
,,De eerder verstuurde
memo, waarin toegang tot
het luchtruim werd gewei-
gerd, is ingetrokken.”

Heerenveen: ,,We heb-
ben duidelijk kunnen ma-
ken dat problemen van
een land binnen het Ko-
ninkrijk niet dezelfde pro-
blemen hoeven te zijn van
alle landen. We hebben
ook aangegeven hoeveel
passagiers we dagelijks
vervoeren en dat aantal
loopt heel snel op. Er werd
ons gezegd dat er gekeken
zou worden wat ze konden
doen en stuurden een uur
later een memo waarin
staat dat de eerder ver-
stuurde memo wordt inge-
trokken.” Dit geldt voor
Curaçao, zo laat ook de re-
gering weten. Of de boycot
voor Aruba ook is opgehe-
ven, is nog onduidelijk.

Venezuela had gister-

avond harde maatregelen
afgekondigd tegen het Ko-
ninkrijk, die direct voel-
baar zijn voor Aruba en
Curaçao. Rond 19.00 uur
gisteravond kwam de mel-
ding binnen dat het lucht-
ruim was gesloten voor al
het verkeer vanuit Aruba
en Curaçao.

Deze melding kwam
bijna gelijktijdig met het
besluit van de rechter-
commissaris op Aruba dat
de aanhouding van de Ve-
nezolaanse diplomaat Hu-
go Armando Carvajal Bar-
rios terecht is en de verlen-
ging van zijn aanhouding
is gelast. De Venezolaanse
autoriteiten zijn woedend
op het Koninkrijk vanwe-
ge de arrestatie, eerder de-
ze week, die plaatsvond op
verzoek van de Ameri-
kaanse autoriteiten. Carva-
jal, de beoogde consul van

Venezuela, wordt gezocht
voor drugshandel.

De boycot van Venezue-
la betekende dat vluchten
vanaf de eilanden naar 
bijvoorbeeld Colombia,
Guyana en Suriname geen
directe doorgang konden
vinden, maar met een om-
weg moesten, omdat zij
daarbij anders het lucht-
ruim van Venezuela pas-
seren. Een vliegtuig van
Insel Air dat van Curaçao
naar Barranquilla vloog,
moest gisteravond dan
ook terugkeren, omdat het
niet voldoende brandstof
had om via omweg de Col-
ombiaanse stad te berei-
ken.

Andere vliegtuigen ble-
ven gisteravond noodge-
dwongen aan de grond.
Op Aruba zijn gisteravond
ongeveer 150 passagiers
gestrand en op Curaçao
naar schatting 250. In Ve-
nezuela stond een even
groot aantal aan de grond
en kon niet naar de eilan-
den terugkeren. Directeur
van Insel, Edward Heeren-
veen, gaf gisteravond aan
dat de Verenigde Staten en
Nederland zich moeten re-
aliseren dat indien Vene-
zuela niest, de eilanden
verkouden worden. Een
dergelijke boycot, die dus
gisteravond rond 23.00
uur alsnog werd opgehe-
ven, heeft dan ook direct
gevolgen voor de econo-
mie van Aruba en Cura-
çao.

Gisteravond ontstond
na het bekend worden van
de sancties door Venezue-
la een run op benzine bij
verschillende pompsta-
tions. De regering van Cu-
raçao liet middels een

perscommuniqué weten
dat er geen reden is voor
onrust omdat er genoeg
brandstof is voor alle
pompstations en brand-
stof voor vliegtuigen en
schepen. Curaçao heeft
een voorraad voor zo’n
drie maanden. De onrust
werd mogelijk veroorzaakt
door de melding dat de
toevoer van ruwe olie uit
Venezuela op een laag pit-
je zal worden gezet, zo liet
woordvoerder Kenneth
Gijsbertha van de Isla/
PdVSA-raffinaderij gister-
avond weten tegenover
TeleCuraçao.

Ook in de VS is het
nieuws opgepakt. De New
York Times citeert woord-
voerder van het Openbaar
Ministerie van Aruba,
Ann Angela, die aangeeft
dat Amerika zestig dagen
de tijd heeft om de uitle-
vering van Carvajal te rea-
liseren. Ook legt Angela
uit dat de Venezolaan wel
in het bezit is van een di-
plomatiek paspoort, maar
dat hij geen immuniteit
geniet omdat dit afhangt
van zijn functie. Aruba
heeft Carvajal niet geaccre-
diteerd als consul-gene-
raal.

Met deze acties gaf Ve-
nezuela invulling aan het
dreigement dat donderdag
al werd geuit. Toen bracht
de Venezolaanse regering
van president Nicolás Ma-
duro een officieel persbe-
richt naar buiten waarin
Aruba werd opgeroepen
Carvajal vrij te laten. Zou
Aruba dat niet per om-
gaande doen, dan zou het
Koninkrijk kunnen reke-
nen op moeilijkheden op
diplomatiek, commercieel
en energiegebied.

In een poging om druk

te zetten op de Arubaanse
autoriteiten werden privé-
vliegtuigen die naar Aruba
willen vliegen gistermor-
gen al tegengehouden. De
piloten kregen te horen
dat het Arubaanse lucht-
ruim was gesloten. 

Carvajal is door de Ve-
nezolaanse regering be-
noemd tot consul op Aru-
ba. Zijn benoeming is
door Nederland en Aruba
niet geratificeerd, vanwe-
ge het omstreden verleden
van het voormalige hoofd
van de militaire inlichtin-
gendienst. Carvajal wordt
vastgehouden in het Cen-
tro di Justitia in Santa
Cruz dat voor de gelegen-
heid zwaar wordt bewaakt.
De generaal krijgt juridi-
sche bijstand van advoca-
tenkantoor Lejuez en De
Souza.

De Venezolaanse rege-
ring heeft een minister,
belast met Europese aan-
gelegenheden, gestuurd
om te overleggen met de
Arubaanse regering over
de aanhouding. Venezuela
voert aan dat hoewel Car-
vajal volgens Aruba geen
diplomatieke onschend-
baarheid geniet, dat die
status door het eigen land
wordt verleend en dan
overal ter wereld geldig is
volgens het internationale
recht.

‘Nederland en
Refunjol onwettig’
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Vandaag staat AD
Wikènt bijna volle-
dig in het teken van
de bursalen. Want
maandag is het weer
zo ver, dan verruilen
weer veel eilandskin-
deren Curaçao voor
Nederland om aan
de universiteit of
hogeschool verder
te studeren. Aan het
woord in deze speci-
ale weekendbijlage
komen onder ande-
ren enkele aanko-
mende bursalen,
oud-bursalen en de
rectoren van de
diverse Curaçaose
havo/vwo-scholen
die ‘hun’ leerlingen
toespreken voor de
grote oversteek. Ook
praktische informa-
tie over bijvoorbeeld
studiefinanciering
komt aan bod.
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Boycot snel
opgeheven
Venezuela had luchtruim gesloten voor 
Koninkrijk, toevoer ruwe olie op laag pitje
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Luchtvaartmaatschappij Insel Air heeft gisteravond laat via
de consul van Venezuela op Curaçao de regering van Venezuela ervan
kunnen overtuigen dat de ingevoerde boycot moest worden opgeheven,
stelt directeur Edward Heerenveen tegenover deze krant. 

President Nicolás Maduro van Venezuela bestempelde
gisteren de arrestatie van Carvajal als een ontvoering en
eist diens directe vrijlating. STILL YOUTUBE

Op Hato strandden gisteravond naar schatting 250 pas-
sagiers. FOTO ANTILLIAANS DAGBLAD


