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Balans
Door Mike Eman 

Landen staan ook in 2015 voor de onverminderd grote uitdaging om èn 
hun begroting op orde te krijgen èn hun economie op gang te helpen. 
Sommigen leggen het accent op bezuinigen met o.a. een hoog oplopen-
de werkloosheid tot gevolg, anderen kiezen voor een actief stimulerings-
beleid met als keerzijde dat het terugdringen van het tekort wat langer 
duurt. De kunst van het regeren is een balans tussen beide te vinden.
In een kleinschalige en daardoor extra kwetsbare samenleving als die 
van Aruba is het onverantwoord de rekening van de crisis eenzijdig bij 
burgers en bedrijven te leggen. Om die reden hebben wij ervoor gekozen 
te investeren in economisch herstel en zo de weerbaarheid te versterken 
om meteen in aansluiting daarop hervormingen door te voeren die tot 
structureel gezonde overheidsfinanciën leiden. Met andere woorden: 
Groeien en dan snoeien.

Vaak kan het ook tegelijk. Laat ik dat met een voorbeeld illustreren. Dit 
jaar gaan wij alle scholen voorzien van zonnepanelen. Dat vergt uiteraard 
een forse investering, maar het resultaat is dat de elektriciteitsrekening 
van de scholen wordt geminimaliseerd. Aangezien het onderwijs groten-
deels door de overheid wordt bekostigd levert dat dus een voordeel op 
voor de landsbegroting. De initiële kosten van de zonnepanelen zijn 
binnen twee tot drie jaar terugverdiend. 

Om een oer-Hollandse wijsheid aan te halen: De kosten gaan voor de 
baat uit. En die ‘baat’ strekt veel verder dan alleen het financiële aspect. 
Want de besparingswinst stelt ons in staat de scholen die daar nog niet 
over beschikken van airconditioning voorzien. Het is een bewezen feit 
dat een aangenaam klimaat in het klaslokaal de leerprestaties van 
scholieren gunstig beïnvloedt. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden van 
wat wij zien als een duurzame aanpak van de crisis. 

Het is mijn overtuiging dat het gezond maken van de overheidsfinanciën 
mogelijk is zonder de economie te schaden en ook zonder basisvoorzie-
ningen af te breken. Ik wil zeker niet beweren dat onze koers zaligma-
kend is. Ik stel wel vast dat de landen die de adviezen van de Ameri-
kaanse econoom en Nobelprijswinnaar Paul Krugman ter harte hebben 
genomen er op tal van cruciale ijkpunten (zoals economische groei, 
werkgelegenheid, koopkracht en investeringen) beter voor staan dan de 
naties die uitsluitend oog hebben gehad voor het terugdringen van hun 
begrotingstekort. Het is niet zonder reden dat de Europese Centrale 
Bank de lidstaten oproept miljarden extra te investeren in wegen, dijken 
en scholen. Precies dat wat Aruba sinds 2010 doet en waarmee wij in 
2015 zullen doorgaan: Het opknappen van woonwijken, het verbeteren 
van de infrastructuur, de bouw van een nieuwe goederenhaven, het 
vergroenen van de energievoorziening et cetera.

GASTCOLUMN

Mike Eman is sinds 30 oktober 
2009 minister-president van 
Aruba. Zijn eerste kabinet heeft 
vooral geïnvesteerd in het 
stimuleren van de economie.  
In de huidige regeerperiode zijn 
ingrijpende hervormingen 
doorgevoerd om het   
begrotingstekort te reduceren.
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Keerzijde
In zijn kersttoespraak heeft gouverneur Fredis  
Refunjol gewezen op de keerzijde van nieuwe vormen 
van communicatie. ,,Technologie stelt ons in staat 
sneller met elkaar te communiceren. Dit brengt 
mensen samen, met bekenden van vroeger en we 
maken nieuwe vrienden. Het risico bestaat echter dat 
dit ten koste gaat van persoonlijke contacten. Ook 
worden nieuwe media gebruikt om elkaar al dan niet 
anoniem te beledigen en pijn te doen”, aldus de 
gouverneur die opriep verstandig om te gaan met 
sociale media. n

Nieuwjaarsduik
Overgewaaid uit Nederland is de jaarlijkse nieuwjaars-
duik inmiddels ook op Aruba traditie. Op 1 januari 
renden zo’n duizend met de bekende oranje mutsen 
getooide deelnemers bij Moomba Beach de Caribi-
sche Zee in. Het verschil met Nederland was zowel 
wat lucht- als zeewatertemperatuur 23 graden in het 
voordeel van Aruba. Voor een andere Hollandse 
wintertraditie is een alternatief gevonden: bij gebrek 
aan sneeuw kun je op Aruba het hele jaar door 
zandmannen maken. n

Sail Aruba
Op 1, 2 en 3 mei vindt in en rond de haven van 
Oranjestad het evenement Sail Aruba plaats. Het is 
een initiatief van het Kabinet van de Gouverneur dat 
daarmee het verzoek van koning Willem-Alexander 
inwilligt  om in het kader van 200 jaar Koninkrijk der 
Nederlanden bijzondere evenementen te organiseren. 
De organisatie is een samenwerking tussen het op 
Aruba gestationeerde Korps Mariniers, het Kabinet 
van de Gouverneur, de regering van Aruba en Sail 
Amsterdam.

 n
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Emmy
De Arubaan Aaron Hosé heeft met de documentaire 
The Committee zijn derde Emmy Award gewonnen. 
De prijs is toegekend door de Suncoast Chapter van 
de National Academy of Television Arts & Sciences. 
De film gaat over de Amerikaanse senator Charley 
Johns die vijftig jaar geleden probeerde homoseksue-
len van de openbare universiteiten in Florida te 
verwijderen. Hosé is onafhankelijk filmproducent in 
Orlando.
 n

Groene  
hotelier
Eigenaar/directeur Ewald Biemans van Bucuti en Tara 
Beach Resorts is door Caribbean Journal uitgeroepen 
tot ‘Green Hotelier of 2014’. De titel werd hem 
toegekend vanwege zijn niet aflatende inspanningen 
om zijn hotels zo duurzaam mogelijk te laten opere-
ren. Biemans bewijst dat groen en comfort prima 
samengaan en is daarmee een voorbeeld voor andere 
ondernemers om een steentje bij te dragen aan de 
ambitieuze groene agenda van Aruba. n

Ster
Chefkok François Geurds heeft zijn derde Michelin-
ster binnen. Hij begon in 2009 in het Rotterdamse 
LLoydkwartier zijn eigen zaak. Binnen een jaar werd 
hem een ster toegekend, in 2012 gevolgd door een 
tweede. In het voorjaar van 2013 opende Geurds, 
zoon van een Arubaanse moeder, het ‘smaaklabora-
torium’ FG Food Labs aan de Hofbogen in de Maas-
stad waarmee hij nu - opnieuw binnen een jaar - een 
ster in de wacht heeft gesleept.

 n
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Dat werd nog duidelijker toen zij in 
de met ballonnen versierde 
terminal werden opgewacht door 
een legertje fotografen, een 
brassband, dansers in carnavals-
kostuum en een rij hoogwaardig-
heidsbekleders. Bij de balie van de 
douane werd Tung overrompeld 
door de mededeling dat zij de 
aanleiding was voor het spektakel. 
Na te zijn bekomen van de schrik 
was zij het stralende middelpunt 
van de feestelijkheden.

CEO Ronella Tjin Asjoe-Croes van 
de Aruba Tourism Authority 
schetste de historie van het 
toerisme op Aruba. ,,De eerste 
keer dat een buitenlandse toerist 
voet op Arubaanse bodem zette, 
was in de dertiger jaren van de 
vorige eeuw. Het eilandbestuur 
koos voor de verdere ontwikkeling 
van het toerisme. Een paar jaar 
later beschikte het eiland over zo’n 
driehonderd gastenkamers.” In de 
decennia daarna veranderde er 

niet veel. Na het verwerven van de 
Status Aparte in 1986 besloot het 
toenmalige kabinet Henny Eman 
de economie en daarmee de werk-
gelegenheid (dus welvaart) een 
impuls te geven. Aruba werd 
gepromoot als een zonzekere 
vakantiebestemming en het ene na 
het andere luxueuze hotel verrees 
langs Eagle en Palm Beach.
Inmiddels telt het eiland 8.000 
hotelkamers waarvan het meren-
deel in het vier- en vijfsterrenseg-
ment. Na de dip door de wereld-
wijde crisis heeft het kabinet Mike 
Eman er in samenspraak met de 
sector voor gekozen om in te 
zetten op kwaliteit boven kwanti-
teit: Niet nóg meer, maar beter 
door te investeren in comfort en 
service, maar ook in het opknap-

Nina Tung en haar vriend Vic met in hun midden minister Oduber. Links Jim Hepple van de hotelassociatie AHATA, CEO James 

Fazio van Reina Beatrix en directeur Ronella Tjin Asjoe-Croes van het toeristenbureau.

