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Leren
Door René Zwart

Aruba is nog veel harder geraakt door de wereldwijde crisis dan 
 Nederland. Toch heeft het eiland zich verbazingwekkend snel herpakt.
Al ver voordat de kredietcrisis zich in 2007 aandiende, was Aruba in een 
neerwaartse spiraal terechtgekomen. Het begrotingstekort liep op tot 
tegen de 10 procent terwijl de koopkracht met eenzelfde percentage 
daalde. Onderhoud en investeringen bleven uit, een steeds groter deel 
van de belastingopbrengsten werd opgeslokt door ambtenarensalarissen 
en renteverplichtingen. Teleurgesteld in de overheid keerden economische 
steunpilaren als de KLM, Carnival Cruise Lines en het Texaanse olie-
concern Valero het eiland de rug toe. En de relatie tussen de Nederlandse 
en Arubaanse regering daalde tot ver onder het vriespunt. 

Hoe veel beter staat Aruba er vier jaar later voor. Het begrotingstekort 
komt in 2014 in de buurt van de internationale drieprocentnorm terwijl de 
economie met 3 à 4 procent groeit. Achterstandswijken worden in hoog 
tempo opgeknapt, de koopkracht is gerepareerd en het pensioen- en het 
zorgstelsel zijn ingrijpend hervormd. Burgers en bedrijven hebben weer 
vertrouwen in de toekomst, buitenlandse investeerders kloppen aan de deur 
omdat zij in het eiland een ideale springplank naar nieuwe, veelbelovende 
markten in Latijns-Amerika zien. Ook het toerisme zit weer in de lift.
Hoe groot is het contrast met Nederland dat maar geen grip krijgt op zijn 
financieringstekort, het op gang brengen van de economie aan de buren 
(Duitsland) overlaat, de werkloosheid naar recordhoogte ziet oplopen en 
mopperend, klagend, boze ingezonden brieven schrijvend, haatmails 
versturend en bovenal navelstarend steeds chagrijniger wordt? In veel 
landen is de kredietcrisis omgeslagen in een vertrouwenscrisis en regeert 
niet de regering maar de angst. Politieke leiders gedragen zich als in een 
kramp geschoten boekhouders. Hun visie reikt niet verder dan het aantal 
miljarden dat volgend jaar moet worden bezuinigd waarbij bezuinigen 
veelal wordt gedefinieerd als het verzwaren van de lasten voor de 
burgers en de bedrijven en het afbreken van basisvoorzieningen.

De vraag dringt zich op: wat doet dat kleine eilandje van net aan  
100.000 inwoners anders? Aruba heeft, net als in 1986 toen het zich van 
de Nederlandse Antillen afscheidde, gekozen voor een eigen aanpak van 
de crisis, vertrouwend op de in de beginjaren van de status aparte ook al 
getoonde veerkracht. Het heeft dat gedaan onder de aanvoering van een 
premier die niet alleen heel precies voor ogen heeft hoe zijn land er in 
2020 moet uitzien, maar ook het lef heeft om met alle passie die hij in 
zich heeft de noodzakelijke ingrepen te doen. En daarvoor bij de Staten-
verkiezingen van 27 september met een klinkende overwinning (57% van 
de stemmen) werd beloond. Zou Nederland misschien wat kunnen leren 
van zijn voormalige kolonie?

GASTCOLUMN

René Zwart is parlementair 
verslaggever in Den Haag voor 
het Antilliaans Dagblad en 
auteur van het deze maand te 
verschijnen boek Visie, passie 
en lef over het ‘wonder Aruba’.
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Overtuigende 
stembuszege

Duizenden uitgelaten AVP-aanhangers verwelkomen de winnaar van de verkiezingen van 2013 als deze, staande op een Jeep,  

bij het partijhuis arriveert.

Een regerende partij die in crisistijd winst boekt 
bij verkiezingen is een zeldzaam verschijnsel. De 
AVP van premier Mike Eman schreef bij de Staten-
verkiezingen van 27 september historie door  
57 procent van de stemmen in de wacht te slepen. 
Niet eerder behaalde een partij op Aruba zo veel 
zetels: 13 van de 21. De MEP die van 2001 tot 2009 
regeerde, zakte verder terug naar 7 zetels. De 
PDR bleef op een zetel steken. Net als in 2005 en 
2009 was Eman ook nu weer veruit de grootste 
stemmentrekker met 8.222 persoonlijke stemmen. 

In politiek Den Haag is positief gereageerd op de 
stembusuitslag. ‘Eman heeft ervoor gezorgd dat de 
relatie tussen Nederland en Aruba weer goed is. De 
opstelling van de premier is een voorbeeld voor de 
andere landen in het Koninkrijk. De uitslag laat zien 
dat de mensen op Aruba vertrouwen in hem hebben,’ 
aldus Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP). 
Madeleine van Toorenburg (CDA) spreekt van een 
overtuigende en verdiende overwinning. ‘Mike Eman 
is een zeer betrokken, goede leider die het beste voor 
heeft met zijn land en zijn volk. Dat hij kan doorgaan, 

is goed voor de samenwerking. Onze beide landen 
kunnen er voordeel van hebben als wij die samen-
werking verder intensiveren.’ VVD’er André Bosman 
zou zichzelf niet zijn als hij aan zijn gelukwensen niet 
een ‘maar’ toevoegt: ‘Deze uitslag zegt heel veel over 
het vertrouwen dat de samenleving in Eman stelt. 
Hem wacht een stevige taak om de overheidsfinan-
ciën op orde te brengen.’ Eerste Kamerlid en 
 voorzitter van de commissie voor Koninkrijksrelaties 
Marijke Linthorst (PvdA) zegt grote waardering te 
hebben voor het beleid van de afgelopen vier jaar: 
‘Dat was erop gericht om het leven van de Arubanen 
beter te maken. De benadering van Mike Eman dat 
economische groei in dienst moet staan van de 
burgers spreekt mij zeer aan. Van zijn streven om niet 
alleen vijfsterrenhotels te hebben maar ook vijfsterren-
onderwijs en vijfsterrenouderenzorg kunnen wij in 
Nederland wat leren.’ 
Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties ontleent aan de winst van de AVP 
de verwachting ‘dat we de uitstekende samenwerking 
tussen Aruba en Nederland de komende jaren kunnen 
voortzetten.’ 
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Go and serve the people
Na een formatie van vier weken 
is het kabinet Mike Eman II op 
30 oktober in een zaal  van de 
Willem II-toren bij Fort Zoutman 
door gouverneur Fredis Refunjol 
beëdigd. Nadat de negen 
 ministers de eed hadden 
 afgelegd, wandelden zij met 
partners, kinderen en familie-
leden naar een podium voor de 
ingang van het Bestuurskantoor 
om zich te presenteren aan de 
bevolking. 

Na het volkslied Aruba Dushi Tera 
volgde een cultureel programma 
dat symbool stond voor de saam-

horigheid van de Arubaanse 
samen leving en voerden ver-
schillende sprekers het woord. 
Predikant Rolle van de 
 Methodistenkerk wees het nieuwe 
kabinet op zijn taak: ‘Now go and 
serve the people with God, by 
God and for God.’ Marisol Lopez-
Tromp, die een dag eerder bij de 
eerste bijeenkomst van de nieuwe 
Staten tot voorzitter was gekozen, 
voegde er aan toe dat de regering 
rekenschap heeft af te leggen aan 
het parlement. ‘Dus, nieuwe 
ministers, reken er maar op dat we 
jullie in de gaten houden.’
De leden van het kabinet Mike 

Eman II werden 
vervolgens een voor 
een geïntrodu ceerd 
door burgers die in 
hun vakgebied 
actief zijn. Zo werd 
justitieminister 
Arthur Dowers 
voorgesteld door 
twee agenten in 
opleiding, minister 
Otmar Oduber van 
Toerisme door een 
hotelmedewerker 
en minister Alex 
Schwengle van 

Volksgezondheid door een 
 verpleegkundige. Onder de 
goed keurende blikken van haar 
oma Anette Maduro, met 104 jaar 
de oudste inwoonster van Aruba, 
introduceerde kleindochter Thanny 
minister-president Mike Eman. Die 
stelde in zijn toespraak vast dat in 
de afgelopen regeerperiode het 
vertrouwen in de overheid is 
teruggekeerd. ‘Dat vereert ons 
maar het brengt ook een grote 
 verantwoordelijkheid met zich 
mee.’ Vier jaar geleden stond het 
eerste kabinet Mike Eman voor een 
in verval geraakt regeringsgebouw, 
symbool voor acht jaar verwaar-
lozing die overal op het eiland haar 
sporen had nagelaten. ‘We hebben 
keihard gewerkt om het tij te 
keren. De verandering is overal 
zichtbaar op Aruba. We gaan ons 
ook de komende vier jaar weer 
inzetten voor een beter Aruba.’ 
Premier Eman prees het saam-
horigheidsgevoel en de veerkracht 
van de bevolking. Hij riep het 
massaal toegestroomde publiek 
op deze uitingen van vaderlands-
liefde ook in de komende jaren te 
tonen ‘want er wachten ons nog 
grote uitdagingen om te zorgen 
voor welzijn voor iedereen.’ 
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Even voorstellen: 

De nieuwe ministersploeg

Michelle Hooyboer-Winklaar
Minister Michelle Hooyboer-Winklaar 
(Toronto, 20 september 1969) heeft 
Economische Zaken, Sociale Zaken 
en Cultuur verruild voor Onderwijs, 
Gezinsbeleid en Volwassenen-
educatie. ‘Het eerste dat we gaan 
doen, is op basis van gesprekken 
met stakeholders een prioriteitenlijst 
aanleggen.’ Punten die directe 
aandacht vereisen op het gebied 
van onderwijs zijn het curriculum, 
huisvesting en personeel. 
 Hooyboer-Winklaar is als dochter 
van een Arubaanse moeder en 
Bonaireaanse vader geboren in 
Canada waar zij ook opgroeide, 
studeerde en carrière maakte bij 
Bell en ATT&T voordat zij in 2005 
general manager werd van Digicel 
Aruba. Zij is gehuwd en heeft twee 
kinderen.

Juan David Yrausquin
Juan David Yrausquin (1 januari 
1980) is een van de drie nieuw-
komers. Hij heeft de portefeuille 
Financiën en Overheidsorganisatie 
en is daarmee verantwoordelijk voor 
de tweede fase van de hervorming 
van het sociale zekerheidsstelsel. 
‘Die zal sneller worden doorgevoerd 
dan je denkt’, belooft hij. 
Andere concrete doelstellingen: 
het leaner en meaner maken van 
het overheids apparaat en het 

effectiever innen van belastingen. 
‘Wie denkt onder zijn verplichtingen 
te kunnen uitkomen, heeft een 
vijand aan mij en deze regering.’ 
Yrausquin was sinds 2009 Statenlid. 
Na zijn studie in Nederland was hij 
werkzaam in het familiebedrijf. Hij is 
gehuwd, heeft drie kinderen en doet 
aan kitesurfen.

Benny Sevinger
Als minister van Infrastructuur, 
Ruimtelijke Ontwikkeling en 
 Integratie kan Benny Sevinger 
(12 januari 1965) doorgaan met de 
klus waaraan hij in 2009 begonnen 
is: BoAruba. Naast het opknappen 
van wijken staan er enkele grote 
projecten op stapel: de verhuizing 
van de containerhaven naar 
 Barcadera, de aanleg van de Green 
Corridor tussen Oranjestad en San 
Nicolas en de start van de uitbreiding 
en vernieuwing van het Horacio 
Oduber Hospitaal. Sevinger heeft in 

Nederland gestudeerd en gewerkt. 
Van 2001 tot 2009 was hij Statenlid. 
Hij is gehuwd, heeft twee kinderen 
en is meervoudig karatekampioen.

