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De binnenlandse verhoudingen in Venezuela

Met de verkiezing van president Hugo Chávez in 1999 werden de economi-
sche, sociale en politieke verhoudingen in het land op scherp gezet. Dat 
staan zij nog steeds. Het land werd lang beheerst door een relatief kleine 
— als blank omschreven — elite. Daaraan zijn de hogere en ‘midden’klasse 
verbonden. De meerderheid van de bevolking leeft in bittere armoede en 
profiteert niet of nauwelijks van de economische activiteiten van het land, 
vooral de oliesector en het toerisme. De nationale inkomensdistributie is 
dus verre van evenwichtig, met alle politieke en sociale spanningen van 
dien.

Het aantreden van Chávez beëindigde die heerschappij. Hij positio-
neerde zich nadrukkelijk als de voorvechter van de ondergeprivilegeerden 
en vormde een gevaar voor de tot dan gevestigde orde. Met alle mogelijke 
legale en illegale middelen werd geprobeerd hem weer onderuit te halen. 
Echter, dit stuitte af op de onvoorwaardelijke steun van de arme massa’s. 
Momenteel lijkt hij sterker in het zadel dan ooit.

De man komt over als charismatisch, populistisch en opportunistisch. 
Hij voelt kennelijk feilloos aan met welke onderwerpen hij kan scoren 
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om zijn machtspositie te handhaven, nu geholpen door de hoge wereld-
marktprijzen voor ruwe olie. Ideologisch heeft hij zich gepositioneerd 
bij het Cuba van Fidel Castro. Dit land — met Noord-Korea, Vietnam, 
Laos en in naam China — hangt nog het maatschappijmodel aan van de 
socialistische heilstaat met zijn centraal geleide economie. Dozijnen 
landen op bijna alle continenten hebben, door schade en schande wijs 
geworden, dit model afgezworen; zo niet het Venezuela van Chávez. 
Voor de hoogstnoodzakelijke ingrepen om tot een rechtvaardiger maat-
schappij te komen, heeft hij gekozen voor een model dat zijn ondeug-
delijkheid ruimschoots heeft bewezen. Het leidt noch tot de verheffing 
of verbetering van de levensomstandigheden van de armen, noch tot 

een betere harmonie tussen de 
haves en de have-nots. Corruptie 
is in feite de privatisering van de 
overheid. Corruptie zorgt voor de 
bevoordelingen van sommigen 
ten nadele van overheden en van 
vele andere belanghebbenden. 
Daarvan behoeft het proletariaat 
van Venezuela het dus ook niet te 
hebben.

Het land is, samenvattend, vanwege de voortdurende interne span-
ningen, een slecht economisch beleid en de wijdverbreide corruptie, een 
inherent instabiel land. De omgeving van Venezuela draagt niet bepaald 
bij aan de stabilisering ervan.

Externe betrekkingen

In Latijns-Amerika bestaat in het huidige klimaat warme steun voor het 
Venezolaanse VS-beleid. Met een fijne neus voor de huidige internationale 
verhoudingen en steunend op zijn machtspositie in de oliesector, heeft de 
president gekozen voor het treiteren van de VS. Voorbeeld: de Millennium 
Top van september 2005, waar hij ten overstaan van de 191 staatshoofden 
en regeringsleiders informeerde waarom hij minder spreektijd kreeg dan 
de president van de VS. 

Zijn opereren is niet zonder risico. Hij loopt steeds het gevaar het etiket 
opgeplakt te krijgen van ongeleid projectiel. Hij lijkt echter tevens intel-
ligent en berekenend. Voorlopig verwerft hij in eigen land en in Latijns-
Amerika (waar Castro allang geen paria meer is) status, maar ook daarbui-
ten. Voorbeelden zijn OPEC, veel moslimlanden, waaronder de Arabische. 
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de wijdverbreide corruptie, een 
inherent instabiel land

Koninkrijk?



119

Christen Democratische Verkenningen | Winter 2005

Stiekem lachen hier en daar Europeanen in hun vuistje wanneer de VS 
weer eens woedend en machteloos naar hem uithaalt. 

Omgekeerd weerspiegelt zijn uitdagend opereren het afgenomen gezag 
en de afgekalfde invloed van de VS, ook in hun achtertuin. De Monroe Doc-
trine (America for the Americans, de VS maken er desnoods met harde hand 
de dienst uit) is in dit tijdsgewricht niet veel meer waard.

De relatie tussen Venezuela en de Verenigde Staten

Het is een curieuze haat-liefdeverhouding. Venezuela, een grote oliepro-
ducent en vooraanstaand lid van OPEC, vormt een onontbeerlijke expor-
teur van olie voor de VS. In de wereld, vooral in en rond de VS, bestaat een 
tekort aan — op de vraag afgestemde — raffinagecapaciteit, nog verergerd 
door de recente orkanen Katrina en Rita. Venezuela beschikt wel over ge-
schikte raffinaderijen, thuis en op Curaçao.

