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Queen Sulimar
Het grote aandeel dat in Nederland 
wonende Arubanen traditiegetrouw heb-
ben in het Rotterdamse Zomercarna-
val kreeg dit jaar een extra accent. Tot 
koningin van het grootste straatevene-
ment van Nederland werd Sulimar Cook 
gekroond. Haar moeder is Arubaanse, 
haar vader komt uit Kaapverdië. De 
25-jarige inwoonster van Spijkenisse is 
na haar MBA te hebben behaald thans 
werkzaam als communicatiemedewerk-
ster voor een stichting die zich inzet  voor 
goede water- en sanitatievoorzieningen 
in ontwikkelingslanden.
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In Aruba is alles doordrongen van warmte. Een jaar geleden ben ik terug-
gekeerd naar het koude en vertrouwde Nederland. Ik ben weer gewend aan 
de klok en een agenda. En met die noodgedwongen afstand tot Aruba krijg 
ik ook steeds beter zicht op de vier jaren die ik daar als rechter heb geleefd. 
Afstand scherpt de blik. Vier jaar rechterschap heeft mij een prachtig beeld 
van de Arubaanse samenleving gegeven. In die vier jaar heb ik als straf-, 
civiel- en bestuursrechter alle facetten van het dagelijks leven langs zien 
komen. Daar waar ik het niet begreep, stelde ik vragen. En met de antwoor-
den kreeg ik steeds meer inzicht in de eigenheid van dit (ei)land. De grootste 
fout die een Europese Nederlander kan maken als hij naar Aruba komt, is te 
denken dat hij in een stukje tropisch Nederland komt. Aruba heeft een heel 
eigen cultuur, met al de goede en minder goede kanten die daarbij horen. 
Wellicht als gevolg van het klimaat is het hart van de Arubaan warm. Een 
goede relatie is belangrijker dan vijf minuten efficiencywinst. De mensen zijn 
bij elkaar betrokken, spreken elkaar aan op gedrag, terwijl de samenleving 
juist niet doordrongen is van regeltjes en voorschriften. Ondernemerschap 
wordt gewaardeerd, is soms zelfs noodzakelijk; de overheid heeft een klei-
nere rol dan in Nederland. Ook het Arubaanse recht is minder gedetailleerd 
en minder alomvattend dan het Nederlandse. Degene die deze eigenheid 
niet herkent en erkent en de zaken wel even Europees komt regelen, zal 
zeker zijn neus stoten. De een na grootste fout die een Europese Neder-
lander kan maken als hij naar Aruba komt, is te denken dat alles anders is 
dan in Nederland. De meeste Arubanen spreken naast Papiaments ook 
Nederlands maar ook Engels en Spaans! Vele Arubanen zijn in Nederland 
opgeleid. Wet- en regelgeving is in het Nederlands. De kern van het recht 
is gelijk aan het Nederlandse recht. Dat maakt het mogelijk dat de Neder-
landse Hoge Raad ook de hoogste rechter is in Aruba. Dat arresten van de 
Hoge Raad in Nederlandse zaken ook voor Aruba van belang zijn en ander-
som. Dat de rechtsbescherming in Aruba dus goed en onafhankelijk is ge-
regeld. Als rechter had ik de schone taak om het recht toe te passen, reken-
ing houdend met de eigenheid van de zaak en tezelfdertijd rechtszekerheid 
en voorspelbaarheid te bieden. Een ondernemer moet immers weten waar 
die aan toe is bij het nemen van beslissingen en daarvoor moet het recht 
op hoofdlijnen voorspelbaar zijn. Terugkijkend op die vier jaren kan ik con-
cluderen dat wij, de Arubaanse rechters, geholpen door het Hof en de Hoge 
Raad, daar goed in slagen. In Aruba is alles doordrongen van warmte. Ter-
ugkijkend op die vier jaren moet ik concluderen dat ik die warmte erg mis.

Jeroen Recourt maakt sinds 17 juni 2010 deel uit van de Tweede Kamer-
fractie van de PvdA. Daarvoor was hij zes jaar rechter waarvan de laatste 
vier jaar op Aruba.

WARMTE
Door Jeroen Recourt

GASTCOLUMN



4

Het Horacio Oduber ziekenhuis wordt flink 
onderhanden genomen. Het bestaande gedeelte 
wordt volgend jaar compleet gerenoveerd en er 
worden drie nieuwe vleugels aangebouwd. De 
regering tekende eind juni een overeenkomst 
met het ziekenhuis, de Stichting Onroerend Goed 
Aruba SOGA en de Arubaanse investeringsbank 
AIB. SOGA zal het vernieuwde ziekenhuis beheren 
en onderhouden.