Mike de Meza
Als minister van Financiën slaagde 
Mike de Meza (Curaçao, 13 mei 
1963) er in het begrotingstekort te 
halveren. Ook is hij medearchitect 
van de Balanced Budget Rule die 
bedoeld is om te voorkomen dat 
volgende regeringen nieuwe 
tekorten laten ontstaan. Met de 
portefeuille Economische Zaken, 
Communicatie, Energie en Milieu 
staat hij nu voor de taak om de rol 
van Aruba als gateway tussen 
Europa en Latijns-Amerika verder uit 
te bouwen. Minstens zo uitdagend 

is het zetten van de volgende 
stappen op weg naar een volledig 
duurzame energievoorziening in 
2020. De Meza die heeft gestudeerd 
in Nederland en Amerika was van 
2005 tot 2009 lid van de Staten. Hij 
is gehuwd en heeft drie kinderen.

Paul Croes
Het tegengaan van kindermisbruik, 
huiselijk geweld, armoede en 
andere misstanden staan hoog op 
de agenda van de nieuwe minister 
van Sociale Zaken, Jeugdbeleid en 
Arbeid Paul Croes (7 november 
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1976). Hij wil een klimaat scheppen 
waarin jongeren worden uitgedaagd 
zich te ontwikkelen tot de nieuwe 
generatie leiders. Ander speerpunt: 
de arbeidsmarkt beter laten 
 functioneren zodat vraag en aanbod 
elkaar makkelijker vinden. Croes 
heeft politieke wetenschappen 
gestudeerd aan de Universiteit van 
Amsterdam en deed ervaring op bij 
onder anderen de Directie Westelijk 
Halfrond van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken, trad in 2009 
toe tot de fractie van de AVP om in 
2010 tot Statenvoorzitter te worden 
gekozen. Hij zal binnenkort in het 
huwelijk treden.

Otmar Oduber
Dat Otmar Oduber (7 augustus 
1972) toerisme en transport in zijn 
portefeuille heeft gehouden, kan 
niemand verbazen. In zijn eerste 
regeertermijn stegen de bezoekers-
aantallen tegen de internationale 
trend in fors, keerden de voor het 
toerisme belangrijke partners KLM 
en Carnival Cruise Lines terug en 
nam de opbrengst per kamer per 
nacht met 25% toe. Doorgaan op 
de automatische piloot is er niet bij: 

‘Je zou denken dat het allemaal 
vanzelfsprekend doorgaat, maar ik 
denk dat het goed is te doen alsof 
je opnieuw begint’. Oduber heeft 
gestudeerd in Florida waar hij ook 
enige jaren heeft gewerkt. Van 2001 
tot 2009 was hij Statenlid. Hij is 
gehuwd en vader van drie kinderen.

Arthur Dowers
Nu onderwijs geen deel meer 
uitmaakt van zijn portefeuille kan 
Arthur Dowers (Trinidad, 26 mei 
1965) zich als minister van Justitie 
en Verslavingszorg nadrukkelijker 
wijden aan een van de speerpunten 
van het AVP-programma: het 
verhogen van de veiligheid in de 
openbare ruimte. Hij heeft aan-
gekondigd het accent te leggen op 
preventie door onder meer het 
invoeren van cameratoezicht op 
kwetsbare plekken. Dowers 

 studeerde aan de universiteit in 
Maastricht, was werkzaam in de 
gezondheidszorg op Aruba en werd 
in 2005 gekozen tot Statenlid. Hij is 
getrouwd en heeft drie kinderen.

Alex Schwengle
De derde nieuwkomer in het kabinet 
is Alex Schwengle (24 april 1969). 
Hij volgt als minister van Volks-
gezondheid, Bejaardenzorg en 
Sport collega-arts Richard Visser op 
die een internationale functie heeft 
aanvaard. Schwengle heeft na zijn 
opleiding aan de Vrije Universiteit 
van Amsterdam in Aruba en in 
Nederland als arts gewerkt. Sinds 
2010 was hij als longarts verbonden 

aan het Horacio Oduber Hospitaal. 
Hij wil als eerste de wachttijden in 
de zorg verder terugdringen. 
Verder kan de ouderenzorg op zijn 
bijzondere aandacht rekenen. 
Schwengle is getrouwd en vader 
van twee kinderen.

Mike Eman
De naamgever van het kabinet is 
geboren op 1 september 1961. In 
2001 trad kandidaat-notaris Mike 
Eman in de politieke voetsporen van 
zijn grootvader, vader en oudste 
broer. In 2003 werd hij gekozen tot 
partijleider. Bij de verkiezingen van 
2005, 2009 en 2013 was hij veruit 
de grootste stemmentrekker. Als 
premier wist Eman in zijn eerste 
regeertermijn het tij voor Aruba ten 
positieve te keren. Zijn ambitie is 
van het eiland een vijfsterren-
samenleving te maken. Behalve 
Algemene Zaken maken voortaan 
ook  Innovatie, Duurzame 
 Ontwikkeling en Wetenschap deel 
uit van zijn portefeuille. Eman is 
getrouwd met Doina. Aan hobby’s 
komt hij met een zevendaagse 
werkweek en werkdagen van 
gemiddeld 18 uur niet toe. 
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Koninklijk bezoek
Oranjestad zal zijn naam alle eer aan doen als 
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima van 
19 tot en met 21 november op Aruba verblijven. 
Het eiland is de laatste stop van de Caribische 
tournee van het koninklijk paar die op 12 november 
op Sint Maarten is begonnen.

Het paar komt op 19 november aan op luchthaven 
Reina Beatrix. Het officiële welkom is de volgende 
morgen. De Koninklijke Marine verzorgt een erewacht 
waarna ontmoetingen met gouverneur Fredis Refunjol 
en de ministerraad volgen. In de middaguren krijgt de 
plaatselijke jeugd de kans te laten zien wat ze in hun 
mars hebben op artistiek en intellectueel gebied. De 
deelnemers zijn geselecteerd op basis van een 
wedstrijd. Jongeren in de leeftijd van 14 tot 24 jaar is 
gevraagd een foto te maken die hun visie op het 
Aruba van de toekomst illustreert. Een uitleg van niet 
meer dan 250 woorden moest worden bijgevoegd. Uit 
de inzendingen zijn er zes uitgekozen die aan Koning 
Willem-Alexander en Koningin Máxima mogen 
worden gepresenteerd. Hierna woont het paar een 
debat bij tussen studenten van de Universiteit van 
Aruba en leden van het Jeugdparlement dat bestaat 
uit leerlingen van middelbare scholen. Ook hier is het 

thema de toekomst van Aruba. De eerste dag van het 
koninklijk bezoek wordt afgesloten met een feestelijke 
Royal Night at Bushiribana bij de ruïnes van de 
goudmijnen aan de noordkust van het eiland. Een 
keur van lokale en uit Nederland afkomstige artiesten 
met Arubaanse roots verzorgt een folkloristisch, 
carnavalesk en muzikaal spektakel. De volgende dag 
worden alle 10.000 leerlingen van de lagere scholen 
verwacht in het stadion Guillermo Trinidad  voor een 
sportieve jump-up. Bij de lunch zitten vijftien gasten 
aan uit alle geledingen van de samenleving. Zij  
krijgen de kans met de Koning en de Koningin van 
gedachten te wisselen over allerlei aspecten van het 
leven op Aruba. Na de lunch volgt een speciale 
aankondiging over het project ‘Kansen voor de jonge 
mensen van het Caribisch Gebied’ van het Oranje-
fonds waarvan het paar beschermheer en -vrouwe is. 
Het bezoek wordt afgesloten met een gala dat wordt 
aangeboden door de gouverneur.
Voordat Willem-Alexander en Máxima  naar Nederland 
terugkeren om de start van de viering van 200 jaar 
Koninkrijk der Nederlanden bij te wonen, brengen zij 
nog korte bezoeken aan Aruba’s buurlanden 
 Colombia en Venezuela. Zij worden daarbij vergezeld 
door minister-president Mike Eman. 

Twee jaar geleden waren  

Willem-Alexander en Máxima voor  

het laatst op Aruba toen zij met  

Koningin Beatrix meereisden.
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Op weg naar naar 2017
De kiezers op Aruba hebben op ondubbelzinnige wijze hun vertrou-
wen uitgesproken in de koers van het kabinet Mike Eman. Tussen de 
formatiegesprekken door vond de naamgever tijd om onze vragen 
te beantwoorden. 

Meneer Eman, hoe is het met u?
‘Naar omstandigheden heel goed. 
En ik zeg naar omstandigheden 
omdat het bijzonder drukke tijden 
zijn. Het land regeren is een 
uitdagende exercitie die ’s morgens 
heel vroeg begint en duurt tot  
‘s avonds laat en niet ophoudt in 
het weekeinde. En daar kwam de 
afgelopen maanden dan ook nog 
het campagnevoeren bij wat door 
onze partij met grote intensiteit 
wordt gedaan. Verkiezingen zijn 
leuk en spannend, maar ook wel 

vermoeiend. En dan nu de formatie-
gesprekken en het schrijven van 
een regeerprogramma. Het is een 
drukke maar boeiende tijd. 
 Boeiend omdat wij vanwege de 
campagne veel op wijkbezoek zijn 
geweest. De mensen thuis 
 opzoeken is heel inspirerend, maar 
ook van belang voor je functioneren 
als politicus. Als je je opsluit in 
vergaderzalen kom je er niet 
achter wat de mensen echt 
bezighoudt. Het inzicht dat je zo 
krijgt in de wensen die bij de 

mensen leven, helpt je het beeld 
dat je hebt van de toekomst van 
Aruba verder in te vullen. Ik merk 
dat de betrokkenheid van de 
burgers groot is. Dat geeft je de 
energie om door te gaan.’ 

Vindt u dat u het met uw kabinet 
goed heeft gedaan?
‘Dat ga je niet over jezelf zeggen. 
Ik kan wel zeggen dat we enorm 
hard hebben gewerkt. In de eerste 
honderd dagen hebben we meer 
dan 70 procent van onze beloften 
uitgevoerd. Dat moest ook wel 
want Aruba stond er toen we in 
november 2009 aantraden heel 
slecht voor. Niet alleen Aruba maar 
de hele wereld was in crisis. De 

Tussen de formatiegesprekken door is toch nog tijd te vinden voor een interview.
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KLM en Carnival Cruise Lines 
hadden Aruba in de ban gedaan. 
Als klap op de vuurpijl legde  
Valero na een ruzie met de vorige 
regering de raffinaderij stil. In twee 
jaar tijd kromp onze economie met 
15%. Toeristen bleven massaal 
weg en mede hierdoor liepen de 
inkomsten van de overheid met 
20% terug. Bijna van de ene op de 
andere dag moesten we omgaan 
met een structureel begrotings-
tekort van ongeveer 400 miljoen 
terwijl de economie juist 
schreeuwde om een stimulans en 
onze steden en wijken sterk 
verwaarloosd waren. We hadden 
toen de keuze op de rem te gaan 
staan en fors te bezuinigen door 
het mes te zetten in voorzieningen 
en tekorten dekken met belasting-
verhogingen, of het vinden van 
een balans tussen het onder 
controle brengen van de over-
heidsfinanciën en het aanjagen 
van de economie. Wij hebben heel 
bewust voor het tweede scenario 
gekozen. Wij wilden niet het risico 
nemen de economie kapot te 
bezuinigen. En wij voelden er al 
helemaal niet voor de burgers, 
nadat zij onder de vorige regering 
al zoveel koopkracht hadden 
moeten inleveren, de rekening van 
de crisis te laten betalen.’

Heeft het u verrast dat die 
aanpak zo snel succesvol is 
gebleken?
‘Wij waren goed voorbereid. Veel 
plannen lagen al klaar. De acht jaar 
in de oppositie hebben we goed 
besteed aan het uitkristalliseren 
van een nieuwe visie op de 
ontwikkeling van Aruba. We 
stonden in de startblokken met alle 
plannen onder de arm. Al ver voor 
de verkiezingen van 2009 zijn we 
gaan praten met experts zoals 
bij voorbeeld professor Amitai 
Etzioni over hoe we de participatie 
van de mensen in onze 
 gemeenschap konden vergroten. 