Feestelijk welkom
miljoenste toerist
Met de verwelkoming in december van de miljoenste verblijfstoerist 
binnen één kalenderjaar heeft ‘One Happy Island’ Aruba een magi-
sche grens doorbroken. Op 17 december arriveerde een nietsver-
moedende Nina Tung uit New York samen met haar vriend Vic op 
Reina Beatrix. Dat het toestel van JetBlue na de landing door de 
luchthavenbrandweer op een douche werd getrakteerd was voor de 
passagiers een eerste teken dat er iets bijzonders aan de hand was. 
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pen van Oranjestad. Die keuze 
blijkt goed uit te pakken want jaar 
na jaar wordt het bezoekersrecord 
scherper gesteld. Met een groei 
van het toerisme van 9% over 
2014 doet Aruba het twee keer 
beter dan het gemiddelde in de 
Cariben. Daardoor kon het gebeu-
ren dat de miljoenste verblijfstoe-
rist zich veel eerder aandiende dan 
verwacht. Er was op gerekend dat 
die grens pas in december van dit 
jaar zou worden geslecht. 
,,De uitstekende resultaten over de 
maand november, met een groei 
van bijna 10% ten opzichte van 
dezelfde maand vorig jaar, heeft 
ervoor gezorgd dat we nu al de 
miljoenste verblijfstoerist mogen 
verwelkomen”, aldus minister 
Otmar Oduber van Toerisme, 
Transport, Primaire Sector en 
Cultuur die een pluim uitdeelde 
aan alle betrokkenen. ,,De mensen 
die elke dag hard werken in de 
sector zijn degenen die voor elkaar 
hebben gekregen dat het toerisme 
zich zo positief ontwikkelt. Van-
daag plukken we de vruchten van 
decennia hard werken.”
Volgens Oduber zijn de vooruit-
zichten voor de komende jaren 
gunstig. ,,De ATA heeft een 
strategie uitgestippeld waarbij met 
partners in het buitenland wordt 
samengewerkt om Aruba niet als 

een massa- maar een kwaliteits-
bestemming te presenteren. Er 
wordt niet alleen gestreefd naar 
meer toeristen, maar vooral gemikt 
op bezoekers met een wat ruimer 
reisbudget die tijdens hun verblijf 
op het eiland meer ondernemen 
en dus ook meer buiten hun hotel 
uitgeven. Dat lukt heel aardig.” 
Volgens de Centrale Bank zijn de 
rechtstreekse inkomsten uit het 
toerisme in 2014 met 7% toegeno-
men.
Redenen te over dus om de 
miljoenste verblijfstoerist een extra 
warm welkom te bereiden. Er 
waren cadeautjes zoals handge-
maakte armbanden, tickets om 
nog eens naar Aruba te komen en 
een dikke envelop met cadeau-
bonnen van lokale winkeliers en 
exploitanten van toeristische 
attracties. Van het Renaissanceho-
tel kreeg het stel een upgrade naar 
een extra luxe kamer waar bloe-

men en champagne klaar stonden.
Tijdens haar dankwoord kon Nina 
Tung met moeite haar emoties de 
baas. Ze vertelde dat zij en haar 
vriend elkaar weinig zien omdat hij 
als arts in opleiding lange werkda-
gen maakt. Zelf werkt ze als 
therapeut om tieners na een 
verblijf in de gevangenis te helpen 
resocialiseren. ,,We hebben lang 
gespaard om op vakantie te 
kunnen. Dankzij een last minute 
aanbieding lukte het om een reis 
naar Aruba te boeken. Nu krijgen 
we van jullie een droomvakantie 
voorgeschoteld. Heel erg bedankt 
daarvoor.”
Behalve de ruim één miljoen 
verblijftoeristen ontving Aruba 
vorig jaar ook zo’n 700.000 
cruisetoeristen. Sinds de sluiting 
van de olieraffinaderij is bijna 
tachtig procent van het bruto 
binnenlands product afkomstig uit 
het toerisme. Om de balans te 
herstellen steekt de regering veel 
energie in de diversificatie van de 
economie. Daarvan maakt  de 
hubfunctie van Aruba voor het 
Nederlands bedrijfsleven richting 
Latijns-Amerika en vice versa deel 
uit. Tevens wordt geïnvesteerd in 
de ontwikkeling van het eiland tot 
kenniscentrum voor de regio, 
onder meer op het gebied van 
duurzaamheid. n

Naast allerlei cadeaus was er voor de miljoenste  

ook een herinneringsplaquette.

Vrolijke taferelen in de terminal.

F E B R U A R I  2 0 1 5 ,  N R .  1  7



De Kamerleden Roelof van Laar (PvdA), Wassila 
Hachchi (D66), Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en 
Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) hebben het 
60-jarig bestaan van het Statuut aangegrepen om 
juist voor meer samenwerking tussen de landen te 
pleiten. Zij vrezen dat er in een losser staatsverband 
geen mogelijkheid meer is om gezamenlijk tegen 
misstanden op te treden. Tegelijkertijd doen zij de 
oproep de Koninkrijksband beter te benutten om in 
gezamenlijkheid (sociale) doelen te verwezenlijken.  
De vier partijen erkennen overigens dat het Koninkrijk 
niet perfect functioneert. Zij verwijzen naar de Neder-
landse overheersing in de Rijksministerraad waardoor 
Den Haag door de andere landen soms meer als 
opponent dan partner wordt ervaren. 

Hoewel het CDA zich niet bij het publieke pleidooi van 
de vier heeft aangesloten is van de christendemocra-
ten bekend dat ook zij weinig op hebben met het 
VVD/SP-plan. Maar, zo laat Madeleine van Tooren-
burg desgevraagd weten, voordat de partij stelling 
neemt wil zij eerst van de landen horen wat die zelf 
willen. ,,De initiatiefnota van VVD en SP loopt vooruit 
op de evaluatie die dit jaar plaatsvindt. De verklaring 
van de andere fracties neigt evenwel ook ietwat 
vooruit te lopen, maar dan de andere kant op. Wij 
willen objectief en volledig vrij de evaluatie ontvan-
gen, beoordelen en onze conclusies trekken. Vandaar 
dat wij niet hebben meegetekend. Dat gezegd 
hebbende: Het gebaar waarderen wij wel”, aldus Van 
Toorenburg.

De gelegenheidscoalitie VVD/SP kan vooralsnog 
uitsluitend op de steun van de PVV rekenen. Dit trio 
komt in de Tweede Kamer niet verder dan 68 (van de 
150) zetels en bezit in de Senaat (ook na de a.s. 
verkiezingen) evenmin een meerderheid. Op Curaçao, 
Aruba en Sint Maarten bestaat - ondanks de onvrede 
over de Nederlandse dominantie in de Rijksminister-
raad - al helemaal geen enthousiasme voor het 
doorsnijden van de Koninkrijksband.
 n

Vlnr. Wassila Hachchi, Roelof van Laar, Liesbeth van Tongeren en Gert-Jan Segers. 

Gemenebest
lijkt kansloos
Het voorstel van de VVD en de SP om het Konink-
rijk om te vormen tot een vrijblijvend gemenebest 
kan op weinig bijval rekenen. Het debat is amper 
begonnen of vier Tweede Kamerfracties hebben 
het idee al afgeschoten. In een open brief ter 
gelegenheid van Koninkrijksdag (15 december) 
hebben PvdA, D66, ChristenUnie en GroenLinks 
afstand genomen van de door André Bosman (VVD) 
en Ronald van Raak (SP) opgestelde initiatiefnota 
om het Statuut voor het Koninkrijk in te ruilen.
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Samen verder

We moeten ons niet ontdoen van het Caribisch deel van ons Koninkrijk, maar 

samen vooruitgang realiseren. Dat is de beste manier om de bevolking te 

dienen en het draagvlak voor het Koninkrijk te vergroten. Dat vraagt veel van 

politici, aan beide zijden van de oceaan.
SP en VVD hebben, na de PVV, de handdoek in de ring gegooid. Zij zien  

geen toekomst meer voor een Koninkrijk waarin Europees Nederland en de 

Caribische eilanden verbonden zijn. Zij willen een losser verband, een  

gemenebest. In dat gemenebest wordt alleen op basis van vrijwilligheid 

samengewerkt. Als we ons van elkaar losmaken miskennen we ook het feit 

dat de geschiedenis ons aan elkaar heeft gegeven. Er is zoveel in het verleden 

en in het heden dat ons verbindt. Nederlanders van hier vestigen zich daar en 

andersom. Ondertussen doen we samen zaken, zetten we ons in voor  

bijvoorbeeld goed onderwijs en goede zorg. Bij alles wat beter moet heeft 

de samenwerking binnen het Koninkrijk ons veel goeds opgeleverd.In een gemenebest vervalt de mogelijkheid om elkaar aan te spreken op 

succes en falen en om in te grijpen als dat noodzakelijk is. Vooruitgang is 

alleen mogelijk bij goed bestuur. Om wat in ons Koninkrijk niet goed gaat 

aan te pakken zijn hogere overheden en onafhankelijke rechtspraak nodig. 

Macht en tegenmacht. Op de eilanden is dat moeilijk te organiseren zonder 

samenwerking met anderen. Zonder Koninkrijk. Ons Koninkrijk is niet  

perfect. We moeten vaker samen invulling geven aan die waarden en samen 

doelen stellen voor het hele Koninkrijk. Zo geven we samen invulling aan de 

principes die we vastgelegd hebben in het Statuut. We zijn al bezig met het stellen van doelen voor onze kinderen. Met de 

welvaart die we bereikt hebben willen we ervoor zorgen dat veel minder 

kinderen opgroeien in armoede of slachtoffer zijn van geweld, verwaarlozing 

of misbruik. Zij moeten het maximale uit zichzelf kunnen halen doordat ze 

zonder honger in de klas zitten, hun talen spreken en naar een school gaan 

die goed wordt geleid. Dat kunnen we samen bereiken. Zo kunnen we  

meer doelen stellen. Duurzame doelen, ontwikkelingsdoelen, sociale doelen 

en doelen om het bestuur te verbeteren en te versterken. Aan die doelen 

mogen en moeten we elkaar kunnen houden. Dat zijn we aan onze inwoners 

verplicht. Om dat te doen moeten we elkaar vasthouden, moeten we  

verbonden blijven.

Roelof van Laar (Tweede Kamerlid voor de PvdA)
Wassila Hachchi (Tweede Kamerlid voor D66)
Gert-Jan Segers (Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie)
Liesbeth van Tongeren (Tweede Kamerlid voor GroenLinks)
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Panama ontwikkelt zich als de 
logistieke hub van Latijns-Amerika. 
Het land heeft al twee van de drie 
grootste containerhavens van 
Latijns-Amerika en is de snelst 
groeiende economie in de regio. 
De uitbreiding van het Panamaka-
naal die volgend jaar gereed komt 
zal met een verdrievoudiging van 
de capaciteit voor veel extra 

bedrijvigheid zorgen. Investerings-
mogelijkheden worden dan ook 
juist de komende tijd heel con-
creet. Er is een nieuwe container-
terminal nodig en bestaande 
terminals worden uitgebreid. Op 
de planning staan verder een 
Ro-Ro terminal, een scheepswerf 
en een LNG-terminal. Panama wil 
ook meer value-added logistic 

services aantrekken. Internationale 
bedrijven als 3M, Nestlé en 
Caterpillar hebben hun regionale 
distributie al gevestigd in Panama. 
Meer multinationals volgen. Dit 
vergt investeringen in haveninfra-
structuur, vliegvelden, transport-
systemen en logistieke parken. 
Terreinen waarop het Nederlandse 
bedrijfsleven veel expertise bezit. 
Bedrijven die aan de handelsmis-
sie deelnemen worden gepresen-
teerd in de gezamenlijke Konink-
rijks Lounge op de Panama 
Maritime World Conference & 
Exhibition. Daarnaast zijn er een 
tailor made matchmakingprogram-
ma, netwerkevenementen, high-
level meetings en seminars. 
Premier Eman is gevraagd de 
delegatie te leiden vanwege zijn 
goede contacten in Latijns-Ameri-
ka. ,,Eman is een charismatische, 
energieke politiek leider die goed 
bekend is in de regio. Hij zal 
deuren openen en de expertise 
van de Nederlandse private sector 
op hoog niveau goed vertegen-
woordigen”, aldus het ministerie 
van Buitenlandse Zaken. 
Panama is een van de doellanden 
van het concept Gateway Aruba 
waarbij het eiland zich als spring-
plank aanbiedt aan Nederlandse 
bedrijven die nieuwe afzetmarkten 
in Latijns-Amerika vanuit een 
strategisch gelegen locatie willen 
bedienen. Aruba beschikt over een 
aantrekkelijk vestigingsklimaat met 
de rechtszekerheid van het 
Koninkrijk, een goed ontwikkelde 
(zakelijke) infrastructuur en een 
uitgebreid netwerk van directe 
luchtverbindingen met de belang-
rijkste handelscentra in Latijns-
Amerika waaronder uiteraard 
Panama City. 

