
Hij stelt dit naar aanleiding
van een recentelijk via Wikileaks
uitgelekt memorandum van de
toenmalige Amerikaanse am-
bassadeur Clifford Sobel in
standplaats Den Haag over de
Nederlandse rol met betrekking
tot president Hugo Chávez van
Venezuela. Grote mogendheden
heeft Venezuela op Curaçao, ge-
legen binnen de maritieme ver-
dedigingslijn van Venezuela,
hier beslist niet willen zien, hoe-
wel er in het verleden belangstel-
ling is geweest van Engeland,
Frankrijk, Duitsland en zelfs
Amerika. ,,Maar de aanwezig-
heid van Nederland was over het
geheel genomen voor ons buur-
land geruststellend”, aldus de
auteur. De Curaçaose coalitie die
nu aan de macht is, heeft - ge-
pord door Pueblo Soberano - op
een nog onduidelijke termijn
een perspectief geopend op een
onafhankelijk Curaçao. In ver-
band daarmee zal er ‘tijdig - en
eigenlijk kan het niet vroeg ge-
noeg - bij elk overleg dat naar 
onafhankelijkheid kan leiden
voor moeten worden gezorgd
dat er aan de neutraliteit van 
een onafhankelijk Curaçao
wordt gedacht. Willen wij in 
onafhankelijkheid overleven,
dan moet deze neutraliteit 
worden gegarandeerd. Een wa-
terdichte garantie kan gezamen-
lijk worden verleend door Vene-

zuela, de VS én Nederland’.

Wikileaks vergif voor 
relatie Venezuela

‘Neutraliteit
Curaçao
garanderen’
Door Venezuela, Nederland en VS 
bij een onafhankelijk Curaçao
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het eventueel vertrek van Nederland van de
ABC-eilanden mag niet leiden tot een vacuüm ‘en ons
eigen land Curaçao zal moeten zien te voorkomen dat dit
gebeurt’. Dit betoogt Wim Statius Muller in een opinie-
bijdrage aan het Antilliaans Dagblad.
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Dode man 
in Damsteeg
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De politie heeft
gisteren een dode man aange-
troffen voor een huis in de Dam-
steeg in Pietermaai. Het slacht-
offer, de Curaçaoënaar Rodney
Fermin Coffie, lag met ontbloot
bovenlijf op de grond met - naar
alle waarschijnlijkheid - een
schotwond in zijn rug. De poli-
tiearts heeft de dood van het
slachtoffer geconstateerd. Het li-
chaam is in beslag genomen
voor nader onderzoek.

Which side are you on?

Een opmerkelijke foto. Toeristen, vermoedelijk cruisetoeristen, die afgelopen week vanaf de oprit van de
Julianabrug een altijd indrukwekkend uitzicht hebben op de Sint Annabaai met aan de ene kant de
Handelskade, Punda en de andere kant Brionplein, Otrobanda. Maar achter hun ruggen stijgt er bedrei-
gend een grote en zwarte rookpluim omhoog, afkomstig van de Isla-raffinaderij die deze dagen weer
begonnen is met het opstarten van het complex rond het Schottegat. De oorspronkelijke titel van de
foto was: ‘Which side are you on?’, omdat de meeste toeristen juist de kant van de havenuitgang uitkij-
ken. FOTO LOEK HEIJST

CUC: BOO is er voor
Isla/PdVSA gekomen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curaçao Utilities
Company (CUC) wijst er met
enige klem op dat de BOO-cen-
trale er voor Isla/PdVSA is geko-
men, omdat begin jaren ’90 de
Venezolaanse staatsoliemaat-
schappij liet weten het onder-
houd van de eigen energiecen-
trale wegens te hoge kosten stop
te zullen zetten. Zelfs bij verlen-
ging van het leasecontract, wilde
Isla/PdVSA er niet mee door-
gaan. ,,PdVSA gaf verder aan
niet te zullen investeren in uit-
breiding van de nutscentrale”,
aldus CUC, die zich hiermee
verdedigt tegen allerlei kritiek op
de prestaties van BOO, die in
maart uitviel en de Isla sinds
toen tot voor kort platlegde.

CUC heeft als preferente aan-
deelhouder overheids-nv Refine-
ria di Kòrsou (RdK) en als aan-
deelhouders Aqualectra en CEC.
CEC staat voor Curaçao Energy
Company en hierin zitten de
buitenlandse aandeelhouders
Marubeni en Mitsubishi.

De investering in de utilitei-
ten van de raffinaderij waren
noodzakelijk in verband met de
vraag naar nutsproducten in het
kader van de Isla Refinery Up-
grading Program (IRUP). ,,Op
dat moment werd besloten om

het beheer en onderhoud van
het bestaande machinepark en
het nieuwe in handen te stellen
van een derde partij”, aldus
CUC. Het was een belangrijke
voorwaarde die PdVSA had ge-
steld voor de verlenging van het
huurcontract met twintig jaar
(nu tot 2019, red.). Medio jaren
’80 nam PdVSA de exploitatie
over van Shell, die de raffinade-
rij voor een symbolisch bedrag
had verkocht aan de overheid.
Volgens CUC werd dus nog
geen tien jaar later aan de deur
geklopt dat de operatie van Isla
gevaar liep als anderen de sterk
verouderde energiecentrale niet
zouden overnemen. ,,Het blij-
ven van de raffinaderij was op
dat moment belangrijk, gezien
de waardevolle sociaaleconomi-
sche bijdrage aan Curaçao”, ver-
volgt de directie van CUC in een
toelichting. Isla droeg en draagt
nog altijd zo’n acht procent bij
aan het bruto binnenlands pro-
duct (BBP) van het eiland.

Maar door het zogeheten ‘Ve-
nezuela-risico’ bleek het erg
moeilijk om financiering los te
krijgen voor zo’n omvangrijk
project als BOO. Om deze reden
financierde CUC het project
door middel van een consortium
bestaande uit ruim 25 banken.
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