We wisten dat de herstructuring 
van de pensioenen en de AOV 
heel urgent was. Onze voorgan-
gers waren in 2007 al bezig met 
een reparatiewet, maar hebben 
toen ondanks die urgentie helaas 
nagelaten in te grijpen. We erfden 
een zieke patiënt, maar hadden 
het behandelplan gereed. Toen 
brak echter opeens een wereld-
wijde crisis uit. We hebben juist 
daarom besloten een aantal zaken 
zoals de grootscheepse investerin-
gen in de vernieuwing van onze 
steden en wijken te versnellen. We 
slaagden erin om het bloeden te 
stelpen door de koopkracht van 
de burgers op peil te houden door 
onder meer de reparatietoeslag en 
verhoging van het schoolgeld en 
het minimumloon. We brachten 
het vertrouwen in Aruba terug. De 
KLM en Carnival Cruise Lines 
keerden terug, de raffinaderij werd 
herstart. Ook kon snel een einde 
worden gemaakt aan het voortdu-
rende geruzie met Nederland. 
Vervolgens begonnen we met het 
BoAruba-programma: grootschalig 
stads- en wijkherstel als basis 
voor de verbetering van de leef-
baarheid en als injectie in onze 
economie. We hebben nieuwe 

bedrijvigheid naar Aruba gehaald 
door onder meer de vestiging van 
TNO, de Green Conference en 
Europe Meets the Americas. Er is 
in de afgelopen regeerperiode 
ongelooflijk veel gebeurd. Het is 
voor iedereen duidelijk dat het tij 
ten goede is gekeerd. Dat is wat 
je, denk ik, terugziet in de 
 verkiezingsuitslag.’

Wat heeft volgens u de doorslag 
gegeven?
,,Ik geloof in onze mensen. Ik 
probeer ze altijd twee dingen te 
geven: goed doordachte 
 oplossingen en het vertrouwen dat 
we op de goede weg zijn. Dat zet 
mensen in beweging. Je voelt op 
straat dat het enthousiasme is 
overgeslagen. Mensen komen weer 
zelf met ideeën, ze denken mee. 
Waarschijnlijk heeft het feit dat wij 
het goede voorbeeld hebben 
gegeven door het versoberen van 
onze eigen pensioenvoorziening de 
toon gezet. De samenleving zag: 
dit is een regering die er niet voor 
zichzelf en de familiebelangen zit 
maar die zich dienstbaar maakt aan 
het algemeen belang. Dat heeft bij- 
gedragen aan het maatschappelijk 
draagvlak voor de maatregelen die 

‘Als je je opsluit in vergaderzalen kom je er niet achter wat de mensen echt bezighoudt.’
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wij hebben genomen om de 
overheidsfinanciën op orde te 
krijgen.’

Waren er ook tegenvallers?
‘Een teleurstelling was natuurlijk 
het besluit van Valero om alsnog te 
stoppen met raffinageactiviteiten. 
De regering heeft zich tot het 
uiterste ingespannen om samen 
met Valero en met steun van 
Nederland een oplossing te vinden. 
De situatie op de internationale 
oliemarkt werkte echter niet mee. 
Dat was frustrerend omdat daar-
door het in 2011 zo goed zichtbaar 
geworden herstelbeleid vertraging 
opliep. Als je sec naar de cijfers 
kijkt, lijkt 2012 een slecht jaar. 
Gelukkig zie je aan de resultaten 
van dit jaar en de prognoses voor 
de komende jaren dat het om een 
eenmalig incident gaat en dat het 
herstel van onze economie 
 structureel van aard is.’

Toch plaatste het IMF een 
 kanttekening bij de hoogte van 
de overheidsschuld van Aruba.
‘Als gerenommeerde organisaties 
zoals het IMF of de krediet-
beoordelaars Standard & Poor’s 
en Fitch je onder de loep nemen, 

moet je altijd proberen je voordeel 
te doen met hun bevindingen. 
Daar word je als land alleen maar 
sterker van. Bedenk overigens wel 
dat verreweg het grootste deel van 
de huidige staatsschuld een 
erfenis is van onze voorgangers. 
En laat er ook geen misverstand 
over bestaan dat het juist dit 
kabinet is dat alles in het werk 
stelt om de overheidsfinanciën op 
orde te krijgen. S&P’s en Fitch 
hadden eerder al aangekondigd 
dat een sluiting van Valero invloed 
zou hebben op hun oordeel. Toch 
zijn we - omdat ze vertrouwen 
hebben in onze aanpak - niet 
gedowngrade. Het IMF kijkt veel 
meer naar de structuur van de 
overheidsfinanciën. Ze hebben 
gelijk als ze zeggen dat de kosten 
van de overheid omlaag moeten 
en de inkomsten omhoog. Maar 
het verhogen van de inkomsten 
van de overheid mag niet de groei 
van de economie negatief 
 beïnvloeden. Wij zijn er van 
overtuigd dat Aruba economisch 
op een verstandige manier kan 
groeien zoals het in de afgelopen 
kwart eeuw steeds heeft gedaan. 
Daar ligt de kracht van Aruba. Dus 
daar hebben we op ingezet en dat 

zullen we ook in de komende jaren 
doen nu de kiezers ons het 
mandaat hebben gegeven om 
door te regeren. Wij geloven in een 
aanpak waarbij we stapsgewijs op 
een verantwoorde wijze in 2016 
een structureel sluitende begroting 
bereiken. De eerste fase hebben 
we achter de rug: het terugwinnen 
van het vertrouwen, het door-
voeren van hervormingen in de 
pensioenen en de AOV en het 
investeren in de leefbaarheid in de 
wijken waarmee de economie 
weer op gang is gebracht en 
tegelijkertijd het product Aruba 
voor de toerist sterk is verbeterd. 
In de komende regeerperiode 
moet de hervorming van de 
pensioenen en de AOV, uiteraard 
in samenspraak met de sociale 
partners, worden afgerond en de 
kosten van de overheid door 
efficiencymaatregelen verder 
gereduceerd. Tevens gaan wij 
onze gatewayfunctie tussen 
Europa en Latijns-Amerika verder 
uitbouwen. Uiteindelijk zal nieuwe 
economische groei met de extra 
werkgelegenheid die dat met zich 
meebrengt voor zo veel extra 
overheidsinkomsten zorgen dat er 
wellicht zelfs al binnen enkele 

De terugkeer van de KLM: een teken van vertrouwen.
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jaren sprake kan zijn van 
 begrotingsoverschotten zodat we 
voor het eerst in het bestaan van 
Aruba kunnen beginnen met het 
afbetalen van de staatsschuld.’

Is het wel leuk minister-president 
te zijn als je alleen maar bezig 
bent met het oplossen van 
problemen die door anderen zijn 
veroorzaakt?
‘Het zijn lang niet allemaal 
 problemen, hoor. Gelukkig gaat er 
ook heel veel goed. Ik vind deze 
baan niet alleen leuk, maar ik 
ervaar het bovendien als een 
bijzondere eer dit te mogen doen 
voor mijn land. Werken voor de 
mensen, dat is mijn passie. Daarom 
probeer ik consequent tijd vrij te 
maken voor de problemen van 
individuele burgers zoals tijdens 
mijn spreekuur dat ik elke zaterdag 
houd en de wijkbezoeken die ik op 
donderdag doe. Solidariteit vind ik 
een groot goed. Bovendien ben ik 
heel optimistisch over de toekomst. 
Dat het herstelbeleid zo snel zijn 
vruchten begint af te werpen en de 
vele positieve reacties uit de 
samenleving motiveren mij enorm 
om door te gaan.’

Optimistisch over de toekomst, 
hoe ziet u Aruba in bijvoorbeeld 
2017?
‘Over vier jaar is Aruba hopelijk 
uitgegroeid tot een volwaardig 
zakencentrum dat volop profiteert 
van de goedlopende economie 
van Zuid-Amerika. Aruba staat  
dan niet alleen bekend om zijn 
ontwikkeling op het gebied van 
groene energie maar ook als 
plaats waar heel veel kennis en de 
nieuwste technologieën vandaan 
komen. Een aantal bekende 
internationale bedrijven heeft zich 
dan op Aruba gevestigd. Maar ook 
opleidingsinstituten, advies-
organisaties en financiële  instituten 
zullen de weg naar ons eiland 
weten te vinden. Zij brengen 
nieuwe hoogwaardige banen  
naar Aruba. De samenwerking  
met Nederland is dan sterk 
geprofessionaliseerd. Samen 
begeleiden we bedrijven vanuit 
Europa zaken te doen in Zuid-
Amerika en vice versa. In 2017 is 
San Nicolas veel beter bereikbaar 
omdat de vierbaans Green 
 Corridor gerealiseerd is. De 
speciale economische zone bij 
San Nicolas draait dan volop.  

De Free Zone is verplaatst naar 
Barcadera en bij Eagle is een 
Green Zone met hightech  bedrijven 
in ontwikkeling. Alle gebouwen 
worden net als de grote hotels 
gekoeld met koud zeewater en 
met het restwater is onder meer 
de productie van fruit en groente 
op gang gekomen. Al deze nieuwe 
economische activiteiten hebben 
tot gevolg dat de overheid meer 
inkomsten genereert zonder dat de 
burgers of bedrijven extra worden 
belast. Daardoor ontstaat financiële 
ruimte om in de verbetering van 
het maatschappelijk voorzieningen-
niveau te investeren. In 2017 zal 
dat merkbaar zijn aan beter 
onderwijs, betere gezondheids-
zorg, veiligere buurten, betere zorg 
voor ouderen etcetera. Want het is 
onze ambitie om meer welvaart te 
vertalen in meer welzijn voor 
iedereen. Niet alleen vijfsterren-
hotels voor de toeristen maar dus 
ook vijfsterrenvoorzieningen voor 
onze eigen mensen.’

Hoe verklaart u uw enorme 
stemmenwinst?
‘Wij hebben een duidelijke visie op 
de toekomst van ons land, wij 
hebben goed doordachte plannen 
en een uitstekende relatie met al 
die partners zoals de vakbonden 
en werkgeversorganisaties in de 
Sociale Dialoog om wat wij 
beloven ook waar te maken. De 
mensen hebben dat de afgelopen 
regeerperiode zelf kunnen ervaren. 
Ze hebben ook gezien dat er door 
alle ministers heel hard wordt 
gewerkt aan een betere toekomst 
voor Aruba. Wij hebben de kiezer 
duidelijk gemaakt dat wij het 
karwei waar wij in 2009 aan zijn 
begonnen heel graag willen af- 
maken. Vandaar onze campagne-
slogan: Bon trabou, ainda falta. 
Wij staan er als land aanzienlijk 
beter voor dan vier jaar geleden, 
maar er is nog heel veel werk te 
doen. Dus: genoeg gepraat!’ 

Het BoAruba-programma heeft de leefbaarheid in steden en wijken een enorme 

impuls gegeven.
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Kampioen  

op  

sokken

Op 21-jarige leeftijd de World Series - de 
 Champions League van het honkbal - winnen, is 
weinigen gegeven maar Arubaan Xander Bogaerts 
heeft het hem geflikt. Hij had bovendien een groot 
aandeel in de 4-2 winst van zijn ploeg Boston Red 
Sox op de St. Louis Cardinals. Hij viel op door zijn 
onbevangenheid, alsof hij al veel vaker in de finale 
had gestaan en niet pas een paar maanden geleden 
zijn debuut had gemaakt in de Major League.

Bogaerts, in de media consequent aangeduid als 
Nederlander, is geboren in San Nicolas. Net als zijn 
tweelingbroer Jair leerde hij honkballen in de tuin  
van zijn oom Glenroy Brown. Met eerst nog een 
bezemsteel en later een plastic knuppel sloeg hij 
amandelen over de schutting. Soms wel meer dan  
50 meter ver en met een bijzondere precisie. 
 Inmiddels zijn de broers profhonkballer. Een talent  
als Xander wordt niet ieder jaar geboren. ‘Dat hij de 
Major League zou halen, stond gezien zijn uit-
zonderlijke klasse voor mij vast’, zegt Robert 
 Eenhoorn, de technisch directeur van de Nederlandse 
honkbalbond. ‘Maar het gaat nu wel heel snel. Het is 
bijzonder en knap dat hij nu al een vaste waarde is.’ 