 
I: www.rvo.nl/actueel/evenemen-
ten/handelsmissie-naar-panama-
12-15-april-2015 n

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft minister-president Mike 
Eman gevraagd in april de handelsmissie van het Nederlandse 
bedrijfsleven naar Panama te leiden. De reis valt samen met de 
Panama Maritime World Conference & Exhibition 2015. Er wordt dan 
ook vooral op belangstelling uit de Nederlandse maritieme en 
logistieke sector gerekend. Het ministerie wil er een echte Konink-
rijksmissie van maken om uit te stralen dat de historisch gegroeide 
samenwerking tussen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland 
handelspartners een voorsprong biedt ten aanzien van Europese 
landen die geen ‘stepping stones’ in de Cariben hebben. Om dat 
beeld te versterken zullen zich ondernemers uit het Caribisch deel 
van het Koninkrijk bij de handelsmissie (12-15 april) aansluiten. 

Handelsmissie
naar Panama
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De manier waarop Aruba de 
gevolgen van de wereldwijde 
crisis te lijf gaat door niet als 
zoveel andere landen een keuze 
te maken tussen fors snijden in 
voorzieningen en het stimuleren 
van de economie, maar een 
balans tussen die twee te 
zoeken, was voor voormalig  
president Bill Clinton aanleiding 
om premier Mike Eman uit te 
nodigen om er tijdens de in 
december in Miami gehouden 
conferentie The Future of the 
Americas van de Bill Clinton 
Foundation ten overstaan van 
regeringsleiders, wetenschap-
pers en top-ondernemers uit de 
regio over te vertellen.

Consul-Generaal Nathalie Olijsla-
ger-Jaarsma die het Koninkrijk der 
Nederlanden (naast de ambassade 
in Washington) vanuit haar post in 
Miami vertegenwoordigt, was een 
van de toehoorders. ,,Ik zie toene-
mende belangstelling van inves-

teerders om iets op Aruba te doen. 
Onlangs ben ik benaderd door vier 
bedrijven met vragen over de 
mogelijkheden die het eiland te 
bieden heeft.” De diplomate zet 
zich graag in voor Aruba. ,,Eén van 
mijn taken is om te zien hoe wij als 
Koninkrijk kunnen samenwerken 
om voor Aruba mooie nieuwe 
betrekkingen tot stand te brengen.” 
Volgens Olijslager trekken vooral de 
Arubaanse ambities op het gebied 

van duurzaamheid de aandacht. 
,,Dat is interessant voor bedrijven in 
de VS, maar ik probeer ook Ameri-
kaanse universiteiten te interesse-
ren voor samenwerking.”
Eman en Olijslager benutten de 
wandelgangen van de conferentie 
om bij te praten. Eén van de 
gesprekspunten was het verzoek 
van een Amerikaans consortium 
aan de Arubaanse regering om een 
Letter of Intent te tekenen. Olijsla-
ger: ,,Het gaat om architecten en 
stedenbouwkundigen. Zij hebben 
ideeën voor de ontwikkeling van 
San Nicolas.” Eman: ,,Nu de 
raffinaderij de productie heeft 
gestaakt openen zich perspectie-
ven om San Nicolas tot nieuwe 
bloei te brengen. Dat verklaart de 
interesse van bedrijven, maar wij 
gaan niet over één nacht ijs. Wij 
zullen het voorstel van het consor-
tium zorgvuldig bestuderen. Het 
ziet er interessant uit.”
Ook de hubfunctie van Aruba in de 
driehoek Noord- en Zuid-Amerika 
en Europa heeft de aandacht van 
Olijslager. Volgens haar hebben 
verschillende bedrijven in Miami 
belangstelling om een kantoor of 
een verkoopteam op Aruba te 
stationeren om van daaruit andere 
landen in Latijns-Amerika te 
bedienen. ,,Op die manier kan een 
bedrijf zijn positie in de regio 
versterken.” n

Amerikaanse
belangstelling

Consul-Generaal Nathalie Olijslager-Jaarsma en minister-president Mike Eman 

grepen de conferentie van de Bill Clinton Foundation aan om bij te praten.

Het echtpaar Eman werd hartelijk begroet door gastheer Clinton.
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,,We zijn drie jaar verder en het 
kantoor ontwikkelt zich goed. Het 
team bestaat nu totaal uit tien 
mensen van wie zeven permanent 
op Aruba en drie op locatie elders. 
Het is dus vrij snel gegaan. Zelf 

werk ik ruim twee jaar bij het 
Caribbean Branch Office TNO 
want dat is de officiële naam van 
de vestiging. Daarmee is het voor 
iedereen duidelijk dat wij ons op 
het gehele Caribisch gebied en de 

omringende landen richten”, aldus 
programma-manager Robert-Jan 
Moons. Hij is op Aruba geboren en 
studeerde in 1995 aan de TU Delft 
af als elektrotechnisch ingenieur. 
,,Ik heb onder meer bij KPN 
Research gewerkt dat daarna is 
overgegaan naar TNO. Ik kende 
vanuit die tijd dus al heel veel 
mensen binnen TNO. Toen ik 
hoorde dat TNO zich op Aruba zou 
gaan vestigen had dat meteen 
mijn belangstelling.” 
Ook al ontwikkelt het kantoor zich 
boven verwachting, het heeft 
afgezet tegen de 3.800 medewer-
kers die de organisatie in totaal telt 
een bescheiden omvang. ,,Wij zijn 

Aansprekend
voorbeeld

De ambassadeurs die het Koninkrijk der Nederlanden op het weste-
lijk halfrond vertegenwoordigen hebben in januari op uitnodiging 
van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties van 
gedachten gewisseld over de hubfunctie die Aruba en Curaçao 
kunnen vervullen ten behoeve van het Nederlandse bedrijfsleven dat 
naar nieuwe groeimarkten in Latijns-Amerika lonkt. Aansprekend 
voorbeeld is de vestiging die Nederlands grootste kennisinstituut 
TNO in 2011 in Oranjestad opende, niet alleen om het kabinet Mike 
Eman te helpen bij de volledige verduurzaming van de energievoor-
ziening, maar ook om nieuwe opdrachtgevers te werven in de regio. 
Op beide vlakken worden successen geboekt.
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de vertegenwoordiging van TNO in 
de Cariben: Een klein frontoffice 
met een héél groot backoffice. Wij 
zijn de brug tussen de organisatie 
met al haar experts in Nederland 
en opdrachtgevers in deze regio. 
Het is, zo toont de praktijk aan, 
een voordeel om op deze manier 
dichtbij de klant te zitten; dat 
kunnen overheden zijn, maar ook 
particuliere ondernemingen. En op 
allerlei gebieden want TNO is 
ontzettend breed. Op Aruba 
richten wij ons specifiek op 
energie, maar wij kunnen net zo 
goed advies geven over gezond-
heidszorg, ICT of mobiliteit. In heel 
Latijns-Amerika gaan de ontwik-
kelingen razendsnel. Er is mede 
daardoor veel behoefte aan de 
kennis die TNO in huis heeft. Voor 
ons zijn de vraag van de klant en 
diens omgevingsfactoren altijd het 
uitgangspunt. Het leuke is dat wij 
samen met de eenheden in 
Nederland concepten op maat 
ontwikkelen die alleen van toepas-
sing zijn in deze regio.”
TNO heeft destijds om verschil-
lende redenen Aruba als uitvalsba-
sis gekozen. ,,Het eiland heeft een 
goed vestigingsklimaat. Je hebt de 
rechtszekerheid van het Koninkrijk, 
voldoende aanbod van hoog 
opgeleid personeel dat vaak vier 
talen spreekt en de cultuur kent 
van zowel het westerse bedrijfsle-
ven als dat van Latijns-Amerika. 
Het is veel kosteneffectiever om 
vanuit één vestiging te werken van 
waaruit je de regio snel en makke-
lijk kunt bereiken dan dat je in 
meerdere landen een kantoor 
hebt.” 
Op Aruba zelf is TNO onder meer 
partner in een consortium dat een 
zogeheten Smart Community 
ontwikkelt, een woonwijk die als 
proeftuin gaat dienen. ,,Het is een 
project dat niet alleen bedoeld is 
om onderzoek te doen naar 
duurzame oplossingen, maar waar 

commerciële partijen van waar dan 
ook ter wereld hun technologie in 
een levensechte omgeving kunnen 
testen of demonstreren. De 
belangstelling van ondernemingen 
is groot. Tijdens de conferentie 
Green Aruba, where Europe meets 
the Americas is de eerste intentie-
verklaring getekend. Dat was met 
Optixolar, een innovatieve start-up 
die aan een bijzondere zonne-
energietechnologie werkt waarmee 
ze een uniek zonnepaneel kunnen 
produceren. Zodra het prototype 
gereed is willen ze dat in de Smart 
Community Aruba laten testen. Wij 
kunnen als onafhankelijk kennisin-
stituut wetenschappelijk onder-
bouwd aantonen hoeveel beter 
hun vinding presteert ten opzichte 
van bestaande systemen. De 
Smart Community is een mooi 
voorbeeld hoe Aruba, maar ook wij 
als TNO meerwaarde te bieden 
hebben aan innovatieve bedrij-
ven.”
Moons voorziet op termijn één 
probleem: ,,De belangstelling 
vanuit het bedrijfsleven is groot. 
Wij voeren op dit moment heel wat 

verkennende gesprekken terwijl de 
bouw van de wijk nog moet 
beginnen. In de Smart Community 
komen twintig huizen dus de 
ruimte om systemen te installeren 
is beperkt. Misschien moeten wij 
gaan denken aan een roulatieroos-
ter.”
Caribbean Branch Office TNO 
wordt geleid door Jan Ebbing. Zijn 
team kijkt uit naar het eerste 
bezoek van TNO’s nieuwe be-
stuursvoorzitter Paul de Krom die 
per 1 maart de met pensioen 
vertrekkende Jan Willem Kelder 
opvolgt.
Terug naar het overleg van de 
Kamerleden met de ambassa-
deurs. Die kunnen met TNO als 
aansprekend voorbeeld in de 
landen waar zij gestationeerd zijn 
bekendheid geven aan de hub-
functie van het Caribisch deel van 
het Koninkrijk die natuurlijk ook in 
omgekeerde richting, van Latijns-
Amerika via Aruba en Curaçao 
naar Europees Nederland, werkt. 