De Verenigde Staten brengt op agressieve wijze in het Midden-Oosten 
de democratie aan de man. Tegelijk bestrijden zij actief de wettig gekozen 
president van Venezuela, Hugo Chávez. De drijfveer is handhaving van de 
hegemonie en de bescherming van de oliebelangen van de VS, waaronder 
van de familie Bush. Dat beleid is op een smadelijke nederlaag voor de VS 
uitgelopen en heeft in geheel Latijns-Amerika woede opgewekt. Wellicht 
overschreeuwt Chávez zich wanneer hij allerlei samenzweringen — waar-
onder via Curaçao — van de VS aan de kaak stelt, reden om zich ongerust 
te maken over de subversieve intenties van de VS zijn terecht. Naakte mili-
taire agressie is niet waarschijnlijk, eerder een wroeten op de achtergrond 
in de Venezolaanse samenleving.

De VS en Venezuela liggen over veel overhoop, recent ook over het 
drugsprobleem. Op 15 september kondigde President Bush aan Venezuela 
te ‘decertificeren’. Het land heeft in de laatste twaalf maanden failed de-
monstrably in de strijd tegen drugs. Het heeft weinig om het lijf; afsnijd-
bare ontwikkelingshulp is er nauwelijks. Bush zet de financiering van 
oppositiegroepen en de monitoring van verkiezingen voort. Venezuela 
produceert geen drugs. Een ‘kartel’ van generaals van de Venezolaanse Na-
tionale Garde, waaronder de chef van het anti-drugscommando, zou tegen 
betaling per maand enige tonnen drugs doorsluizen. Chávez lijkt niet uit 
te zijn op een confrontatie met de VS over drugs en heeft enige, waarschijn-
lijk cosmetische, maatregelen getroffen.1 

Hoe dit alles ook zij, de VS heeft een grotere afhankelijkheid van Vene-
zuela dan omgekeerd. Chávez kan zich, gegeven de Latijns-Amerikaanse 
sympathie, voorlopig dus heel wat permitteren.
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Venezuela en de Benedenwinden

De lange wederzijdse historie terzijde latend, is de Venezolaanse dreiging 
ketelmuziek of reëel? Wellicht een beetje van beide. Moet de claim op de 
Benedenwinden worden gerealiseerd? Het politiek correcte Venezolaanse 
antwoord luidt misschien: op enig moment ongetwijfeld. Wat is het worst 
case scenario? Feitelijke militaire agressie zou een boeiend patroon van in-
ternationale spanning opleveren. Het Statuut benoemt de verantwoorde-
lijkheid voor de territoriale integriteit eenduidig als een Koninkrijkstaak. 

Bij een Venezolaanse invasie op Curaçao zijn de agressor en het Konink-
rijk bijna automatisch in oorlog. Kan ons ministerie van Defensie die taak 
aan? Slechts één fregat, ergens rondvarend in de Cariben, lijkt een wat 
magere inzet. Invasies worden voorbereid, en dat zal opvallen. Nederland 
wordt dus niet verrast. Defensie beschikt over superieure marineschepen, 

met name de M-fregatten en de 
conventionele onderzeeërs. Onze 
F-16’s behoren, naast de Ameri-
kaanse, tot de beste ter wereld. 
Onze legereenheden lijken zeker 
een fighting chance te hebben. Ech-
ter, in de Falklandoorlog hinderden 
lange aanvoerlijnen en tijdrovende 
verplaatsingen de slagkracht aan-
zienlijk. De Falklandoorlog werd 
gedragen door de gekwetste Britse 
trots en een golf van publieke 

steun. Zullen deze factoren bij een treffen tussen Venezuela en Nederland 
aanwezig zijn? Zou de Nederlandse bevolking bereid zijn grote menselijke 
en financiële offers te brengen voor het behoud van de Benedenwinden 
voor het Koninkrijk?

Een belangrijk element vormt de mogelijke positiebepaling van de VS. 
Dit land heeft belang bij Nederlands gezag ter plaatse (hoe zwak ontwik-
keld ook onder het Statuut) en meer specifiek bij de locatie van de Forward 
Operating Location (FOL) voor de war on drugs in en rond Colombia. De An-
tillen — kan een Amerikaanse redenering zijn — als schild tegen doorvoer 
van terroristen, andersoortige misdadigers, vluchtelingen en witwasprak-
tijken zou onder Venezolaanse regie ernstig afbladderen. Deze belangen 
zouden de VS kunnen doen besluiten om Nederland te hulp te schieten. 
Belangrijker nog lijkt dat de VS deze aanslag op de integriteit van een zeer 
bevriende (NAVO-)natie en soevereine staat (denkend aan Koeweit versus 
Irak) direct zullen aangrijpen. Venezolaanse agressie zou een prachtige 
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aanleiding vormen om de Amerikaanse politieke en olieagenda met kracht 
door te zetten. 