De kersverse kampioen kon het zelf nauwelijks 
bevatten: ‘Ik was een beetje afwezig aan het einde 
van de wedstrijd. We hebben gewonnen, het is 
realiteit’, liet hij weten aan de NOS. ‘Ik zal het zeker 
de komende dagen tegen mezelf moeten zeggen: ik 
ben winnaar van de World Series! Ik was niet eens 
een starter in de ‘Big League’ toen ik erbij kwam, dus 
ik kan het niet geloven’, aldus Bogaerts wiens 
 moeder, broer en oom op de tribune zaten. Thuis op 
Aruba waren de straten tijdens de wedstrijden 
uitgestorven. De cafés waar de wedstrijden op grote 
schermen te volgen waren, puilden uit. Bij zijn 
 terugkeer op Aruba begin november viel hem op het 
vliegveld een heldenontvangst ten deel. Hoe ziet zijn 
toekomst er bij de Red Sox uit? ‘Mijn toekomst? Man, 
ik ben nu aan het leven. Ik ga in het offseason kijken 
hoe het allemaal zit, maar nu ben ik blij dat we de 
World Series hebben gewonnen. Ik ben ook net 
wakker, heb nog niet eens gegeten. Dus dat ga ik nu 
doen.’
Hoewel Bogaerts er twee jaar geleden ook al bij  
was toen Oranje de wereldtitel veroverde, was hij tot 
een paar weken geleden in Nederland een grote 
onbekende. Dat is inmiddels veranderd. 
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Groen moet je 
gewoon doen
‘Iedereen praat op grote 
 bijeenkomsten altijd volop over 
duurzaamheid, maar doorgaans 
blijken het vrijblijvende lippen-
diensten te zijn. Hier op Aruba 
kom ik geen kletsers tegen, 
maar doeners. Dat spreekt me 
aan en daarom ben ik blij dat we 
hier vandaag staan.’ Aldus  
Jerry Butler, voorzitter van het 
Caribbean Renewable Energy 
Forum (Cref) bij de opening van 
Green Aruba. 

De alweer vierde editie van de 
conferentie over duurzaamheid 
werd gecombineerd met die van 
Cref. De samenwerking leverde 
een volle zaal belangstellenden uit 
alle delen van de wereld op en een 
expositie waar bedrijven en 
organisaties de jongste techno-
logische ontwikkelingen toonden.
Volgens Butler legt de Arubaanse 
regering terecht de nadruk op 
duurzame productie van energie, 
onder de voorwaarde dat de prijs 
voor de gebruikers niet omhoog 

mag gaan. ‘In de Caribische regio 
leven we van het toerisme. Hotels 
gebruiken enorme hoeveelheden 
energie. Is die duur, dan stijgen de 
kamerprijzen en dat tast de 
concurrentiepositie aan. We 
kunnen ons daarom domweg niet 
veroorloven om olie te blijven 
gebruiken voor het produceren 
van elektriciteit. Met de alsmaar 
stijgende olieprijzen zouden we 
onze broodwinning in gevaar 
brengen. Aruba laat ons zien dat 
er goede alternatieven zijn. 

Gastheer van Green Aruba minister Mike de Meza verwelkomt de uit alle delen van de wereld afkomstige conferentiegangers.
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Gebruikten jullie een paar jaar 
geleden nog meer dan 6.000 vaten 
olie per dag, vandaag zijn dat er al 
minder dan 4.000. Een geweldige 
vooruitgang.’ 

Maria van der Hoeven, oud- 
minister en tegenwoordig directeur 
van het Internationale Energie 
Agentschap, sprak in een video-
boodschap lovend over de visie 
van het kabinet Mike Eman. ‘De 
Caribische eilanden zijn bijzonder 
mooi, maar lopen ook gevaar. Ze 
liggen afgelegen en zijn uitermate 
kwetsbaar voor klimaatverandering. 
In deze tijd van globalisering is 
geen enkel land meer een eiland, 
maar maken we allemaal deel uit 
van één wereld. De regering van 
Aruba heeft de prachtige visie om 
de energievoorziening volledig te 
verduurzamen en daarmee een 
voorbeeld voor anderen te zijn. 
Het is een grote uitdaging om dat 
waar te maken, maar het gaat de 
goede kant op.’

Chief Operating Officer Peter Boyd 
van de Carbon War Room legde uit 
waarom zijn organisatie gekozen 
heeft voor samenwerking met 
Aruba. ‘De situatie op eilanden als 
dit is heel speciaal en daarom is 
Aruba de ideale proeftuin als het 
gaat om het verduurzamen van de 
energievoorziening. We willen hier 
zoveel mogelijk nieuwe technologie 
toepassen en uitproberen om 
daarvan te leren. Er komen steeds 
meer technologische opties. We 
staan voor de keuze: zetten we de 
deur daarvoor open of houden we 
die dicht?’ De door Sir Richard 
Branson opgerichte Carbon War 
Room kiest er in de strijd tegen de 
uitstoot van kooldioxide duidelijk 
voor om niet te aarzelen maar te 
doen. ‘Hotels hebben torenhoge 
energierekeningen, dus zij zijn de 
ideale partners voor het invoeren 
van technologische oplossingen. 
Een eiland als Aruba kan de 

Wetenschap en praktijk ontmoetten elkaar in panels.

Cref-voorzitter Jerry Butler had een verrassing voor premier Mike Eman meegeno-

men uit dank voor de samenwerking. Links Albert R. Randin, Assistent Secretary 

General  van Organization of American States.
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wereld veranderen. Aruba 
 inspireerde ons met zijn visie en 
daadkracht en daarom werken we 
heel graag samen.’

Na de inspirerende openings-
toespraken was het de beurt aan 
de ervaringsdeskundigen die 
dagelijks werken aan duurzame 
projecten. Zij gaven een beeld van 
wat de afgelopen jaren reeds 
bereikt is. Nog interessanter echter 
waren hun plannen voor de toe-
komst. Meer windmolens, meer 
zonnepanelen, een slimmer 
 elektriciteitsnet, vliegwieltechno-
logie en luchtdrukballonnen voor 
energieopslag, elektrisch transport, 
energie uit afval en last but not 
least veel meer energiebewustzijn. 

Ter afsluiting van de conferentie 
kreeg Wubbo Ockels symbolisch 
de eerste Aruba Sustainability 
Award uitgereikt. Zelf was hij in 
Australië als begeleider van het 
winnende team van de World Solar 
Challenge. In zijn plaats nam de 
Arubaanse TU-student Javier St. 
Jago de prijs in ontvangst. Ockels 
zei via een Skype-verbinding veel 
waardering te hebben voor wat op 
Aruba gebeurt. ‘Arubanen zijn trots 
op hun eiland en dat is terecht, 
want het is de groene parel van het 
Koninkrijk. Ik kom snel terug om 
weer happy energy op te laden. 
Voor jullie staat een jonge Arubaan 
met een briljante geest. In hem 
krijgt het duurzame Aruba gestalte. 
Volgens mij wordt hij nog wel eens 
premier.’

Op zijn beurt roemde gastheer/
energieminister Mike de Meza 
Ockels voor diens bijdrage aan 
een duurzaam Aruba. ‘Het is een 
eer voor ons dat hij ons helpt.  
Hij inspireert onze jeugd en helpt 
ons onze visie te verwezenlijken, 
net zoals hijzelf zijn droom voor 
een duurzaam zeilschip heeft 
verwezenlijkt.’ 

Wubbo Ockels kon de hem toegekende Aruba Sustainability Award niet persoonlijk in 

ontvangst nemen uit handen van energieminister Mike de Meza. Dat deed de 

Arubaanse TU-student Javier St. Jago daarom voor hem.

Vicepresident Michael Austin van BYD gaf een kijkje in de toekomst van het 

 elektrisch transport.
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TNO dat een living lab op Aruba ontwikkelt, was een van de exposanten.
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Welkome donatie
Met een donatie van ruim 
3,5 miljoen euro draagt de 
Nationale Postcode Loterij bij 
aan het realiseren van de 
 ambitie van de Arubaanse 
regering om het gebruik van 
(vervuilende) fossiele brand-
stoffen volledig uit te bannen.

‘Het geld is toegekend aan de 
Carbon War Room die al jarenlang 
een partner is van de Postcode 
Loterij. Vorig jaar hebben ze ten 
behoeve van Aruba een aanvraag 
ingediend om in aanmerking te 
komen voor een donatie uit het 
fonds voor extra projecten’, licht 
Accountmanager Goede Doelen 
Toewijzingen Femke Rotteveel toe. 
De door Sir Richard Branson 
opgerichte Carbon War Room is 
nauw betrokken bij het duurzaam 
maken van de Arubaanse 
 economie. De aanvraag die met 
75 andere projecten moest 
 ‘concurreren’ is namens de 
Postcode Loterij door een team 
van onafhankelijke experts 
 beoordeeld. 

‘In ons beleid om doelen te 
steunen die zich inzetten voor een 
duurzame en eerlijke wereld is het 
klimaat uiteraard een belangrijk 
thema. Het Aruba-project sluit 
daar helemaal op aan. Het is een 
aansprekend voorbeeld van een 
succesvolle samenwerking tussen 
publieke en private partijen en het 
maatschappelijk middenveld. De 
Carbon War Room kennen wij als 
een ontzettend professionele 
organisatie die heel gericht werkt 
om concrete resultaten te boeken 
in de strijd tegen CO2-uitstoot. 
Wat ook meetelt, is dat de 
 Arubaanse regering een super-

ambitieuze duurzaamheidsagenda 
heeft en dat het draagvlak daar-
voor bij de bevolking groot is.’

De donatie van de Postcode 
Loterij wordt door de Carbon War 
Room ingezet om een stappen-
plan te ontwikkelen dat aangeeft 
hoe Aruba een smart island 
economy kan worden waarvan de 
energievoorziening uiterlijk in 

2020 volledig op 
hernieuwbare energie 
draait maar ook de 
planologische inrichting 
door duurzaamheid 
wordt gekenmerkt. ‘Het 
mooie is dat aan de 
hand van de ervaringen 
op Aruba een blauw-
druk wordt ontwikkeld 
die kan worden 
 gebruikt door andere 
eilanden, steden en 
landen. Aruba is de 
keuken waar nieuwe 
recepten worden 

uitgeprobeerd. Alle ingrediënten 
zijn er aanwezig om die voorbeeld-
rol waar te maken.’

De betrokkenheid van de 
 Postcode Loterij houdt niet op bij 
het overmaken van de donatie. 
‘De Carbon War Room houdt ons 
op de hoogte van de voortgang. 
Wij blijven het project dus volgen’, 
aldus Femke Rotteveel. 

Femke Rotteveel: 

‘Aruba is een aansprekend 

voorbeeld.’

De Nationale Postcode Loterij is 
in 1989 opgericht. Sindsdien is 
3,8 miljard euro uitgekeerd aan 
goede doelen die bijdragen aan een 
rechtvaardige en groene wereld. 
Vorig jaar werd 291 miljoen euro 
verdeeld over 89 organisaties op het 
gebied van mens en natuur waaronder ook de Dutch Caribbean 
Nature Alliance die zich bekommert om de natuur in het  Caribisch 
deel van het Koninkrijk.
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Routekaart naar 
100% duurzaam
De Carbon War Room heeft zijn eerste rapport 
over Aruba gepresenteerd. Voorzitter (en voor-
malig president van Costa Rica) José Maria 
Figueres overhandigde tijdens Green Aruba het 
rapport ‘Smart Growth Pathways: building a green 
platform for sustainable Aruba’.

De samenwerking dateert van de conferentie Rio 20+ 
in 2012. Daar ontmoette minister-president Mike 
Eman Sir Richard Branson die zich met de door hem 
opgerichte Carbon War Room ten doel heeft gesteld 
het gebruik van fossiele brandstoffen tegen te gaan. 
De ambitie van Aruba om de energievoorziening van 
het eiland uiterlijk in 2020 volledig te hebben 
 verduurzaamd, sprak de ondernemer zo aan dat korte 
tijd later een samenwerkingsovereenkomst werd 
gesloten. Daarin is afgesproken dat de Carbon War 
Room Aruba bijstaat in het streven om voor de 
energievoorziening alleen nog maar gebruik te maken 
van natuurlijke bronnen zoals wind, zon, aardwarmte 
en koud zeewater.