 n
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Duurzaam
Op de grens van Boegoeroei en Washington in Noord 
bouwt projectontwikkelaar Cas Bon 28 duurzame 
woningen. De huizen krijgen een geïsoleerd dak en 
dubbele beglazing om de warmte buiten te houden. 
De kopers kunnen kiezen voor een pakket energiebe-
sparende apparatuur, bestaande uit zonnepanelen, 
inverter-airco’s en waterhergebruik waarvan de 
kosten in de hypotheek worden meegefinancierd. Het 
project is een voorbeeld van het groeiend aantal 
particuliere initiatieven om een bijdrage te leveren aan 
een duurzaam Aruba.  n

Huisje Hart
Onder toezicht van het Monumentenbureau is het 
oudste woonhuis van Oranjestad, ‘Huisje Hart’ op de 
hoek tussen Fort Zoutman en het Stadhuis, in oude 
luister hersteld. ,,Het pand was erg vervallen. Het 
kostte veel tijd om originele tegels en dakpannen te 
vinden”, aldus eigenaar/ondernemer Serge Mansur. 
Hij hoopt dat andere ondernemers zijn voorbeeld 
volgen want er zijn nog veel meer karakteristieke 
panden die een opknapbeurt verdienen. 
 n

Postzegels
Post Aruba heeft postzegels uitgegeven met afbeel-
dingen van traditionele, bontgeschilderde Arubaanse 
vissersbootjes. De tekeningen zijn van Eduardo 
Valbuena. De postzegels zijn te koop bij de postkan-
toren in Oranjestad, Palm Beach Plaza Mall, San 
Nicolas, Santa Cruz en Harbor Area.  Vanuit Neder-
land kan de serie worden besteld door een bericht te 
sturen naar: ipa747@yahoo.com

 n
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 ,,We zijn vijftien jaar geleden 
begonnen met het brouwen van 
bier. Langzaam maar zeker 
hebben we de lokale horeca 
overtuigd en nu hebben we een 
stabiel marktaandeel op Aruba. 
Onze omzet laat nog steeds een 
stijgende lijn zien. Dat is vooral te 
danken aan de toenemende 
populariteit van Chill, een wat 
lichtere variant”, vertelt sales & 
marketing directeur Richard A. de 
Veer van Brouwerij Nacional 
Balashi en Tropical Bottling 
Company of Aruba.
Beide ondernemingen maken deel 

uit van het familiebedrijf Metacorp 
dat in 1920 klein begon met de 
exploitatie van bioscopen en in de 
loop der jaren is uitgegroeid tot 
een internationaal opererend 
concern met een grote variatie aan 
activiteiten zoals hotels, afvalver-
werking, bouwmaterialen en de 
productie en distributie van drank. 
Dat laatste gebeurt onder de vlag 
van Tropical Bottling dat in 1949 is 
opgericht en onder meer licentie-
houder is van Coca Cola. 
De aanzet voor het ontstaan van 
de brouwerij werd in 1996 gege-
ven door een groep Duitse inves-

teerders. ,,Zij zochten een lokale 
partner voor de productie en 
distributie van een Arubaans bier. 
Wij hielden ons destijds met 
Tropical Bottling uitsluitend met 
frisdranken bezig. Omdat wij met 
onze distributie het eiland volledig 
bestreken waren wij een interes-
sante partner”, aldus De Veer. In 
mei 1999 werd in een gloednieuwe 
brouwerij een start gemaakt met 
het onder leiding van brouwmees-
ter Klaus Eckert produceren van 
het pilsbier Balashi. Diens recept 
bevat als belangrijkste bestandde-
len Schotse gerstemout, Duitse 
hop en het ultrazachte Arubaanse 
kraanwater.
De naam Balashi is ontstaan uit de 
woorden Bala Bala en Balana. 
Deze zijn afkomstig uit de Aruwac 
(Indiaanse) taal Taino en beteke-
nen ‘in de buurt van de zee’. Het 
bier van Aruba kreeg zijn naam na 
een wedstrijd onder de bevolking. 
De brouwerij is gevestigd in het 
gebied Balashi waar zich ook de 
ruïnes van de voormalige goudmij-
nen bevinden. De winnende 
inzender verbond de historie met 
de kleur van het bier, het nieuwe 
goud van Aruba.
Bier is een natuurlijk product dat 
wordt gemaakt uit water, graan, 
hop en gist. Het 
brouwproces is gebaseerd op een 
oud principe. Fermenteerbare 
suikers worden geëxtraheerd uit 
gemoute granen met behulp van 
heet water. Er komt heel wat 
ambachtelijk vakmanschap bij 
kijken. Vandaar dat Balashi 

Bruisend goud van
Arubaanse bodem
Wie bij een horecaonderneming op Aruba een pilsje bestelt kan 
kiezen uit een hele trits biermerken. Naast Heineken, Budweiser en 
al die andere internationaal bekende namen tapt vrijwel ieder café 
ook een bier waarvan de roem nog niet verder reikt dan de grenzen 
van het eiland: Balashi, het bruisende goud van eigen Arubaanse 
bodem.

Brouwmeester Albert Bauch waakt over de kwaliteit van het Balashi-bier.
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ervaren Duitse brouwmeesters in 
dienst heeft die streng toezien op 
de kwaliteit. Albert Bauch is een 
van hen. Hij heeft een paar jaar 
geleden de dagelijkse leiding 
overgenomen van Eckert. ,, Het 
brouwproces wordt via computers 
in de gaten gehouden. Waar nodig 
sturen we bij door het recept aan 
te passen of de temperatuur bij te 
stellen.” Bauch duikt met zijn 
hoofd in een brouwketel en snuift 
de indringende geur op. ,,In deze 
ketel zit een beslag dat gemaakt is 
van twaalfhonderd kilo gerste-
mout, hop en water. We gebruiken 
alleen ingrediënten van de aller-
beste kwaliteit zodat we aan het 
einde van het proces een uitste-
kend bier hebben dat altijd het-

zelfde smaakt.” Op de vraag wat 
de belangrijkste stap is in het 
brouwproces lacht Bauch: ,,Het 
schoonmaken. Bier ontstaat door 

een serie natuurlijke processen 
waarbij de tussenproducten door 
een serie ketels worden gevoerd. 
Het brouwproces is heel gevoelig 
voor verstoring door micro-orga-
nismen. Een klein beetje onge-
rechtigheid en je kunt een heel vat 
weggooien.” Het is Bauch nog 
nooit overkomen. ,,Als mensen me 
vragen wat voor werk ik doe dan 
zeg ik dat ik hoofdschoonmaker 
van Balashi ben. In feite is dat ook 
zo want de meeste aandacht gaat 
uit naar het ontsmetten van de 
installatie.” Ook dat verloopt 
vrijwel geheel geautomatiseerd. 
,,Ketels worden zodra ze leeg zijn 
gereinigd. Daarna voeren we tests 
uit om na te gaan of er echt geen 
micro-organismen zijn achterge-
bleven. We vullen geen enkele 
tank als we er niet honderd 
procent zeker van zijn dat die 
absoluut schoon is.” Bauch deelt 
een compliment uit aan het 
Water- en Energiebedrijf WEB. ,,De 
hardheid van het water is bepa-
lend voor de kleur en smaak van 
het bier. Veel brouwerijen hebben 
daarom een eigen waterzuive-
ringsinstallatie. Wij hebben dat niet 
nodig omdat op Aruba het meest 
zuivere en zachte water gewoon 
uit de kraan komt. Dat is een groot 
voordeel.”
Na het brouwen van het bier 

Op heerlijk helder rust geen monopolie...
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worden de vaste bestanddelen van 
de mout eruit gefilterd en moet het 
bier nog een tijdje rijpen. Het ‘afval’ 
wordt niet weggegooid, maar voor 
een zacht prijsje als veevoer 
verkocht aan geiten- en schapen-
houders. Het bedrijf draagt ook zijn 
steentje bij aan de ambitie van 
Aruba om het gebruik van fossiele 
brandstoffen uit te bannen. Het 
gehele productieproces is zo 
energiezuinig mogelijk ingericht en 
wat er aan elektriciteit nodig is 
komt van de zonnepanelen op het 
dak.

