
Van onze correspondent
Den Haag - BuZa in
Den Haag spreekt
tegen dat het kabi-
net Rutte is gezwicht 
voor de dreigemen-
ten van de Vene-
zolaanse president
Nicolás Maduro.

,,Het ministerie van
Buitenlandse Zaken (Bu-
Za) heeft onderzoek ge-
daan naar de immuniteit
van Hugo Carvajal Barrios
en geconcludeerd dat hij
diplomatieke (tijdelijke)
immuniteit geniet”, aldus

Annemijn van den Broek,
woordvoerder van mi-
nister Frans Timmermans
(PvdA) van Buitenlandse
Zaken, in antwoord op
vragen van het Antilliaans
Dagblad. Hoofdofficier Pe-
ter Blanken van het Open-

baar Ministerie op Aruba
toonde zich zondag ver-
rast door de interventie
van de bewindsman
waardoor de onder meer
van drugshandel verdach-
te vertrouweling van voor-
malig president Hugo

Chávez een vrije doortocht
moest worden verleend
naar zijn thuisland. Tij-
dens zijn persconferentie
benadrukte Blanken dat
nadat ‘El Pollo’ woensdag
bij aankomst op Reina Be-
atrix was aangehouden,

contact is opgenomen met
BuZa omdat de beoogd
consul zich op zijn diplo-
matieke status beriep.

Ambtenaren in Den
Haag zouden het OM, 
aldus de hoofdofficier,
hebben verzekerd dat 
de voordracht van Carva-
jal nooit door het 
Koninkrijk is geaccepteerd
en dat hij derhalve 
geen immuniteit zou ge-
nieten.

Dat advies leek vrij-
dag nog eens bevestigd
door rechter-commissaris
Yvonne van Wersch die na
weging van internationale
wetgeving en verdrags-
regels tot het oordeel
kwam dat de Venezolaan
in afwachting van een 
uitleveringsverzoek uit de
Verenigde Staten in bewa-
ring kon blijven.

Zegsvrouwe Van den
Broek van BuZa bestrijdt
de lezing van Blanken: ,,Er
is voorafgaand aan de aan-
houding geen advies ge-
vraagd aan het ministerie
over de vraag of Carvajal
immuniteit genoot. Het
enige advies dat door
Nederland (de minister
van Buitenlandse Zaken)
aan de minister van Justi-
tie van Aruba is verstrekt
dateert van 27 juli en luid-
de dat Carvajal immuniteit
genoot.”

In een verklaring giste-
ren laat ook het Gemeen-
schappelijk Hof van Justi-
tie op Aruba weten dat er
op de betreffende woens-
dag contact is geweest:
,,Op grond van de aldus
door het Ministerie van
Buitenlandse Zaken via
het Openbaar Ministerie
ter beschikking gestelde
informatie, is de rechter-
commissaris tot het oor-
deel gekomen dat de be-
noeming van de heer Car-
vajal niet conform de
bepalingen van het Verdag
van Wenen inzake Consu-
laire Betrekkingen was
goedgekeurd, zodat hij 
op grond van dat Verdrag
ook geen immuniteit ge-
noot.”

‘Juridische afweging
gemaakt’ 

‘OM heeft 
oogkleppen op’

Dinsdag 29 juli 2014Jaargang 11 nr. 194 - NAf 1,50/$ 0,85 incl. OB

2 Schotte eist
rectificatie 3 Washington

verontrust 4 Geen publiek 
bij zaak Magnus 7

Nieuwe minister
Financiën Aruba 17

Den Haag: Niet gezwicht
Twijfels over motief Timmermans om vrijlating Carvajal te gelasten

Op pagina 11

Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Met enkele
uren vertraging zijn dan
de bursalen van dit jaar 
in twee vliegtuigen giste-
ren naar Nederland ver-
trokken. Op de luchtha-
ven was het druk, zeker
toen de tweede lichting
aankwam en de eerste
lichting nog niet helemaal
vertrokken was. De men-
sen moesten daarom
parkeerplaatsen zoeken
buiten de luchthaven 
en soms een heel stuk te
voet afleggen. Op de
luchthaven veel politie-
agenten, soms zelfs met
kogelvrij vest, en mare-
chaussees die de ronde
deden. 

De meeste toekomstige
studenten waren te her-
kennen aan een badge die
ze om hun nek hadden
hangen. De kleur gaf aan
naar welke omgeving in
Nederland zij vertrekken
en ook aan de koffers
waren gelijk gekleurde
labels gehangen. De be-
zoekers mochten niet de
nieuwe vertrekhal met
airco betreden, alleen
ouders en vertrekkende
jongelui op het moment
van vertrek. 

Het was voor de
meesten dan ook staan en
hangen vóór de vertrek-
hal, in kleine groepjes
familieleden en vrienden
bij elkaar. Een rustige
sfeer. In eerste instantie
smalltalk-praatjes, lachen,
enkele sippe gezichten
ertussen en de vertrek-
kende jongelui die elkaar
wat meer uitgelaten 
groetten en tegen elkaar
zeiden: ,,We komen el-
kaar zo boven wel tegen.”

Maar op het moment
suprême, komen dan toch
de tranen. Afscheid ne-
men doet pijn, ook al
weten de meesten, ver-
trekkers en achterblijvers
met hun verstand wel dat

het goed is zo, dat het
noodzakelijk is, dat kinde-
ren het nest verlaten om
te werken aan een eigen
toekomst. En de kinderen
hebben er lang naartoe
gewerkt, ernaar uitgeke-

ken, tegen thuis aan ge-
schopt misschien en dan,
als daar het moment is,
dan sta je er maar voor:
een nieuw leven, een
nieuwe grote uitdaging,
niet altijd even gemakke-

lijk en soms heel alleen
en heel ver weg. ‘Dat het
ze maar allemaal goed
mag vergaan.’

Bursalen vertrokken

Met een lach en een traan werd bij de (vernieuwde) vertrekhal afscheid genomen van de aankomende studenten. 
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