‘Smart Growth Pathways’ beschrijft langs welke lijnen 
gewerkt moet worden om dit doel te bereiken. ‘Met 
trots en genoegen overhandig ik dit rapport, het 
eerste tastbare resultaat van onze samenwerking’, 
aldus Figueres. Hij benadrukte dat het slechts een 
eerste stap is, een instrument dat de route naar een 
duurzame toekomst uitzet en als leidraad kan dienen 
voor verdere ontwikkelingen. ‘Wij verwachten dat 
partners uit binnen- en buitenland dit rapport lezen en 
zo begrijpen wat de stand van zaken is en wat de 
plannen zijn. Ik twijfel er niet aan dat er velen aan 
boord zullen springen om mee te doen. De Carbon 
War Room kijkt uit naar verdere samenwerking,  
zowel met Aruba als met alle anderen die zich willen 
inzetten om de visie van Aruba te realiseren.’ Figueres 
gaf aan dat hij de Arubaanse regering en premier 
Mike Eman in het bijzonder heel speciaal vindt.  
‘Geen enkel ander land werkt zo gedreven, ambitieus 
en vastberaden aan een duurzame toekomst.’ 
Over de inhoud van het rapport zei de voorzitter dat 
daarin ook veel voor de hand liggende zaken worden 

Voorzitter José Maria Figueres van de Carbon War Room bij de aanbieding van het 

rapport Smart Growth Pathways.
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genoemd zoals duurzame energieproductie, transport 
en bouwtechnische aspecten. ‘Het is belangrijk dat 
duurzame ontwikkeling op een duurzame manier tot 
stand komt. Niet in het wilde weg projecten op-
stapelen, maar stap voor stap op een verantwoorde, 
samenhangende manier werken. Dat is wat Aruba 
doet. Eerst met het windmolenpark Vader Piet en 
straks een tweede in Urirama. WEB is al jaren 
 gestructureerd bezig de elektriciteitsproductie 
 duurzamer te maken. In de toekomst worden allerlei 
nieuwe technologieën toegevoegd. Uitermate 
 belangrijke aspecten daarbij zijn de flexibiliteit van het 
elektriciteitsnet en de opslag van energie. Als we dat 
allemaal op de goede manier doen, kijken we in 2020 
terug met de woorden: Hier op Aruba is spectaculair 
werk verricht.’

Premier Eman toonde zich ingenomen met het 
rapport. ‘Wij zijn op zoek naar een groeimodel dat 
niet alleen voorziet in duurzame energie, maar de hele 
gemeenschap laat groeien. Vandaag hebben we het 
eerste concept voor onze duurzame toekomst in 
handen. Gemaakt door de Carbon War Room. Wij 
hadden geen betere partner kunnen treffen.’
De ambities van Aruba strekken overigens verder  
dan de energievoorziening. De gehele samenleving 
inclusief de economie moet in al haar facetten 
 duurzaam worden: een smart sustainable community. 
‘Wij ontwikkelen kennis en ervaring waar anderen  
hun voordeel mee kunnen doen. Met onze 
duurzaamheids agenda bouwen we een nieuwe 
economische pijler, namelijk die van export van 
knowhow. Aruba positioneert zich daarmee op het 
centerstage van de wereld’, aldus Eman. ‘De komende 
maanden gaat Aruba inhoudelijk met het rapport aan 
de slag. Alle bij de duurzaamheid betrokken stake-
holders gaan met elkaar bepalen welke vervolgstappen 
in welke volgorde genomen moeten worden.’ 

Laatste loodjes 
zijn het zwaarst
Twintig procent van de Arubaanse energie-
voorziening is al verduurzaamd. Dat percentage 
wordt verdubbeld met de bouw volgend jaar van 
een tweede windmolenpark. Over het hele eiland 
verschijnen grotere en kleinere projecten met 
zonnepanelen. 
Binnenkort start een proefproject om energie op te 
wekken uit afval. Om tot honderd procent duurzaam 
te komen, adviseert de Carbon War Room om het 
aantal windmolens uit te breiden in combinatie 
met opslagcapaciteit om de opgewekte energie al 
naar gelang de vraag aan het elektriciteitsnet toe 
te voegen. 
Overigens waarschuwt de organisatie in het 
rapport wel voor de relatief hoge kosten die 
gemoeid zijn met het realiseren van de laatste 
twintig procent. Om die reden wordt in het rapport 
veel aandacht besteed aan het reduceren van de 
vraag. Door massaal over te gaan op LED- 
verlichting en energiezuinige apparatuur kunnen 
aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd. 

De Carbon War Room heeft berekend dat meer 
dan de helft van de elektriciteit op Aruba wordt 
gebruikt voor airconditioning. Als daarvoor 
 duurzamere oplossingen worden toegepast en 
gebouwen beter worden geïsoleerd, kan veel 
stroom worden bespaard. Dan is volledig 
 duurzame opwekking van voldoende stroom heel 
goed haalbaar. Het rapport adviseert dan ook om 
de bouwvoorschriften aan te passen. 

Ook op het gebied van vervoer is nog veel te 
winnen, bijvoorbeeld als elektrisch transport 
gemeengoed wordt. De Carbon War Room heeft 
voorts de voedselvoorziening op het eiland onder 
de loep genomen. 
Bijna honderd procent van het benodigde voedsel 
wordt geïmporteerd. Voor de ruim 100.000 inwoners 
en ruim anderhalf miljoen bezoekers per jaar gaat 
het om enorme hoeveelheden. 
Meer lokaal produceren levert niet alleen minder 
uitstoot van kooldioxide maar draagt ook bij aan 
de duurzaamheid van de economie in zijn 
 algemeenheid. 
Gezien het gebrek aan water en vruchtbare grond 
moet volgens de Carbon War Room gekozen 
worden voor slimme groeisystemen.Windmolenpark Vader Piet krijgt er volgend jaar een broertje bij.
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Green’S’Cool 
pakt de jeugd
‘Innovatie gaat tegenwoordig zo snel dat de gevestigde orde er 
geen grip meer op heeft. Bovendien is wat jullie logisch vinden voor 
oudere generaties nieuw. Niemand weet hoe het moet dus we 
moeten gewoon dingen proberen. De kennis en denkwijze van de 
nieuwe generatie is hard nodig. Ideeën en adviezen zijn welkom. 
Uiteindelijk kan iedereen bijdragen aan de fantastische transitie van 
jullie dushi tera.’

Dit is een fragment uit het boek 
dat Geert Kooistra heeft samen-
gesteld over de workshops die hij 
eerder dit jaar begeleidde in het 
kader van het Green Education 
Symposium Aruba 2013. Kooistra 
was uitgenodigd door de directie 
van de Nationale Bibliotheek die 
voor het tweede jaar op rij een 
groen symposium organiseerde 
voor leerlingen van het voort- 
gezet onderwijs. Kooistra’s 
enthousiasme voor de ambitieuze 
duurzaamheidsagenda van Aruba 

was zo groot dat hij besloot een 
verslag in boekvorm te maken van 
zijn ervaringen. ‘Zo kan iedereen 
kennis nemen van wat op Aruba 
gaande is en inspiratie putten uit 
het enthousiasme van de deel-
nemers’, aldus Kooistra die om die 
reden ook een Engelstalige editie 
heeft geproduceerd. 

Directeur Astrid Britten beschouwt 
haar bibliotheek als kenniscentrum 
waarbij de kennis zeker niet 
uitsluitend in boekvorm hoeft te 

worden verspreid. In 2012 nam zij 
het initiatief om een symposium 
voor jongeren te organiseren over 
duurzaamheid. ‘Er was de Green 
Aruba Conference, maar dat was 
onder schooltijd. Jongeren konden 
er niet heen. Voor de toekomst van 
een land is de volgende generatie 
juist van groot belang dus hebben 
we in overleg met de scholen het 
Green Education Symposium 
Aruba 2012 georganiseerd. Dat was 
een groot succes. We hebben er dit 
jaar een vervolg aan  gegeven.’ Het 
initiatief van de bibliotheek trok 
ook internationaal de aandacht.  
In juni kreeg de Arubaanse bieb  
de Albertina Pérez de Rosa 
Excellence Award toegekend  
van de Caribische bibliotheek-
organisatie Acuril. De jury prees  
de manier waarop de bibliotheek 
kennis over duurzaamheid 
 verspreidt onder jongeren via  
het Green Education Symposium 
en daarmee aansluit op de 
 ontwikkelingen in de maatschappij.

Inmiddels is het symposium 
ondergebracht onder de noemer 
Green’S’Cool. Daaronder viel al 
een ander project voor middelbare 
scholieren waarvoor Wubbo 
Ockels een belangrijke inspiratie-
bron was. De leerlingen vormden 
teams en gingen aan de slag met 
de opdracht om voor hun eigen 
school een uitvoerbaar project te 
bedenken op het gebied van 
duurzaamheid. Maandenlang werd 
hard gewerkt in en buiten de 
klassen. Met een uiterst praktisch 

Geert Kooistra biedt de eerste exemplaren van zijn boek Green Education aan aan 

minister Mike de Meza (Energie) en bibliotheekdirecteur Astrid Britten.
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en haalbaar plan om geld te 
besparen op de maandelijkse 
stroomrekening en tegelijkertijd 
een plezierige leeromgeving te 
creëren, werd Abratech, het 
duurzame team van de Abraham 
de Veerschool, de winnaar van de 
competitie Green’S’Cool. De 
school won in de categorie Most 
Practical Idea. Hun idee is om de 
daken van de school vol zonne-
panelen te leggen, bomen te 
planten rond de school en zonne-
schermen te plaatsen. Inmiddels is 
met de uitvoering begonnen. 
Colegio San Nicolas won in de 
categorie Best Presentation, ook 
met een uitwerking van zonne-
panelen op het dak van de school. 
Het meest innovatieve idee kwam 
van de afdeling science en techno-
logie van de EPI. Deze studenten 
bedachten een systeem waarin het 
zogenaamde grijze afvalwater 
wordt gebruikt om de muren van 
de school te koelen. Zeker in 
combinatie met een dubbel dak en 
muurisolatie zou daarmee 70 tot 
85 procent aan elektriciteit kunnen 
worden bespaard. 

In de aanloop naar de Green 
Aruba Conferentie van dit jaar 

kwam ook een groen project op 
gang vanuit de Verenigde Staten. 
Het is geïnspireerd op de visie van 
de New World Allliance voor sterke, 
duurzame gemeenschappen. De 
Excel Academy Public Charter 
School uit Washington en de 
Kudawecha basisschool in Aruba 
hebben elkaar gevonden in het 
streven naar gezondheid en 
welzijn voor hun leerlingen. De 
kinderen krijgen allemaal een 
zogenaamde Growum. Growums 
zijn startpakketten voor het maken 
van een klein tuintje. Ieder pakket 
bevat bakjes met een voedings-
bodem en zaadjes. Om het leuk  
te maken voor kinderen zijn er 
verschillende pakketten. Zo is er 

een saladepakket, bestaande uit 
slasoorten, tomaten en kruiden. 
Andere pakketten sluiten aan bij 
populaire gerechten als pizza en 
taco’s. De scholieren hoeven 
alleen maar de zaadjes te planten 
en water te geven. Als de plantjes 
groot genoeg zijn, kunnen ze 
worden overgezet naar een echte 
tuin. Met het kweken van hun 
eigen groente en fruit leren de 
leerlingen van de betrokken 
scholen over het groeiproces van 
planten en wat daar allemaal bij 
komt kijken. Ze worden zich 
bewust van waar hun dagelijkse 
voedsel vandaan komt. Bijkomend 
voordeel is dat de zelfgekweekte 
groente natuurlijk wel moet 
worden opgegeten. Zo krijgen de 
kinderen als vanzelf zin om meer 
groente te eten en worden ze 
nieuwsgierig naar wat er in hun 
eten zit en waar het vandaan 
komt. De samenwerking tussen de 
scholen krijgt vorm via internet.  
De scholieren hebben contact met 
elkaar en delen hun ervaringen.

Het zijn dus niet alleen bestuurders 
en experts die zich op Aruba  
bezig houden met duurzaamheid. 
Ook onder de jeugd is veel 
 enthousiasme voor een gezonde 
toekomst zonder vervuiling. De 
gedachte dat bezig zijn met groen 
best cool is, wint snel terrein op  
de scholen, dankzij de projecten 
van Green’S’Cool. 