Als het bier na nog een laatste 
kwaliteitstest de goedkeuring van 
de brouwmeester krijgt wordt het 
verdeeld over fusten, flessen en 
blikjes. De moderne bottelarij is 
geschikt voor het verwerken van 
15.000 flessen per uur. Hoewel 
Balashi pas sinds 1998 bestaat 
heeft de brouwerij al wel volop 
internationale erkenning zoals de 
toekenning van de gouden medaille 
in 2001 en de (hoogste) grand 
gouden medaille in 2004 in de 
Monde Selection van het Internati-
onal Institute for Quality Selections 
in Brussel. De Veer is trots op die 
prestatie. ,,Ons bier is volgens de 
strengste criteria door onafhanke-
lijke deskundigen beoordeeld. Het 
is dus niet alleen onze eigen 
gedachte dat wij met iets goeds 
bezig zijn, maar het wordt ook door 
experts bevestigd”, aldus De Veer. 
Zijn verklaring voor het succes: 
,,Als je alleen ingrediënten van de 
hoogste kwaliteit gebruikt en daar 
de juiste mensen mee aan het werk 
zet moet er wel een goed product 
uit voortkomen.”  
Op de vraag of er een belangrijk 
verschil is tussen het lokaal 
gebrouwen pils en de importbieren 
legt De Veer uit dat aan het 
Arubaanse bier geen middelen 
worden toegevoegd om het langer 
houdbaar te maken. ,,Wij maken 

een volledig natuurlijk, zuiver bier. 
We willen geen concessies doen 
aan de kwaliteit dus houden wij 
vast aan ons principe: Geen 
toevoegingen.” Die zelf opgelegde 
strengheid heeft een keerzijde 
want die vormt een belemmering 
voor de export. ,,Ons bier heeft 
een houdbaarheid van zes maan-
den. We hebben er veel tijd en 
energie in gestoken om onze 
lokale afnemers te leren op een 
goede manier met onze producten 
om te gaan. Het is een stuk 
lastiger om dat in het buitenland te 
doen.” Balashi wordt al wel 
naar Curaçao en Bonaire geëxpor-
teerd. De Veer: ,,We moeten 
blijven groeien en als we dat niet 
op Aruba kunnen realiseren 
moeten we het verderop zoeken. 
We zijn voorzichtig begonnen op 
onze buureilanden. Dat loopt 
goed. We willen graag voet aan de 
grond krijgen in Nederland, maar 
de houdbaarheid is een knelpunt. 
We moeten er nog eens goed over 
nadenken hoe we die drempel 
kunnen wegnemen. Een van onze 
sterke kanten is dat we geduldig 
zijn. We nemen de tijd om klanten 
te overtuigen. En wie dat eenmaal 
is is dat voor altijd. Wie Balashi 
proeft blijft Balashi drinken.” n

Sales & marketing directeur  

Richard de Veer: ,,Wie Balashi proeft 

blijft Balashi drinken.”
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De onderneming is bijna negentig jaar geleden 
begonnen met het exploiteren van veerdiensten op 
het Noordzeekanaal. Al gauw werden de veerboten 
ook ingezet om rijnaken op sleeptouw te nemen die 
steenkolen uit de mijnen in Limburg naar de toenma-
lige Hoogovens in IJmuiden vervoerden. In 1930 werd 
de eerste echte sleepboot aangeschaft. In 1968 
kwam het bedrijf in handen van Ben Iskes. Inmiddels 
heeft zoon Jim het stokje overgenomen. Anno 2015 
bestaat de vloot uit vijftien ultramoderne sleepboten 
die behalve in havens ook op volle zee zware klussen 
klaren.

Aruba kwam een jaar geleden in beeld bij Iskes. Via 
het Arubahuis werden de eerste contacten gelegd. 
Het trof dat gevolmachtigde minister Alfonso Boek-
houdt als voormalig directeur van Aruba Ports Autho-
rity de sector kent. Bovendien kon hij vertellen dat het 
havenbedrijf op het punt staat de huidige sleepboot 
een grondige opknapbeurt te geven of te vervangen 
waarbij het ook nog een optie is om het sleepwerk - 
tenslotte geen kerntaak - uit te besteden aan een 
gespecialiseerd bedrijf. De timing kon dus niet beter. 
,,Dat kun je wel zeggen. Er is ook nog een tweede 
haven in aanbouw, speciaal voor de afhandeling van 

Sleepbedrijf heeft oogje op Aruba

Algemeen directeur Jim Iskes en minister Mike de Meza van Economische Zaken bij de ondertekening van de Letter of Intent.

En alweer heeft een gerenommeerde Nederlandse onderneming een oogje laten vallen op Aruba: Iskes 
Towage & Salvage. Het IJmuidense bedrijf waarvan de sleepboten bekende verschijningen zijn in en 
buiten de grote Nederlandse havens heeft sinds de oprichting in 1928 een indrukwekkende reputatie op-
gebouwd. Als je thuis bent in de megahaven van Amsterdam, is Aruba - vanwege de kleinschaligheid 
- dan niet een maatje te klein? ,,Nee, hoor”, reageert eigenaar en algemeen directeur Jim Iskes zonder 
aarzeling. ,,Wij vinden Aruba wel degelijk heel interessant. Ten eerste om de mogelijkheden op het 
eiland zelf, maar ook omdat wij Aruba zien als een springplank naar andere landen in Latijns-Amerika. 
Vanuit een vestiging in Oranjestad kunnen wij kijken naar Colombia, Venezuela. Die regio is booming.”
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containers en bulkgoederen. Dat betekent dat er 
sowieso een sleepboot bij moet komen.”
Voor Iskes was dat voldoende reden om poolshoogte 
te nemen op het eiland dat hij niet eerder had be-
zocht. ,,Wij hebben ons bezoek afgestemd op de 
conferentie Green Aruba, where Europe meets the 
Americas. In de wandelgangen hebben wij met 
mogelijke partners gesproken. Wat ons is opgevallen 
zijn de korte lijnen. Je kunt makkelijk contact leggen 
en je krijgt snel respons. Die slagvaardigheid spreekt 
ons aan. Ik denk daarom dat wij goed bij Aruba 
passen.”
De gesprekken verliepen zo vlot dat Iskes nog tijdens 
de conferentie met minister Mike de Meza van 
Economische Zaken een Letter of Intent tekende om 
de samenwerkingsmogelijkheden in een businessplan 
om te zetten. De visie van het IJmuidense sleepbedrijf 
op duurzaamheid sluit naadloos aan bij de ambities 
van het kabinet Mike Eman en het concept Green 
Gateway Aruba. ,,Als het om aandacht voor het milieu 
gaat lopen wij voorop in onze sector. Wij zijn milieu-
bewust en houden ook wel van nieuwe technologie. 
Ik zie dat terug in het beleid van de Arubaanse 
regering. Je kunt er niet omheen dat we beter voor 
het leefmilieu op aarde moeten zorgen. Waarom zou 
je dan niet proberen voorop te lopen en je op dit vlak 
onderscheiden?”
En dat doet Iskes Towage & Salvage. Het bedrijf heeft 
samen met Damen Shipyards een hybride sleper 
ontwikkeld. ,,Die vaart op batterijen en gewone 
hoofdmotoren, verbruikt 30% minder brandstof en 
veroorzaakt tot 60% minder CO2-uitstoot dan 
conventionele types. Wat is er mooier dan dat we met 
deze sleepboot in de haven van Green Aruba gaan 
opereren? Hij is niet alleen schoner, maar ook veel 
wendbaarder. Dat is zeker een voordeel als de nieuwe 
containerhaven bij Barcadera volgend jaar in gebruik 
wordt genomen.”
Het is de bedoeling om voor de activiteiten op Aruba 
lokaal personeel aan te trekken. ,,In Nederland 
hebben wij samen met Damen een simulator centre 
waar wij opleiden en trainen. De bemanning van de 
huidige sleepboot van APA kunnen we dus in eigen 
huis opleiden zodat zij goed met de nieuwe boot 
overweg kunnen.” Op dit moment wordt de Letter of 
Intent nader uitgewerkt, maar Iskes denkt intussen al 
verder. ,,Wij zien heel veel kansen in de regio. Goed 

functionerende havens zijn voor de eilanden in de 
Cariben van cruciaal belang, maar ook op het vaste-
land van Zuid-Amerika gebeurt van alles. Er gaan 
sterk groeiende goederenstromen vanuit dat conti-
nent komen die ten dele over zee gaan. Er komen 
nieuwe havens en bestaande havens krijgen het 
drukker. Wij zien het wel zitten om vanuit ons toekom-
stige kantoor op Aruba de regio in te gaan.” n

Sleepbedrijf heeft oogje op Aruba

F E B R U A R I  2 0 1 5 ,  N R .  1  19



Menig lezer zal er schande van 
spreken. Wat een energieverspil-
ling! En dat op Aruba? Uitgerekend 
op Green Aruba? Het eiland dat 
juist de ambitie heeft om het meest 
duurzame land ter wereld te 
worden... Hoe tegenstrijdig dat ook 
lijkt: het is de volgende stap op 
weg naar de volledige uitbanning 
van vervuilende fossiele brandstof-
fen die het technisch mogelijk 

maakt om op een duurzame wijze 
strandbedden van airconditioning 
te voorzien. Of de beachbar, 
zonder dat er energie wordt 
vermorst of het milieu schade 
wordt berokkend.
De gekoelde palapa is een denkbeel-
dig bijproduct van het district cooling 
systeem dat wordt ontwikkeld door 
een consortium van Nederlandse, 
Zweedse en Arubaanse bedrijven 

en in 2016 in bedrijf moet worden 
genomen. ,,Wij hebben ruim 
achtduizend hotelkamers op het 
eiland waar de airco’s twentyfour-
seven aanstaan. Je kunt wel 
nagaan dat dat een enorme 
hoeveelheid elektriciteit opslurpt. 
Waarom zou je het zo doen als je 
de kou ook gratis kunt krijgen? 
Wat wij gaan doen is koud zeewa-
ter oppompen. Op achthonderd 
meter diepte is de temperatuur 5 
graden. Die koude gaan wij 
gebruiken om via leidingen koud 
water naar de hotels te brengen 
die daarmee de kamers, maar ook 
alle andere ruimten zoals de 
lounge en de restaurants kunnen 
koelen. Het is eigenlijk een omge-
keerde stadsverwarming”, legt 
directeur Gilbert Gouverneur van 