Venezuela maakt dit soort afwegingen ook. Chávez, gehecht aan zijn 
macht, zal de VS zeer waarschijnlijk niet zo ver willen provoceren dat hij 
het onheil over zichzelf zal afroepen. Echter, staatslieden in het nauw wil-
len nogal eens buitenlandse avonturen beginnen om de aandacht van bin-
nenlandse problemen af te leiden. De politieke instabiliteit van Venezuela 
sluit een uit wanhoop geboren militair avontuur tegen de Benedenwinden 
niet geheel uit. Oplettendheid is dus geboden.

Ketelmuziek of een echte dreiging? Voorlopig eerder een Caribische 
steelband dan de daad zelve.

Venezuela en Curaçao

Het valt op dat een paar Curaçaose politici zich als pionnen laten ge-
bruiken in een veel groter en ingewikkeld Venezolaans schaakspel met 
Latijns-Amerika: in OPEC en tegen de VS. Als zij zich daarvan bewust zijn, 
is dat zowel meegenomen als verbazingwekkend. Zij geloven aldus hun 
politieke en persoonlijke belangen te dienen. Dat uitgangspunt zou wel 
eens verkeerd kunnen zijn. Eén van de Curaçaose politici, Errol Cova, in-
gepalmd door het Venezolaanse charmeoffensief, heeft zijn roots in dat 
land. Hij heeft ook het sleetse economische en sociale gedachtegoed van 
de kameraden Fidel Castro en Hugo Chávez in zijn hart gesloten. Een an-
dere ingepalmde politicus, Anthony Godett, propageert chaos als favoriet 
economisch model. Hij heeft een huidskleur waarop in Venezuela wijdver-
breid met grote minachting wordt neergekeken. 

Welke directe belangen heeft Venezuela met Curaçao, behalve de 
groenten- en fruitexport in wrakkige barkjes (oude of slechte schepen, 
red.), de mensen- en drugssmokkel en een zwaar verouderde en smerige 
raffinaderij? Venezuela ziet twee belangen. 

Het eerste is en blijkbaar het belangrijkste is de (Amerikaanse) FOL-ba-
sis op Curaçao. Is er reden voor bezorgdheid? In de debatten in de Tweede 
en Eerste Kamer over het FOL-verdrag speelde de bezorgdheid een rol dat 
de VS de faciliteit niet zouden beperken tot drugsbestrijding in en rond 
Colombia. Dezelfde militaire middelen zouden ook kunnen worden inge-
zet ter ondersteuning van de Colombiaanse overheid in de strijd tegen de 
verschillende guerrillabewegingen. De vanaf vliegveld Hato op Curaçao 
opererende Awacs-machines zijn hoogwaardige spionage- en communica-
tieplatforms. Zij kunnen desgewenst veel militair belangrijke informatie 
verzamelen. Het Koninkrijk zou zich ongewenst met deze conflicten as-
sociëren. De VS gaf alle garanties dat het zich zou beperken tot de war on 
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drugs, en het Koninkrijk stemde in met het Verdrag. De toezegging werd 
gegeven voor Colombia. Zouden deze vliegtuigen gegevens verzamelen 
in Venezuela? Niemand, behalve VS-personeel, is daarbij. Chávez heeft zo 
zijn bedenkingen.

Het tweede belang van Venezuela is de voorgenomen invasie door 
de VS, Bilbao genoemd, vanuit Curaçao, dus vanuit ons Koninkrijk. Dit 
Venezolaanse rumoer lijkt eerder bestemd voor de eigen bühne dan dat 
het enig waarheidsgehalte zou bezitten. Het belang zit hem eerder in het 
zoethoudereffect op de eigen bevolking en in het streven de VS — tot groot 
genoegen van de Latijns-Amerikaanse omgeving — in een kwaad daglicht 
te stellen.

Voor de hand ligt te veronderstellen dat Chávez de nauwe band van het 
Koninkrijk met de VS in de Caribische context niet weet te waarderen. On-
rust scheppen op Curaçao dient dus een aantal Venezolaanse doeleinden. 
Dat gebeurt niet alleen via de deining rond routineuze Amerikaanse R&R-
vlootbezoeken (R&R staat voor Rest and Recuparation, dus verlof, red.).

Ook wordt beïnvloedbare Curaçaose politici gouden bergen beloofd. 
Ongerustheid is verstandig. Dat geldt niet alleen voor de inmenging in de 
binnenlandse aangelegenheden van het Koninkrijk. Ook wordt een nieuw 
facet van politieke corruptie op het eiland geïntroduceerd, dat niet zonder 
gevolgen behoeft te blijven. Zoals bekend doet geld als electoraal smeer-
middel op Curaçao ertoe. Dat is niet bevorderlijk voor de stabiliteit van het 
eiland en ondermijnt de cohesie binnen het Koninkrijk. 

 Integratie?

 Noten

1 The Economist, September 24th 2005, 
p. 64.
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