Wubbo Ockels ging in het kader van Green’S’Cool langs scholen om de jeugd warm 

te maken voor duurzaamheid.
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Oplaadpunt
Op het parkeerterrein van het Westin Resort is het 
eerste oplaadpunt voor elektrische auto’s in gebruik 
gesteld. Directeur David Williams (links) van SolCarib 
verwacht er snel meer te installeren. Rechts Richard 
Kasofsky en Bob Curtis van het Westin dat bij het 
groeiend aantal Arubaanse hotels hoort dat extra 
aandacht heeft voor duurzaamheid. Om het gebruik 
van elektrische auto’s te stimuleren, heeft de regering 
de invoerrechten fors verlaagd. 

LED-verlichting
Luchthaven Reina Beatrix krijgt energiezuinige 
baanverlichting. Over een lengte van drie kilometer 
worden in totaal 120 LED-lampen geïnstalleerd. De 
investering van 8 miljoen florin verdient zichzelf terug 
dankzij een fors lagere stroomrekening, maar past 
bovendien in het beleid om het vliegveld (en heel 
Aruba) zo duurzaam mogelijk te maken. 

Testauto 
Water- en Energiebedrijf WEB heeft een elektrische 
auto aangeschaft om onderzoek te doen naar de 
prestaties onder Arubaanse omstandigheden. Als de 
test goed uitpakt, gaat het gehele wagenpark 
 elektrisch. WEB-directeur Oslin Boekhoudt nam de 
sleutels in ontvangst van sales manager Christina 
Yrausquin en algemeen directeur Ruben Yrausquin 
van het auobedrijf Yrausquin & Sons. 
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Schoon en 
voordelig
Precies op de dag van de 
Green Aruba Conference was 
hij operationeel: de eerste 
duurzame bus van het openbaar 
vervoerbedrijf Arubus. De eerste 
rit - van het Bestuurskantoor 
naar de conferentiezaal - werd 
gemaakt met aan boord 
 verschillende ministers en hun 
staf en directieleden van de 
utiliteitsbedrijven. 

Minister Otmar Oduber van 
Toerisme, Transport en Arbeid 
noemde de aflevering van de 
bus een speciaal moment. ‘We 
zijn al een eind op weg met de 
herstructurering van Arubus met 
als doel openbaar 
vervoer te creëren dat 
voldoet aan de eisen 
van de toekomst. Een 
jaar geleden begon de 
zoektocht naar het voor 
Aruba meest geschikte 
type elektrische bus. 
Deze lijkt het helemaal 
te zijn. Doordat de bus 
geen schadelijke stoffen 
uitstoot, past hij in de 
groene visie van het 
kabinet Mike Eman. We 
besparen bovendien op 
jaarbasis meer dan een 
miljoen florin aan 
brandstof. Met deze 
vernieuwing luiden we 
een nieuw tijdperk in.’ 
Minister Mike de Meza 
van Economische 
Zaken, Communicatie, 
Energie en Milieu 

noemde de bus een nieuwe stap 
in het realiseren van het streven 
van Aruba naar een volledig 
duurzame toekomst waarin de 
transitie naar elektrisch transport 
een belangrijke rol speelt.

De bus is een product van het 
Chinese bedrijf BYD wat staat 
voor Build Your Dream. De bus is 
voorzien van drie sets duurzame 
ijzerfosfaat batterijen die een 
levensduur hebben van dertig jaar. 
‘Daarna kunnen ze  gerecycled 
worden’, aldus vicepresident 
Micheal Austin van BYD en 
spreker op Green Aruba. Hij legde 
uit dat er geen gevaarlijke stoffen 

in de batterijen zitten. ‘Je kunt de 
vloeistof zonder problemen 
drinken.’ De bus zelf is van 
aluminium dat licht is en goed 
bestand tegen het warme, 
 vochtige klimaat van Aruba. De 
elektrische motoren zijn in de 
wielen ingebouwd en vergen 
vrijwel geen onderhoud. De bus 
heeft met volle batterijen een 
actieradius van 250 kilometer, ruim 
voldoende voor een volle werkdag.

In totaal worden vier bussen 
geleased van BYD voor een 
proefperiode van vijf maanden. 
In die tijd doen WEB, Elmar en 
Arubus onderzoek naar het 
functioneren, de financiële 
 voordelen en de ervaring van de 
reizigers. Aan de hand van hun 
conclusies wordt bekeken of op 
termijn de gehele vloot diesel-
bussen van Arubus vervangen kan 
worden door schone elektrische 
exemplaren. Bij de selectie is 
 uiteraard ook gelet op een goede 
toegankelijkheid voor ouderen en 
minder validen. 

De ministers Otmar Oduber, Mike de Meza en Arthur Dowers met aan het stuur van de eerste 

elektrische bus hun collega Michelle Hooyboer-Winklaar.
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De koninkrijksambassadeurs 
van het Westelijk Halfrond zijn 
eerder dit jaar in het kader van 
de conferentie Europe meets the 
Americas op de hoogte gesteld 
van de ontwikkelingen op Aruba. 
Zij wilden vooral weten hoe zij 
vanuit hun standplaats het 
concept Gateway Aruba kunnen 
helpen realiseren. Een van hen 
is Hein de Vries, onze man in 
Argentinië.

‘Ik zit nu 2.5 jaar in Buenos Aires. 
Het is een prachtig land met sinds 
kort een Koninklijk tintje. Het is 
een van de grootste landen in 
Zuid-Amerika, met veel grond-
stoffen, ontzettend veel landbouw-
producten en veel cultuur. Het 
kent  200 jaar onafhankelijkheid en 
is een fantastisch land voor 
toeristen. Een land dat op dit moment wel wat 
economische moeilijkheden kent zoals een hoge 
inflatie. Het heeft sinds de crisis in 2001 nog steeds 
geen toegang tot de internationale financiële markten 
dus het moet zelf het hoofd boven water houden.  
Wij hebben de hoop dat Argentinië weer snel de weg 
omhoog vindt en economische groei gaat beleven.’

Wat deed u hiervoor?
‘Ik heb 4 jaar in Den Haag gezeten. Daar was ik 
verbonden aan het ministerie van Binnenlandse 
Zaken. Daar weer voor was ik ambassadeur in Iran  
en Zuid-Korea.’

Wat zijn de sterke kanten van de economie in 
Argentinië?
‘In de eerste plaats is het een landbouw- en veeteelt-
land en het heeft een auto-industrie die de laatste 20 
jaar op poten is gezet net zoals in Brazilië. Ze hebben 
de MERCOSUR, een vrijhandelszone met Paraguay, 
Uruguay en Brazilië. Er zijn onderhandelingen met de 
Europese Unie om een associatieakkoord met 
MERCOSUR te sluiten. Dat zou een enorme stimulans 
betekenen voor de internationale handel tussen Europa 

en Latijns-Amerika, maar er zijn 
nog flink wat hobbels op de weg. 
Net zoals Brazilië is Argentinië  
niet helemaal wars van een zekere 
mate van handels protectionisme. 
Er zijn op dit moment nog wat 
importbeperkingen. Dit zijn de 
dossiers waar we op de 
 economische afdeling van de 
ambassade veel mee bezig zijn.’

Waar moeten Nederlandse 
ondernemers die zich op 
 Argentinië willen richten rekening 
mee houden?
‘Ik zie op dit moment een 
 verminderde belangstelling van 
Nederlandse bedrijven om in de 
Argentijnse markt te stappen.  
Je hebt juridische onzekerheid, 
inflatie en importbeperkingen. 
Maar gevestigde grote bedrijven 

doen nog steeds met veel succes zaken. Met een 
associatieakkoord met de Europese Unie en een 
lagere inflatie heb ik goede hoop dat het op korte 
termijn weer goed zal komen.’

Hoe goed is Aruba bekend in Argentinië?
‘De naam Aruba is opgebouwd uit de letters AR van 
Argentinië en UBA van Universidad de Buenos Aires. 
Dus de naam Aruba vindt hier wel weerklank.  
Minister Oduber van Toerisme is bij ons langs 
 geweest. Er wordt gewerkt aan de marketing van 
Aruba, maar bij de bevolking van Argentinië en 
Buenos Aires is Aruba nog niet heel erg bekend.’

Volgt u wat er op Aruba gebeurt?
‘Ik kijk met volle bewondering naar de ontwikkelingen. 
Ik vind het altijd prachtig om weer bijgepraat te worden. 
Het is fantastisch zoals Aruba zijn doel stellingen stelt 
en daar naartoe werkt. Dat er een land is binnen het 
Koninkrijk dat echt duurzaamheid wil betrachten en 
dat in 2020 fossil-fuel-free wil zijn, vind ik indruk-
wekkend. Dus grote complimenten aan premier Mike 
Eman voor zijn visie, voor zijn doorzettingsvermogen, 
voor zijn drive en voor zijn energie.’ 

Koninkrijksambassadeur in Argentinië 

Hein de Vries.

Onze man in 
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Wat vindt u van het concept Gateway Aruba?
‘Gateway kun je op verschillende manieren inter-
preteren. Logistiek, zoals Rotterdam en Schiphol dat 
bedoelen. Maar je kunt ook in conceptuele vormen 
denken, in termen van software, de virtuele wereld. Er 
zijn vandaag de dag allerlei concepten: sociale media, 
innovatie, nano-technologie, communicatie waar je 
ook een rol als gateway kunt innemen. Ik denk dat 
Aruba met z’n pluraliteit en multi-nationaliteit een 
prachtig platform is om een aantal werelden bijeen te 
brengen. De Europese wereld, de Nederlands-, de 
Engels sprekende wereld, Noord-Amerika en natuurlijk 
de Latijns-Amerikaanse wereld. Het is een drie- 
eenheid. Ik zie die stromen op Aruba samenkomen. 
Als dat allemaal goed gemanaged wordt - ik heb het 

idee dat dat gebeurt - dan zit daar veel toekomst-
muziek in. De matchmaking tussen bedrijven uit de 
regio en Europa tijdens Europe meets the Americas is 
echt een gat in de markt.’

Wat vindt u van de stelling van premier Mike Eman 
dat de meerwaarde van het Koninkrijk onvoldoende 
wordt benut?
‘Ik kan me daar iets bij voorstellen. Als Koninkrijk 
hebben we een Statuut en een samenwerking die 
ergens voor staat, we hebben rechtszekerheid,  
goede instituties maar op het gebied van de drive  
om economische meerwaarde te creëren denk ik  
dat er meer gedacht moet worden in de richting die 
 minister-president Eman aangeeft.’ 

Buenos Aires, ook wel het Parijs van het Zuiden genoemd.

 Argentinië
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Carnival Village

Met de ondertekening van de 
overeenkomst tussen de 
 regering, het Arubaanse 
 ontwikkelingsfonds FDA en 
bouwbedrijf Arubaanse 
 Wegenbouw is het startsein 
gegeven voor de aanleg van 
Carnival Village. Minister Mike 
de Meza van Economische 
Zaken, Communicatie, Energie 
en Milieu noemde het een grote 
dag voor San Nicolas en voor 
iedereen die van carnaval houdt.

Al jaren werd met eigenaar Valero 
van de raffinaderij gesproken over 
het teruggeven van een stuk 
grond dat ooit werd gebruikt als 
opslagterrein. ‘Het Arubaanse 
volk heeft dit terrein nu terug-
gekregen en daar gaan we een 
project uitvoeren ten behoeve van 
de gemeenschap’, aldus De 
Meza. Er wordt een entertainment 
center gebouwd, in combinatie 
met sportaccommodaties waar 
sporten kunnen worden beoefend 

als skateboarden en basketbal. 
‘San Nicolas is de geboorteplaats 
van het Arubaanse carnaval,  
maar eigenlijk was er geen 
 geschikte plaats om activiteiten  
te organiseren’, zo legt de  minister 
uit. Het Joe Laveist Stadion is 
jarenlang gebruikt voor het 
 Calypso-festival, maar ideaal was 
dat niet. Als Carnival Village klaar 
is, wordt het stadion op geknapt  
en voortaan uitsluitend voor  
sport gebruikt. Het te  bouwen 
 entertainment center biedt ruimte 
aan veel meer bezoekers dan  
Joe Laveist waardoor het carnaval 
kan uitbreiden.