Strandbed met airco
Stel je voor: je bevindt je op een ligbed op Palm Beach, het kilome-
terslange vijfsterrenstrand van Aruba. Het loopt tegen de 30 graden. 
Na een paar uurtjes wentelen in de zon verlang je naar een beetje 
verkoeling. Je bent te lui om ‘helemaal’ naar zee te lopen. En aan 
nóg een Balashi-biertje wil je je op dit uur van de dag niet bezondi-
gen. Dus draai je aan het knopje waarmee je de luchttemperatuur 
onder je palapa naar een aangename 23 graden verlaagt. Over een 
paar jaar behoort dit toppunt van comfort - je eigen airco op een 
tropisch strand - tot de mogelijkheden.
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Ecopower International, een van 
de leden van het consortium, uit.
De belangstelling van de hotels is 
groot. ,,Wij hebben de eerste 
contracten getekend, onder meer 
met Playa Linda, La Cabana en 
het Marriott. De anderen zullen 
volgen want hotels gaan dankzij 
het district cooling systeem fors 
op hun elektriciteitsrekening 
besparen. De omschakeling vergt 
geen extra investering van ze. 
Bestaande airco’s kunnen in 
gebruik blijven. Die hebben alleen 
geen stroom meer nodig om via 
een compressor koude aan te 
maken, het enige dat die appara-
ten moeten doen is de koude die 
wij aanvoeren verspreiden over de 
ruimte. Behalve energiebesparing 
is er nog een aantal voordelen. De 
airco’s werken stiller en de tempe-
ratuur in de kamer is veel stabieler. 
Het is dus niet alleen superduur-
zaam, maar ook superluxe. Daar 
kan Aruba zich mee onderschei-
den. Het systeem is bovendien 
veel bedrijfszekerder en vergt 
minder regulier onderhoud.”
De kosten zitten vooral in het 
pompstation dat het koude 
zeewater naar boven haalt en de 
distributie via een leidingennet 

naar de afnemers. Wat wegvalt is 
de import van olie voor de genera-
toren waarmee het lokale energie-
bedrijf elektriciteit opwekt. Voor 
het op- en rondpompen is uiter-
aard nog wel elektriciteit nodig, 
maar dat zal niet meer dan tussen 
de 10 en 20% zijn ten opzichte 
van de huidige situatie. Die kan 
bovendien worden gegenereerd 
met zonne- of windenergie die op 
steeds grotere schaal beschikbaar 
zijn op Aruba.
,,Er is nog een groot voordeel. Als 
een hotel op dit moment uitbreidt 

gaat het meer elektriciteit verbrui-
ken waarmee dus ook de energie-
rekening verder omhoog gaat. Bij 
district cooling heb je dat niet. Er 
zit in de temperatuur van het water 
zoals wij dat aanvoeren meer dan 
genoeg marge om er zonder 
meerkosten meer van te gebrui-
ken. Daarom kun je ook aan 
andere opties denken zoals het 
koelen van strandbedden. Dat 
verhoogt de kosten niet. Of het er 
van komt weet ik niet, maar het is 
technisch mogelijk en het kan 
honderd procent duurzaam. Je 

 

 

De vertegenwoordigers van de aan het consortium deelnemende bedrijven: Vlnr. 

Leon Hamers, Anders Sjoholm, Miriam Ruiz, Gilbert Gouverneur en Richard In t’ Veld.
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zou er zelfs aan kunnen denken 
om het zwembadwater te koelen”, 
grapt Gouverneur. Hoe meer 
hotels er mee doen, des te opti-
maler wordt de koude die het 
consortium distribueert benut en 
worden de kosten voor de afne-
mers lager. Het is de bedoeling dat 
ook het Horacio Oduber Hospitaal 
dat halverwege de lowrise en de 
highrise hotels is gelegen wordt 
aangesloten.

Nadat het water zijn ronde langs 
de hotels heeft gedaan komt het 
terug bij het beginpunt. ,,Het zal 
dan ergens tussen de 10 en 13 
graden zijn. In principe gaat het 
dan terug de zee in. Het bevat nog 
veel nutriënten, voedingsstoffen, 
dus het is niet goed dat in het 
warme oppervlaktewater te lozen 

omdat je daarmee een algenexplo-
sie zou veroorzaken. Wij zullen dat 
op een diepte van minimaal 100 
meter doen waar het, zo blijkt uit 
wetenschappelijk onderzoek, 
milieutechnisch verantwoord is. 
Maar eigenlijk is het zonde om het 
water te lozen want het is nog 
koud genoeg om er allerlei andere 
nuttige dingen mee te doen. Het is 
mede door die nutriënten een 
waardevolle grondstof. Je kunt 
aan het kweken van vis voor 
consumptie denken of van algen 
voor de farmaceutische en cosme-
tische industrie. Waar wij ook aan 
denken is een seawater green-
house. Groenten en fruit worden 
nu geïmporteerd dus je kunt 
transportkosten uitsparen als je 
lokaal gaat telen. Omdat wij zo 
dichtbij de evenaar veel zonlicht 

hebben kunnen fruit en groenten 
die lokaal worden geteeld vele 
malen lekkerder zijn dan in gema-
tigde klimaten. Als je dat doet in 
kassen wordt het helemaal duur-
zaam omdat je bijna geen water 
nodig hebt. In het open land 
verdwijnt het meeste water in de 
grond. Als wij een kas koelen met 
het water dat wij uit het district 
cooling systeem overhouden 
ontstaat er zo veel condens dat je 
voldoende water hebt voor de 
bevloeiing van het plantgoed.”
Dat is - net als strandbedden met 
airco - voor de wat verdere 
toekomst. Eerst moeten de hotels 
en het ziekenhuis op het district 
cooling systeem worden aangeslo-
ten. ,,Onze planning is uiterlijk eind 
2016 te beginnen.”
 n

Eind volgend jaar moeten de eerste hotels op het district cooling systeem worden aangesloten.
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Op luchthaven Reina Beatrix is 
de eerste zichtbare stap gezet 
op weg naar een wereldwijde 
primeur: De introductie van het 
Happy Flow-concept dat de tijd 
die gemoeid is met het proces 
van inchecken tot en met het 
aan boord gaan tot een mini-
mum beperkt.

In december stelde minister Otmar 
Oduber van Toerisme, Transport, 
Primaire Sector en Cultuur een rij 
kiosken voor Automated Passport 
Control (APC) in gebruik. Passa-
giers met bestemming Verenigde 
Staten kunnen als eerste van deze 
voorziening profiteren. Op een 
later tijdstip volgen reizigers naar 
Europa. De APC-terminals maken 
een einde aan de gebruikelijke 
wachtrijen voor de paspoortcon-
trole.  
,,Dat is natuurlijk plezierig voor de 
reizigers. Voor de luchthaven 
betekent een snellere afhandeling 
van passagiers dat er meer 
vluchten kunnen worden verwerkt 
zonder dat de terminal en andere 
faciliteiten moeten worden uitge-
breid. APC heeft grote toegevoeg-
de waarde voor het product 

Aruba”, aldus 
Oduber. 
Volgens CEO 
James Fazio 
van Reina 
Beatrix komen 
de kiosken - 
aan het begin 
van het hoog-
seizoen - pre-
cies op het 
goede moment. 
In 2013 heeft 
de luchthaven 
2,3 miljoen 
passagiers 
verwerkt. 
Hoewel de 
exacte cijfers 
over vorig jaar 
nog niet zijn vastgesteld staat wel 
vast dat dat record is verbroken en 
dat de groei ook dit jaar aanhoudt.
De in gebruik genomen kiosken 
zijn geschikt voor houders van 
Amerikaanse paspoorten met een 
permanente verblijfsstatus in dat 
land. Daarnaast kunnen de 
terminals Canadese paspoorten 
lezen en die van burgers uit de 38 
landen die niet visumplichtig zijn 
voor de VS. Dat betekent dat ook 

Nederlanders 
terecht kunnen 
bij de APC, 
mits zij zich 
hebben gere-
gistreerd bij 
ESTA (Electro-
nic System for 
Travel Authori-
zation). Op dit 
moment 
beschikken 
slechts 26 van 
de meer dan 
driehonderd 
Amerikaanse 
luchthavens 

over APC. Aruba is de eerste in 
het Caribisch gebied met deze 
technologie.
De volgende stappen in het Happy 
Flow-proces zijn gebaseerd op 
biometrie: gezichtsherkenning en 
de chip in het paspoort. Bij het 
inchecken bij een incheckauto-
maat wordt een foto gemaakt 
waardoor het mogelijk wordt alle 
daarop volgende controles tot en 
met het boarden volledig geauto-
matiseerd te laten verlopen. 
Sluitstuk is de zogeheten preclea-
rance: Reizigers met bestemming 
Schiphol en hun bagage worden 
dan al op Reina Beatrix ‘gecleard’ 
zodat zij zonder verdere paspoort- 
en douanecontrole Schengenlan-
den kunnen inreizen. Partners in 
het Happy Flow-project zijn de 
regeringen van Aruba en Neder-
land, Reina Beatrix, Schiphol en 
de KLM.
Het wachtrijvrij reizen van en naar 
de VS en Europa versterkt tevens 
de functie van Aruba als gateway 
voor het Nederlandse bedrijfsleven 
richting de Amerika’s. n

Minister Otmar Oduber stelde de Automated Passport 

Control-terminals in gebruik.

Op symbolische wijze werd een einde gemaakt aan de  

wachtrijen voor de paspoortcontrole.

Wachtrijvrij reizen met Happy Flow
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Diner op bed
Geen ontbijt, maar een diner op bed. Dat kan bij het 
Arubaanse restaurant Screaming Eagle dat volgens 
Caribbean Journal tot de besten van de Cariben 
hoort. Chef-kok Erwin Hüsken staat er om bekend 
van de gerechten ware kunststukjes te maken. Ook 
heeft hij loungen een nieuwe dimensie gegeven: Voor 
romantisch aangelegde lekkerbekken kan het diner 
desgewenst worden geserveerd op een van de met 
witte chiffon gedrapeerde en gedempt verlichte 
hemelbedden.
  n

Hyatt
Op de plaats van het voormalige Bushiri komt toch 
geen Hard Rock Hotel. De initiatiefnemers slaagden 
er niet in binnen de (enkele keren verlengde) termijn 
aan de voorwaarden van de overheid te voldoen 
waarna de regering de optie heeft ingetrokken. 
Projectontwikkelaars staan in de rij want het gaat om 
de laatste strandlocatie aan de zuidwestzijde van 
Aruba. Een van de gegadigden is Hyatt die nog dit 
jaar zou willen beginnen met de bouw van een 310 
kamers tellend all-inclusive resort. n

New York
Aruba Tourism Authority (ATA) heeft een cultureel 
evenement gehouden voor Amerikaanse journalisten 
en bloggers. In het Carriage House Center for The 
Arts in New York maakten die onder het motto One 
Happy Island op een interactieve manier kennis met 
de kunst, folklore en de keuken van Aruba. Kunstena-
res Elisa Lejuez zette de gasten aan het werk met de 
opdracht een schilderij van de zonsondergang op 
Eagle Beach te maken.

 n
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Over de discussie met Nederland 
over het begrotingsbeleid zegt 
Eman: ,,Er is een vertekend beeld 
ontstaan: Dat Aruba bijna failliet 
zou zijn. Dat is natuurlijk klinkklare 
nonsens. Financiële instellingen in 
de hele wereld hebben het volste 
vertrouwen in ons land en ons 
beleid. Wij hebben nimmer onze 
hand opgehouden en dat zullen wij 
nooit doen. Dat is ook helemaal 
niet nodig. Je hebt landen die de 
crisis bestrijden door rigoureus te 
bezuinigen en de daardoor oplo-
pende werkloosheid voor lief 
nemen. Andere landen hebben er, 
aangemoedigd door topeconomen 
zoals Nobelprijswinnaar Paul 

Krugman, voor gekozen juist te 
investeren in economisch herstel. 