De eerste fase van het project 
omvat de fundering, de hoofd-
accommodatie en de vloeren. Het 
werk ligt goed op schema dus het 
zestigste carnaval kan begin 2014 
op de nieuwe locatie worden 
gehouden. Pas na de carnaval-
speriode wordt de tweede fase 
van het project ter hand genomen, 

de bouw van kiosken en andere 
kleine onderdelen. De eerste fase 
kost 4,5 miljoen florin en de 
tweede anderhalf tot twee miljoen. 
Het geld is afkomstig van het FDA. 
In dat fonds zat bij het aantreden 
van kabinet Mike Eman I nog geld. 
Dat was eigenlijk bedoeld voor 
automatisering en meubilair. In 
overleg met de Nederlandse 
regering is besloten andere 
bestemmingen voor het geld te 
zoeken waar de gehele samen-
leving wat aan heeft zoals het 
Carnival Village.

Als het project volgend jaar klaar 
is, wordt in het nabijgelegen 
gebouw een carnavalsmuseum 
ingericht. ‘Niet alleen als 
 toeristische attractie, maar vooral 
ook voor onze eigen bevolking.  
We vieren zestig jaar carnaval, 
maar hebben voor dit belangrijke 
culturele erfgoed tot nu toe geen 
permanent museum’, aldus 
minister De Meza. 

Een artist impression van Carnival Village in San Nicolas dat op tijd klaar is voor de viering van het zestigste carnaval.
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Toerisme in de lift
‘We hebben de afgelopen vier jaar laten zien dat 
de verbetering van de kwaliteit van het product 
Aruba steeds meer toeristen naar ons eiland 
brengt. Die kwaliteit zit mede in de houding van de 
mensen hier, hun glimlach, hun passie om het de 
gasten naar de zin te maken.’ Dat zei minister 
Otmar Oduber van Toerisme, Transport en Arbeid 
ter gelegenheid van de Week van het Toerisme.

De bewindsman ging vooral in op het belang van  
de ervaringen die de gasten tijdens hun vakantie 
opdoen. ‘Die moet buitengewoon zijn en daarbij 
maken de mensen die hen bedienen het verschil.  
Hoe beter de service, des te groter de tevredenheid.’ 
Om die reden is het Aruba Certification Program 
opgezet, beter bekend als Mi Compromiso. ‘Daarin 
leren mensen uit de bedrijfstak net dat stukje extra  
te doen dat het verschil maakt tussen goed en 
excellent’, aldus Oduber. De minister onderschrijft dat 
dit principe alleen werkt als de werknemers zelf ook 
goed behandeld worden. ‘Daarom hebben wij de 
arbeidswetgeving verbeterd.’ De minister wees er op 
dat het kabinet er bewust voor heeft gekozen ook op 

de plaatsen waar toeristen niet komen de infra-
structuur te verbeteren. ‘Een goede woonsituatie voor 
alle burgers draagt ook bij aan de positieve ervaring 
van de toeristen: Un Aruba Dushi pa Biba ta un  
Aruba Dushi pa Bishita.’

Directeur Ronella Tjin Asjoe-Croes van de Aruba 
Tourism Authority (ATA) kon melden dat de 
 inspanningen om het toeristisch bezoek in het 
hoogseizoen op peil te houden en in het laagseizoen 
te verhogen succesvol zijn. Tot en met september 
bezochten 713.989 verblijfstoeristen Aruba, bijna 
veertigduizend meer dan vorig jaar in dezelfde 
periode. Een plus van tegen de 6 procent, een 
bijna-verdubbeling van de doelstelling. Tjin Asjoe-
Croes verwacht dat in 2014 - mede dankzij de 
aanstaande opening van het Ritz-Carlton - de 
 magische grens van 1 miljoen verblijfstoeristen wordt 
gepasseerd.

Nog spectaculairder zijn de prestaties bij het cruise-
toerisme. Daar werd over de eerste drie kwartalen  
van 2013 een groei van ruim 20 procent gerealiseerd. 

Voor het eerst zullen in één 
kalenderjaar meer dan 700.000 
cruisepassagiers Aruba aandoen. 
Tjin Asjoe-Croes: ‘Ons doel is om 
het kwaliteitstoerisme verder te 
ontwikkelen. Aruba heeft geen 
ruimte voor kwantitatieve groei, 
maar wel kunnen we stimuleren 
dat toeristen meer geld besteden 
door hen een beter product aan te 
bieden.’ Een ander speerpunt in 
het toerismebeleid van de  
regering is de hotels aan te 
moedigen meer aandacht te 
besteden aan duurzaamheid. 

Minister Otmar Oduber en ATA-directeur 

Ronella Tjin Asjoe-Croes.
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Portret van een 
premier
‘Visie, passie en lef’, zo luidt de titel van het boek 
waarin minister-president Mike Eman zeer 
openhartig spreekt over zowel zijn politieke 
carrière als zijn privéleven.

Voor het boek, dat als ondertitel ‘Wie is de man 
achter het succes van Aruba?’ meekreeg, voerde 
de Nederlandse journalist René Zwart een serie 
gesprekken met de premier. De samenvatting 
daarvan beslaat de helft van het 160 pagina’s 
tellende boek. In de daaraan voorafgaande 
hoofdstukken wordt ingegaan op de strijd 
van de Arubaanse bevolking voor meer zelf-
beschikkingsrecht, de bloeiperiode na de 
verwerving per 1 januari 1986 van de status 
aparte, het verval in de periode 2001-2009 en 
het opmerkelijke herstel dat het eiland 
 doormaakt sinds het aantreden van het kabinet 
Mike Eman. Verder komen in het boek ook 
Aruba-kenner en voormalig vicepremier 
Laurens Jan Brinkhorst en Aruba’s eerste 
premier (en oudste broer) Henny Eman aan 
het woord. Het laatste hoofdstuk is gewijd 
aan de overtuigend door de Arubaanse 
Volkspartij gewonnen verkiezingen van 
27 september jl. Het voorwoord is afkomstig 
van ex-astronaut Wubbo Ockels die met zijn zero-
emissionschip Ecolution op Aruba is neergestreken.

Aanleiding voor het boek is de vraag waarom Aruba 
als klein land veel succesvoller de strijd met de crisis 
aanbindt dan bijvoorbeeld het veel sterker geachte 
Nederland. In tegenstelling tot Nederland groeit op 
Aruba de economie en daalt het begrotingstekort. 
Kiest het kabinet Rutte voor bezuinigingen en lasten-
verzwaringen, het kabinet Eman investeert juist in de 
economie en herstel van de koopkracht.
De architect van wat de auteur noemt ‘het wonder 
Aruba’ is minister-president Mike Eman die met een 
enorme gedrevenheid werkt aan het realiseren van 
zijn ideaalbeeld om van het eiland een vijfsterren-
samenleving te maken.

In ‘Visie, passie en lef’ vertelt de premier vrijuit over 
het gezin waarin hij opgroeide, over zijn schooltijd, 
zijn besluit om tegen de wil van de familie de 
politiek in te gaan, hoe hij in het leven staat, zijn 
inspirators, verloren en gewonnen verkiezingen en zijn 
onvoorwaardelijke liefde voor zijn echtgenote Doina. 
Ook laat hij zich de bekentenis ontfutselen één keer op 
het punt te hebben gestaan af te treden als premier.
Auteur René Zwart is parlementair correspondent in 
Den Haag voor het Antilliaans Dagblad. 
 
‘Visie, passie en lef’ is in Nederland te bestellen via 
www.arubahuis.nl
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Koninkrijk 
is win-win
‘Aruba doet het de laatste jaren 
heel goed.’ Dat was de 
 boodschap van minister Ronald 
Plasterk van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties die 
de jaarlijkse bijeenkomst van 
het Genootschap Nederland-
Aruba als gastspreker op-
luisterde. Hij noemde het door 
het kabinet Mike Eman I 
 gevoerde beleid ‘verstandig en 
vruchtbaar’ en maakte er geen 
geheim van ingenomen te zijn 
met de uitslag van de recente 
Statenverkiezingen: ‘Als 
 Nederlandse regering blijven 
wij uiteraard ver weg van de 
binnenlandse politiek van 
andere landen, maar ik heb 
Mike Eman wel gefeliciteerd 
met zijn overwinning die met 
zijn partij opnieuw een 
 meerderheid in het parlement 
heeft. Wij kunnen een hoop 
leren van de campaigner Eman.’ 

De bewindsman zei de verkiezings-
uitslag van belang te vinden voor 
de samenwerking in het Koninkrijk. 
‘Ik ben ervan overtuigd dat we de 
samenwerking kunnen voortzetten. 
Die samenwerking is mede 
dankzij de inzet van premier Eman 
uitstekend, niet alleen tussen 
Aruba en Nederland maar ook met 
de andere landen in het Koninkrijk. 
Aruba neemt op verschillende 
terreinen het voortouw in het 
Koninkrijk. Wij moeten samen op 
zoek naar een nieuwe toekomst 
voor het Koninkrijk dat sinds de 
staatkundige hervorming van 

10-10-10 uit vier gelijkwaardige 
en autonome landen bestaat. Ik 
zeg bewust autonoom en niet 
onafhankelijk want in deze wereld 
bestaan er geen onafhankelijke 
landen meer. Ook Nederland is 
afhankelijk van andere landen. 
Binnen het Koninkrijk moeten wij, 
op basis van gelijkwaardigheid, 
werken aan nieuwe vormen van 
samenwerking die een win-win 
situatie opleveren. Met Aruba 
doen we dat bijvoorbeeld door de 
ontwikkeling van de hubfunctie 
van Aruba tussen Europa en 
Zuid-Amerika.’

‘Ik ben onder de indruk hoe 
Aruba dat aanpakt. Je kunt wel in 
een notitie opschrijven dat je hub 
wil zijn maar je moet dat ook 
kunnen waarmaken. Dat is vooral 

een kwestie van hard werken en 
dat is precies wat Mike Eman 
doet. Ik heb gezien hoe hij bij 
grote ondernemingen in 
 Nederland is langs gegaan om ze 
er op te wijzen wat Aruba kan 
betekenen voor Nederlandse 
bedrijven die groeimarkten in 
Zuid-Amerika willen bereiken. 
Dat zij een beter resultaat 
boeken als zij dat via Aruba doen 
waar men de talen van die 
landen spreekt, de cultuur kent 
en dat bovendien een goed 
georganiseerde samenleving is. 
Wat mij betreft bestaat onze 
samen werking uit meer dan 
alleen het zakelijke element. Er is 
meer voordeel te behalen. Ik denk 
bijvoorbeeld aan onderwijs en 
gezondheidszorg’, aldus 
Plasterk. 

Minister Ronald Plasterk tijdens zijn lezing voor het Genootschap Nederland-Aruba.
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Ezelopvang
Het gaat goed met de fondsenwerving voor de 
nieuwe ezelopvang bij Bringamosa, maar er is nog 
veel meer geld nodig om de plannen met onder meer 
een ezel-hospitaal en bezoekerscentrum te realiseren. 
Nu worden de circa 140 ‘opvang-ezels’ verspreid 
over verschillende locaties verzorgd. De meest 
bekende is op Santa Lucia die tot een ware 
 toeristische trekpleister is uitgegroeid. Doneren kan 
via de website. 

Kennedyschool
De verbouwing en uitbreiding van de voormalige, in 
verval geraakte technische John F. Kennedyschool is 
begonnen. Na de renovatie biedt het gebouw plaats 
aan een modern auditorium dat de naam van de  
35e president van de VS zal dragen. Ook de  
Directie Onderwijs en Directie Cultuur die nu nog over 
meerdere locaties zijn verspreid, zullen er onderdak 
vinden. De Stichting Onroerend Goed Aruba (Soga) 
treedt op als financier van het 30 miljoen florin 
kostende project. 

Tweede prijs
De Arubaanse studente Nichelle Vlaun heeft uit 
handen van burgemeester Ahmed Aboutaleb de 
tweede prijs in ontvangst genomen van een door de 
gemeente Rotterdam uitgeschreven fotowedstrijd. 
Het stadsbestuur moedigt op deze manier nieuw 
aangekomen studenten uit het Caribisch deel van het 
Koninkrijk aan om hun studiestad te verkennen. 
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Mariniers gered
De 32e infanteriecompagnie van het Korps 
 Mariniers op Aruba wordt toch niet wegbezuinigd. 
Dat maakte minister Jeanine Hennis-Plasschaert 
van Defensie eind oktober bekend. Het goede 
nieuws is te danken aan het begrotingsakkoord 
dat de regeringspartijen VVD en CDA in september 
met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en 
SGP hebben gesloten.

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet Rutte een 
bezuinigingspakket voor volgend jaar van 6 miljard 
euro. De terugtrekking in 2015 van de op Aruba 
gestationeerde marinierscompagnie was daarvan een 
onderdeel. Om voor de ombuigingen voldoende  
steun in de Eerste Kamer te krijgen, moesten de 
regeringspartijen echter concessies doen. Er werd 
onder meer overeengekomen Defensie na volgend 
jaar 115 miljoen euro extra toe te kennen. Dat maakte 
het mogelijk de op Prinsjesdag aangekondigde 
bezuinigingen terug te draaien of te verzachten. In een 
brief aan het parlement meldde Hennis-Plasschaert 
onder meer te hebben besloten de mariniers-
compagnie op Aruba te behouden.

Minister-president Mike Eman reageerde verheugd op 
het bericht: ‘Het vertrek van de compagnie zou 
worden opgevangen door een rouleersysteem dus 
aan de sterkte van Defensie zou niet worden getornd. 
Maar voor de particuliere sector, ik denk aan 
 verhuurders van huizen, winkels en supermarkten en 
privéscholen, waren er wel degelijk gevolgen. Ik ben 

blij voor ze dat door het nieuwe besluit de permanente 
aanwezigheid van 120 aantal mariniersgezinnen 
verzekerd is.’ Volgens het oorspronkelijke plan zou de 
marinierscompagnie worden vervangen door andere 
krijgsmachtonderdelen die telkens voor vier maanden 
vanuit Nederland zouden worden uitgezonden. ‘Goed 
nieuws, ook voor het eiland’, reageerde Tweede 
Kamerlid Wassila Hachchi, voor D66 woordvoerder 
voor zowel Defensie als Koninkrijksrelaties. Zij had 
zich al voorgenomen de minister bij het debat over de 
Defensiebegroting voor 2014 te vragen te bewijzen 
dat het rouleersysteem ook daadwerkelijk goedkoper 
zou zijn. ‘Dat is dus niet meer nodig. Ik ben tevreden’, 
aldus Hachchi.

Nu de reorganisatie van het Defensie-apparaat haar 
definitieve invulling lijkt te hebben gekregen, ziet het 
er naar uit dat ook de eerdere dreiging is verdwenen 
dat de kazerne in Savaneta helemaal gesloten wordt. 
Premier Eman: ‘Het is duidelijk dat de Nederlandse 
regering het belang van het bewaken van de 
 territoriale integriteit van dit deel van het Koninkrijk 
erkent. Het besluit van minister Hennis-Plasschaert 
zie ik ook als een bevestiging van de goede relatie  
die er tussen Oranjestad en Den Haag bestaat.’ 

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie 

bracht eerder dit jaar een werkbezoek aan haar 

manschappen op Aruba.
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Samen sterker
Meteen na zijn aantreden in 2009 heeft minister-
president Mike Eman zich persoonlijk ingespannen 
de relaties met de andere landen, niet alleen met 
Nederland maar ook met Curaçao en Sint Maarten 
alsmede de BES-eilanden, te herstellen. De 
verstandhouding met politiek Den Haag was in de 
jaren daarvoor verslechterd door de confrontatie-
politiek van de MEP-regering met als dieptepunt 
het dreigement niet mee te werken aan de 
 staatkundige hervorming van 10 oktober 2010.  
De opstelling van de Arubaanse regering leidde er 
toe dat aan Nederlandse kant de bereidheid tot 
samenwerking met Oranjestad in 2009 tot een 
minimum was geslonken.

‘Die situatie was vooral voor Aruba zelf heel nadelig. 
Nederland is een groot en rijk land met nog grotere en 
rijkere bondgenoten terwijl wij te maken hebben met 
de beperkingen van onze kleinschaligheid. Om de 
effecten van de wereldwijde crisis te bestrijden, was 
en is het bijvoorbeeld nodig onze economie een push 
te geven. Dat lukt je samen beter dan wanneer je als 
klein eiland zelf je weg moet zoeken in de grote 
wereld. Hoe waar dat is, blijkt bij de ontwikkeling van 
Aruba tot Green Gateway tussen Europa en Zuid-
Amerika. Dat wij daarbij samen optrekken met 
Nederland maar ook met Curaçao en Bonaire 
 versterkt onze internationale concurrentiekracht’, 
aldus Eman.

De premier pleitte al voor een nieuwe invulling van het 
Koninkrijk toen hij - als lid van de oppositie - in 2002 
deelnam aan een tripartiet overleg van parlementaire 
delegaties van de Nederlandse Antillen, Nederland en 
Aruba. ‘Wat mij opviel was dat er veel onderling 
gedoe was. De gesprekken gingen meer over de 
zaken waar de landen het niet over eens waren dan 
over gemeenschappelijke kansen. De meerwaarde 
van het Koninkrijk krijgt betekenis als je elkaars sterke 
kanten benut. Ik ben kort nadat ik als premier was 
beëdigd naar Den Haag gegaan met de boodschap 
dat de AVP-regering voorstander is van constructieve 
samenwerking met alle partners in het Koninkrijk. Wij 
hebben een visiedocument gepresenteerd waarin we 
duidelijk maakten dat we veel meer aan elkaar 
kunnen hebben. Ik spreek altijd van een win-win 
situatie. Ook voor Nederland. Wat ik meteen heb 
benadrukt, is dat Aruba er loyaal aan zou meewerken 
dat Curaçao en Sint Maarten de status van land 
zouden krijgen.’

De boodschap van Eman vond weerklank in Den  
Haag. ‘Men vond onze volwassen benadering 
 verfrissend. Geen gebedel om geld, geen geruzie. We 
zijn al snel begonnen aan de formulering van een 
bilateraal samenwerkingsprotocol dat in oktober 2011 
door toenmalig minister Piet Hein Donner en mij is 
ondertekend. Het sterke van dat document is dat het 
uitgaat van gelijkwaardigheid. Cynici beweerden dat 

wij onze autonomie te grabbel 
gooiden. Dat is de grootst 
 mogelijke onzin. Lees het protocol, 
wij hebben het meteen openbaar 
gemaakt, en je ziet dat het onze 
positie alleen maar sterker maakt. 
En kijk ook eens naar de vruchten 
die we de afgelopen tijd hebben 
geplukt van het samenwerkings-
protocol.’
De premier doelt onder meer op 

Collega-ministers van Financiën  

Jeroen Dijsselbloem en Mike de Meza 

bevestigden eerder dit jaar de goede 

samenwerking tussen Den Haag en 

Oranjestad met het Witte Donderdag-

akkoord.
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de uitnodiging om actief te 
 participeren in de handelsmissie 
van het Nederlandse bedrijfsleven 
in november 2012 aan Brazilië 
samen met (toen nog) kroonprins 
Willem-Alexander en prinses 
Máxima. ‘Onze deelname werd 
zeer gewaardeerd. Wij hebben 
daar als Aruba een geweldig 
visitekaartje afgegeven. Ons 
 optreden heeft enorm bijgedragen aan de erkenning 
dat Aruba een belangrijke rol kan spelen als spring-
plank voor Nederlandse en Europese bedrijven naar 
Latijns-Amerika en vice versa. Een ander resultaat 
van het samenwerkingsprotocol is het Witte 
 Donderdagakkoord dat Aruba bij het herfinancieren 
van leningen op de internationale kapitaalmarkt 
samen optrekt met Nederland. Dat kost Nederland 
niets, het loopt ook geen risico, maar wij kunnen een 
rentevoordeel genereren van enkele tientallen 
 miljoenen per jaar. Ik noem nog een ander voorbeeld: 
De komst van een preclearance-service voor vluchten 
naar Europa zoals wij dat nu al hebben naar de 
Verenigde Staten. De pilot die we samen met 
 Schiphol en de KLM gaan doen, is een wereldprimeur.’
Goede Koninkrijksrelaties strekken verder dan de 
politiek, beklemtoont Eman: ‘De politiek schept 
voorwaarden. Maar het is de private sector die er iets 
mee moet doen. Het feit dat wij weer een goede 
verstandhouding op politiek niveau hebben, heeft er 
toe geleid dat de KLM haar vluchten naar Aruba heeft 
hervat. Voor zo’n concern is het van cruciaal belang 
dat de overheid zich een betrouwbare partner toont. 
Onze positieve insteek ten aanzien van het Koninkrijk 
heeft ook meegespeeld bij de beslissing die TNO, de 
Rietveld Academie, de Gasunie en recentelijk nog de 
Shell en de Haagse Hogeschool hebben genomen 
om zich op Aruba te vestigen of om actief in  projecten 
op het eiland te participeren.’

De conferentie Europe meets the America’s die in mei 
van dit jaar 600 ondernemers uit Nederland/Europa 
en Zuid-Amerika naar Oranjestad trok, is volgens de 
premier eveneens te danken aan de herstelde relaties 
binnen het Koninkrijk. ‘Het ministerie van Buitenland-
se Zaken, MKB-Nederland en het Nederlands 
 Centrum voor Handelsbevordering hebben de juiste 

bedrijven meegenomen en de Koninkrijksambassades 
in Latijns-Amerika hebben ons op een fantastische 
manier geholpen om deelnemers uit hun landen naar 
Aruba te halen. Europe meets the America’s heeft alle 
verwachtingen overtroffen. Er zijn nog tijdens de 
conferentie vijftien samenwerkingsovereenkomsten 
ondertekend door bedrijven en organisaties die in 
Aruba de ideale gateway zien. Hiermee is een stevig 
fundament gelegd onder de nieuwe economische 
pijler die wij willen ontwikkelen om onze economie te 
verbreden zodat wij voor onze welvaart niet langer 
alleen van het toerisme afhankelijk zijn.’ Het succes 
van de conferentie heeft inmiddels een vervolg 
gekregen met het bezoek van de Nederlandse 
premier Mark Rutte. Ook hij had een aantal grote 
bedrijven meegenomen om te laten kennismaken met 
Aruba.

‘Het Koninkrijk heeft in mijn visie meer te betekenen 
dan alleen economische samenwerking. Het  Koninkrijk 
brengt belangrijke waarden mee zoals rechtszekerheid 
en de bescherming van onze  territoriale integriteit door 
de aanwezigheid van Defensie. Het Koninkrijk staat 
ook borg voor deugdelijk en integer bestuur. Zowel 
voor onze eigen burgers als buitenlandse investeerders 
zijn dat essentiële aangelegenheden. Maar ook op 
andere terreinen is er sprake van een win-win situatie, 
bijvoorbeeld door expertise uit te wisselen op 
 gebieden als onderwijs, veiligheid, gezondheidszorg, 
jeugd- en ouderenzorg etc.’
Terugkijkend op de afgelopen vier jaar zegt minister-
president Eman: ‘De relaties met de andere landen 
ontwikkelt zich positief. Er is vertrouwen in elkaar. Het 
gaat er nu om de meerwaarde die het Koninkrijk elk 
der landen biedt te concretiseren. Wij hebben een 
aantal mooie praktijkvoorbeelden dat samenwerking 
tot wederzijds voordeel leidt.’ 

Ook minister-president Mark Rutte ziet 

goede kansen voor het Nederlandse 

bedrijfsleven om Aruba als springplank 

te benutten naar groeimarkten in Latijns-

Amerika.
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Dank u wel. Door u zĳ n 
wĳ  verkozen tot ‘Beste 
luchtvaartpersoneel 
van Europa’

Kĳ k op klm.nl 