Aruba heeft zich bij deze laatste 
categorie gevoegd. Het is een 
bewuste keuze om ombuigingen in 
een verantwoord tempo door te 
voeren zodat het economisch 
herstel niet in de kiem wordt 
gesmoord. Dat betekent dat wij er 
twee jaar langer dan Nederland 
over doen het begrotingstekort on-
der de 3%-norm te brengen.”
Feit is dat Aruba (met de VS) tot 
de landen behoort waar de daling 
van de werkloosheid het krachtigst 
is ingezet, de koopkracht van de 
burgers niet is aangetast en de 
economie zich - met een gezonde 
groei van rond de 3% - het snelst 
heeft hersteld. Voor de minister-
president geen aanleiding zijn 
gelijk te claimen. ,,Er leiden meer 
wegen naar Rome. Ieder land 
moet zijn eigen keuzes maken. Wij 
hebben de weg gekozen die het 
beste past bij onze situatie.” Het 
kabinet heeft de lat hoog gelegd, 
zo bleek vorige maand bij de 
presentatie van de meerjarenra-
ming: Een verder dalend begro-
tingstekort moet bij de overgang 
van 2017 naar 2018 omslaan in 
een overschot. De schuldquote 
loopt vanwege de aanhoudende 
economische groei in combinatie 
met reeds geplande hervormingen 
en bezuinigingen terug van nu 
84,4% (overigens ruim onder het 

Van deficit naar surplus

Verantwoord
bezuinigen

Ook al heeft Aruba net als Nederland en veel andere 
landen te kampen met een hoge staatsschuld, het kabi-
net Mike Eman hoeft geen financiële hulp uit Den Haag. 
,,Aruba is sinds 1986 een autonoom land binnen het 
Koninkrijk. Dat betekent dat wij volledig zelf verantwoor-
delijk zijn voor onze overheidsfinanciën. Ook in tijden 
van crisis heeft Aruba altijd bewezen zichzelf te kunnen 
redden zoals destijds in de economisch zware jaren toen 
we net de Status Aparte hadden verworven en de werk-
loosheid skyhigh was”, aldus minister-president Mike 
Eman. ,,Al 29 jaar is ons motto dat wij het zelf kunnen. 
Dat wil overigens niet zeggen dat wij alles alleen willen 
doen. In de jaren 90 hebben wij bij de ontwikkeling van 
onze toerismesector dankbaar gebruik gemaakt van de 
internationale contacten van Nederland om investeer-
ders te interesseren. Nu hebben wij af te rekenen met de 
gevolgen van de wereldwijde crisis die Aruba twee keer 
in vier jaar tijd trof. Ook dat kunnen wij zelf. Vandaar dat 
we zeggen: Wij willen geen financiële hulp, maar maken 
wel graag gebruik van de in het Koninkrijk aanwezige 
expertise.”

Minister-president Mike Eman bij de presentatie van de meerjarenraming die laat zien 

dat het begrotingstekort in 2018 plaatsmaakt voor een overschot.
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EU-gemiddelde) naar 77,3% in 
2018. Alles wijst er op dat Aruba 
over drie jaar een begin kan 
maken met het in absolute zin 
afbouwen van zijn overheids-
schuld.
,,Een degelijke en goed onder-
bouwde meerjarenraming”, zo 
complimenteerde Eman minister 
Angel Bermudez van Financiën en 
diens staf. De premier erkende dat 
het een grote uitdaging is geweest 
om een uitgebalanceerd pakket 
aan hervormingen samen te stellen 
dat leidt tot structureel gezonde 
overheidsfinanciën zonder het 
economisch herstel te verstoren 
en dat bovendien op draagvlak bij 
de sociale partners en de samen-
leving kan rekenen. ,,Economische 
parameters als GDP zeggen niets 
over de kwaliteit van leven in een 
land. Het gaat ons als regering er 
om welvaart te vertalen in welzijn 
en dat vervolgens eerlijk te verde-
len over alle burgers. We blijven 
daarom tijdens het toewerken naar 
structureel gezonde overheidsfi-

nanciën oog houden voor de 
draagkracht van de bevolking en 
het bedrijfsleven.”
Wie het begrotingstekort over 
2014 ziet slaat de schrik om het 
hart, maar de 9,3% is niet maatge-
vend. Het deficit is namelijk bijna 
voor de helft het gevolg van een 
incidentele dotatie aan het ambte-
narenpensioenfonds APFA. ,,Om 
de pensioenen voor de lange 
termijn veilig te stellen hebben wij 

in aanvulling op de eerder doorge-
voerde hervormingen besloten de 
tekorten van het fonds aan te 
zuiveren. Dat kost de landskas 
eenmalig 170 miljoen florin. 
Daarmee is de dekkingsgraad naar 
100% getild. Het gaat om een 
groot bedrag, maar daar staat 
tegenover dat toekomstige risico’s 
voor de overheidsfinanciën zijn 
weggenomen”, aldus de premier.
Dat het begrotingstekort over 2014 
een eenmalige - en verklaarbare 
- uitschieter was blijkt uit de 
meerjarenraming: Dit jaar komt het 
tekort met 3,7% al in de buurt van 
de internationale 3%-norm om 
daar in 2016 met 2,5% ruim onder 
te duiken. In de loop van 2017 
komen de inkomsten in evenwicht 
met de uitgaven waarna de 
positieve trend zich voortzet. Voor 
2018 wordt een overschot van 
0,5% voorzien. De omslag van 
deficit naar surplus is de uitkomst 
van het besluit dat het kabinet 
Mike Eman II meteen na zijn 
installatie heeft genomen om het 
tempo van hervormingen en 
bezuinigingen, waarvoor reeds in 
de eerste regeerperiode een 
aanzet was gegeven, op te voeren. 
De ministers en een ruime meer-
derheid in de Staten verbonden 
zich in november 2013 aan het 
zogeheten Balanced Budget-ak-

Een gezonde economische groei vertaalt zich in een sterk dalende werkloosheid.
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koord waarvan de bevriezing van 
het uitgavenplafond tot 2018 een 
essentieel onderdeel is.
Om dat realiseren is vorig jaar een 
even omvangrijk als ingrijpend 
pakket aan hervormingen afgekon-
digd dat in samenspraak met de 
vakbonden en de werkgeversorga-
nisaties in diverse rondes van de 
Sociale Dialoog tot stand is 
gekomen. De AOV-gerechtigde 
leeftijd wordt stapsgewijs ver-
hoogd van 60 naar 65 jaar. Het-
zelfde geldt voor de pensionering 
van ambtenaren en politieke 
gezagsdragers . Daarmee worden 
de gevolgen van de vergrijzing 
grotendeels afgedekt. Om de 
eveneens in verband met de 
vergrijzing stijgende zorgkosten 
betaalbaar te houden is een health 
tax in de vorm van een bestem-
mingsbelasting van 1% op be-
drijfsomzetten ingevoerd.

Verder is het mes gezet in de 
kosten van het overheidsapparaat. 
Aflopende contracten worden niet 
verlengd en door natuurlijk verloop 
ontstane vacatures niet vervuld 
waardoor het personeelsbestand 
vorig jaar al met meer dan 300 fte 
is gereduceerd. Ook is er een 

VUT-regeling geïntroduceerd om 
ambtenaren aan te moedigen 
eerder af te zwaaien. Tevens wordt 
deeltijdarbeid gestimuleerd. Er 
wordt kritisch gekeken naar de 
huur van gebouwen, leasecontrac-
ten en het inhuren van externe 
adviseurs. In het kader van het 
kerntakenbeleid wordt gewerkt 
aan het verzelfstandigen van een 
aantal diensten zoals de Directie 
Luchtvaart, het postbedrijf en het 
landslaboratorium. Voorts komt er 
een nieuw fiscaal stelsel dat moet 
leiden tot een effectievere en 

efficiëntere belastinginning. Een 
commissie onder leiding van de 
Nederlandse oud-staatssecretaris 
van Financiën en expert op het 
gebied van belastingwetgeving 
(ook van die op Aruba en de 
voormalige Nederlandse Antillen) 
Willem Vermeend is gevraagd 
daarvoor een ontwerp te maken.

In de Staatsregeling worden 
begrotingsregels opgenomen om 
te voorkomen dat er in de toe-
komst nieuwe tekorten ontstaan. 
Om er op toe te zien dat het 
huidige en komende kabinetten 
zich aan de strenge regels houden 
wordt een onafhankelijke toezicht-
houder geïnstalleerd. Deze zoge-
heten Fiscal Council gaat toezien 
op de naleving van de Balanced 
Budget Rule. De ‘begrotingska-
mer’ gaat uit drie leden bestaan 
die bewezen expertise hebben op 
het terrein van overheidsfinanciën 
en van wie bovendien de onafhan-
kelijkheid wettelijk wordt gewaar-
borgd. De Fiscal Council beoor-
deelt concept-landsbegrotingen 
en eventuele tussentijdse begro-
tingswijzigingen voordat deze door 
de regering bij de Raad van Advies 
en - daarna - de Staten worden 
ingediend. n
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Elegance
Onder de merknaam Foot Elegance heeft de Arubaanse 
Taina Croes-Odor een collectie slippers ontworpen 
die volledig van natuurlijke materialen worden ver-
vaardigd. Specialiteit van de kunstenares is de 
haaktechniek en het gebruik van door haar zelf van 
klei gebakken kralen. De slippers zijn zeer in trek bij 
toeristen. Ze zijn verkrijgbaar bij modewinkel Carib-
bean Queen in de Palm Beach Plaza Mall.  n

Happy Officers
Om vakantievierende bezoekers van One Happy 
Island nog ‘happier’ te maken is Aruba Tourism 
Authority een proef begonnen met het inzetten van 
zogeheten Happy Officers. Deze zijn aanwezig op 
door toeristen bezochte locaties om de weg te wijzen, 
vragen te beantwoorden en informatie te geven over 
bijvoorbeeld bezienswaardigheden in de directe 
omgeving.

 n

Kamerleden
De delegatie van Eerste en Twee-
de Kamerleden die begin januari 
op Aruba verbleef om deel te 
nemen aan het Interparlementair 
Koninkrijksoverleg heeft de 
gelegenheid aangegrepen om zich 
door minister-president Mike 
Eman en minister Benny Sevinger 
(Infrastructuur en Integratie) te 
laten bijpraten over de regerings-
plannen voor dit jaar. n
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Geboren (in 1969) en getogen in 
Savaneta wilde de bewindsman 
van jongs af aan dokter worden. 
Op zijn 18e begon hij aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam aan de 
opleiding tot basisarts. In ‘97 
keerde hij terug naar Aruba waar 
hij twee jaar praktijkervaring 
opdeed als poortarts bij de spoed-
eisende hulp om zich vervolgens 
als huisarts te vestigen. ,,Dat heeft 
minder dan een jaar geduurd want 
in 2000 zei mijn huidige vrouw - 

Minister Schwengle van Volksgezondheid

Meer vakman
dan politicus

,,Vanuit het perspectief van een klein eiland als het onze is Neder-
land een groot en rijk land dat zijn zaakjes goed voor elkaar heeft. 
Wij hebben de neiging Nederland als ons grote voorbeeld te zien en 
dingen klakkeloos over te nemen. Met het risico dat we ook de 
fouten kopiëren want het is er heus niet allemaal perfect. Plus: Wat 
in Nederland werkt hoeft daarom nog niet op Aruba te werken.” Aan 
het woord is dr. Alex Schwengle, sinds oktober 2013 als verrassend 
nieuwkomer in het kabinet Mike Eman II minister van Volksgezond-
heid, Ouderenzorg en Sport. Hij staat voor dezelfde uitdaging als 
zijn Nederlandse collega Edith Schippers: Hoe de zorg voor ieder-
een toegankelijk en tegelijkertijd - ondanks de vergrijzing - betaal-
baar te houden? Schwengle heeft voor zichzelf de lat nog wat hoger 
gelegd: Ook de kwaliteit moet een impuls krijgen.
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we waren nog niet getrouwd - dat 
ze voor haar studie naar Nederland 
wilde. Ze was zwanger van onze 
eerste dus bestond er geen twijfel 
over dat ik zou meegaan. Ik ben 
de internistenopleiding gaan doen, 
maar uiteindelijk geswitcht naar 
longarts. Een prachtig vak waarin 
ik mij helemaal thuis voelde. In 
2009 - we waren inmiddels ge-
trouwd en hadden een dochter en 
een zoon - zijn wij terug gegaan.”

Schwengle was als landskind met 
al zijn Nederlandse ervaring meer 
dan welkom om als longarts aan 
de slag te gaan in het Horacio 
Oduber Hospitaal. ,,Ik kreeg het 
heel wat drukker dan in Nederland. 
Mijn werkdagen waren veel langer 
omdat de eerste lijnszorg heel 
anders functioneert waardoor er 
een onnodig grote toestroom van 
patiënten is naar de tweede lijn, de 
specialisten. Wat in de zorg al snel 

als dé oplossing wordt gezien: 
Meer artsen erbij. Ik dacht: Het 
kan anders en ook goedkoper. Ik 
ben in commissies gaan zitten. 
Daar ging zo veel tijd in zitten dat 
mijn vrouw mij voor gek verklaar-
de. Ik kreeg het echter niet voor 
elkaar zaken wezenlijk te verande-
ren. Telkens kwam ik de politiek 
tegen die eerst het beleid en dan 
de wet moest veranderen en daar 
veel tijd voor nodig had. Het ging 
mij niet snel en niet goed genoeg. 
Ik zat dicht tegen mijn kookpunt 
toen ik begin 2013 door Mike 
Eman werd benaderd. Ik voelde er 
niets voor om in een of andere 
politieke denktank te gaan zitten, 
maar dat bleek niet zijn bedoeling. 
Hij wilde dat ik in zijn nieuwe 
kabinet minister van Volksgezond-
heid zou worden. Dat was even 
slikken. Ik heb er maanden over 
gedaan om ja te zeggen. Ik heb er 
uitgebreid met mijn vrouw en de 
familie over gesproken want de 
consequenties zijn groot. Je gaat 
er financieel flink op achteruit en 
het is een aanslag op je privéle-
ven.”
Schwengle is nooit lid van een par-
tij geweest. ,,Ooit heb ik wel 
ambities gehad om de politiek in te 
gaan, maar dat werd me steeds 
afgeraden. Zo van: Maak je 
handen daar toch niet aan vuil, je 
hebt genoeg hersens om een 
professional te worden. Het bleef 
al die jaren wel knagen want als 
iedereen zijn kennis, ervaring en 
energie voor zichzelf houdt van-
wege dirty politics verandert er 
nooit iets in dit land. Wat ook 
meespeelde is de visie van Mike 
Eman. Die spreekt mij bijzonder 
aan. Hij stelt de mens voorop. Het 
gaat hem om het welzijn van 
iedereen, niet van bepaalde 
groepen of zijn achterban, maar 
echt van iedereen. Hij is niet alleen 
visionair, maar ook een ongelooflijk 
harde werker. Niet dat hij perfect 
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is. Niemand is perfect. Wij bekriti-
seren hem wel eens dat hij te 
goedaardig is. Als premier moet je 
af en toe hard zijn; daar heeft hij 
moeite mee. In zijn voetsporen zie 
ik het als mijn taak om voor elkaar 
te krijgen dat niet alleen de kwali-
teit van de zorg wordt verbeterd, 
maar ook dat die voor iedereen 
dus ook de mensen met weinig 
inkomen toegankelijk blijft. Tegelij-
kertijd moeten de kosten beheers-
baar blijven. Dat is niet eenvoudig, 
maar het is ook geen mission 
impossible. Uit eigen ervaring in 
het ziekenhuis weet ik dat het qua 
organisatie heel wat efficiënter 
kan. 
Hebben specialisten het te druk? 
Kijk dan eerst hoe het komt dat zij 
het te druk hebben. Vaak is dat 
omdat zij werkzaamheden doen 
die net zo goed of zelfs nog beter 
door bijvoorbeeld verpleegkundi-
gen kunnen worden gedaan. Voor 
de prijs van één specialist kun je 
twee verpleegkundigen aantrek-
ken. Je neemt daarmee niet alleen 
de druk bij de specialisten weg, 
maar verkort meteen ook de 
wachttijden. De zorg moet sowieso 
minder met zichzelf bezig zijn en 
zich meer op de patiënt focussen. 
Onder mijn voorganger Richard 
Visser is er een goede aanzet 
gegeven tot verandering. Hij had 
terecht veel aandacht voor preven-
tie, onder meer door mensen tot 

meer bewegen aan te zetten. Wat 
dat betreft is het handig dat Sport 
in mijn portefeuille zit. Het hoogste 
doel waarop je als minister van 
Volksgezondheid inzet is voorko-
men dat mensen ziek worden. Dat 
is goed voor de mensen en het 
helpt de kosten in de hand te 
houden. En als mensen dan toch 
ziek worden wat nu eenmaal 
onvermijdelijk is moeten ze kunnen 
rekenen op de beste, maar ook 
een efficiënt georganiseerde zorg. 
Dat begint bij de eerste lijn, de 
huisartsen, en eindigt bij de 
specialisten met alles dat daar 
tussenin zit. 
Aan professionaliteit en goede wil 
ontbreekt het zeker niet. Er is denk 
ik te lang geen sturing aan de 
sector gegeven. Iedereen deed zijn 
best, maar de dwarsverbanden 
werden niet gelegd. Ik heb de 
indruk dat we in de goede richting 
bewegen. Het belang van samen-
werking wordt erkend. Er wordt 
door de hele keten steeds meer 
vanuit het perspectief van de 
patiënt gedacht en gehandeld. Om 
dat proces te borgen werk ik aan 
het organiseren van toezicht. Een 
Inspectie voor de Volksgezondheid 
opzetten valt vanwege de klein-
schaligheid niet mee. Dat is 
verhoudingsgewijs duur en omdat 
je dicht op elkaar zit kan de 
onafhankelijkheid in het gedrang 
komen. Ik vind dit typisch een 

voorbeeld waar de Koninkrijksban-
den hun meerwaarde kunnen 
bewijzen. Ik ga daarom praten met 
mijn collega’s op Curaçao en Sint 
Maarten of wij het gezamenlijk 
kunnen doen. En misschien is het 
goed ook Den Haag erbij te 
betrekken want Nederlandse 
inspecteurs zijn nu al actief op 
Bonaire. Het is mijn overtuiging dat 
wij als partners in het Koninkrijk in 
de zorg veel meer kunnen bereiken 
door samen op te trekken. Dat kan 
prima zonder dat je je soevereini-
teit verliest. Een mooi startpunt is 
de conferentie die wij in juni in 
Oranjestad over de zorg in het 
gehele Koninkrijk houden. Dat is 
overigens niet mijn initiatief, maar 
van de vier parlementen die willen 
dat onze ziekenhuizen elkaar niet 
als concurrent beschouwen, maar 
als partners die elkaar met specia-
lismen aanvullen. Je kunt als 
ziekenhuis in een klein land nu 
eenmaal niet alles alleen. Dus daar 
liggen win-win-mogelijkheden. Het 
begint er mee dat wij het moeten 
willen”, aldus meer vakman dan 
politicus Schwengle.
,,Wat ik doe om zelf gezond te 
blijven? Haha... Ik moet toegeven 
dat ik daar de laatste tijd weinig 
aan toekom. Daarvoor ging ik een 
of twee keer per week hardlopen, 
meestal met het hele gezin dus het 
was nog gezellig ook. Dat schiet er 
helaas bij in.” n

Dit jaar wordt een begin gemaakt met een ingrijpende renovatie en uitbreiding van het Horacio Oduber Hospitaal.
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Bij het ter perse gaan van dit nummer nog maar enkele 
schaduwplekjes beschikbaar onder deze dividiviboom. 

Bon Bini op Aruba. Waar je zomaar uit je hangmat kunt ontsnappen en voorbij de dividiviboom de 
zee in wandelt. Hier dompel je jezelf letterlijk onder in een wereld vol kleurrijke papegaaivissen en 
oude scheepswrakken. Ja, op ons eiland ben je zowel boven als onder water even welkom.

Ontsnap in alle exclusiviteit aan de massa. Kijk nu op aruba.com