In Nederland is het nauwelijks bekend maar het 
Koninkrijk telt naast kroonprins Willem-Alexander 
nog een IOC-lid: Nicole Hoevertsz, in het dagelijks 
leven secretaris van de Arubaanse regering. In 1984 
kwam zij op de Olympische Spelen in Los Angeles 
uit bij het synchroon zwemmen. Vier jaar later was 
zij er in Seoul bij als coach. In 2006 trad Hoevertsz 
die onder meer rechten heeft gestudeerd in Leiden 
toe tot het Internationaal Olympisch Comité. In die 
hoedanigheid is zij onder meer nauw betrokken bij 
het toezicht op de voorbereidingen van de Spelen 
van 2016 in Rio de Janeiro. Onlangs ontmoette 
Nicole Hoevertsz collega-IOC-lid prins Albert van 
Monaco met zijn (toen nog) aanstaande bruid 
Charlène Wittstock.    

Op Aruba komt een sociale vormingsplicht voor 
mannelijke jongeren tussen de 18 en 24 jaar die 
niet meer naar school gaan en diploma, noch 
werk hebben. Gedurende 4 maanden doen ze 
een intensieve training in de marinierskazerne 
gevolgd door een cursus van 8 maanden 
waarbij ze een vak leren. De jongens kunnen 
daarna terug naar school, een vervolgopleiding 
doen of aan het werk. Het wetsvoorstel, 
gemaakt door een groep jonge professionals, is 
onlangs aangeboden aan het parlement dat het 
binnenkort behandelt. Per jaar zullen 40 jongeren 
deelnemen aan het vormingsprogramma.

IOC-collega’s

Foto Nico van der Ven

Ziekenhuis 
vernieuwd 

Sociale 
vormings-
plicht 
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Op het ere-lijstje van de Arubaanse meervoudig 
wereldkampioene Sarah-Quita Offringa ontbrak 
nog één ding: Een PWA-wedstrijd winnen voor 
thuispubliek. De eerste de beste kans die zich 
voordeed, tijdens de Aruba Hi-Winds Grand 
Slam deze zomer, benutte de 20-jarige in Utrecht 
studerende surfster glansrijk.

850 leerlingen van wie de ouders moeten leven 
van een onderstandsuitkering krijgen extra 
financiële steun om nieuwe kleding, schoenen 
en andere benodigdheden te bekostigen voor 
het nieuwe schooljaar. De regering betaalt 120 
florin per schoolgaand kind met een maximum 
van 500 florin per gezin. Sociale Zaken helpt 
ook met het betalen van het schoolgeld tot een 
maximum van 120 florin per kind. Gezinnen 
die van de bijstand moeten rondkomen, 
kregen al een schoolkinderentoeslag van 200 
florin per maand.

Bewoners van het bejaardenhuis Florence Nightingale zijn 
verhuisd naar het nieuwe zorghuis in San Nicolas. Voor de 
bewoners werd de lang gekoesterde wens werkelijkheid 
omdat zij nu een eigen kamer en badkamer hebben. Het 
complex dat plaats biedt aan zestig bejaarden heeft ook 
zes aanleunwoningen voor degenen die op zichzelf willen 
wonen. Op hetzelfde terrein staan verder drie huizen voor 
twintig verstandelijk gehandicapten. De overheid betaalde 
het project van 24 miljoen florin. De Stichting Algemene 
Bejaardenzorg Aruba (SABA) huurt de faciliteiten voor de 
bejaarden voor een symbolisch bedrag van 1 florin.

Nieuw  
zorghuis

Thuiszege

Geld voor 
scholieren
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Van het Koninkrijk is (alsnog) een succes te maken als ook in 
Nederland het eigen belang wordt erkend van samenwerking 
met de andere landen. Een andere voorwaarde is dat het 
politieke klimaat van Curaçao, Aruba en Sint Maarten minder 
wisselvallig wordt. Dat schrijft minister Piet Hein Donner 
(CDA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de 
Tweede Kamer in een visie van het Nederlandse kabinet op 
de toekomst van het Koninkrijk. ,,Hebben de landen van het 
Koninkrijk een gezamenlijke toekomst? Is er aanleiding om 
de laatste stap in het proces te stoppen: De ontbinding van 
het Koninkrijksverband en de volledige onafhankelijkheid van 
Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Kortom: Wat willen we met 
het Koninkrijk?”, zo opent Donner. Het kabinet Rutte ziet wel 
degelijk toekomst voor het Koninkrijk en nog wel een mooie 
ook ,,als een verband van autonome landen die hun burgers 
de bescherming en mogelijkheden bieden om tot hun recht 
te komen waarbij het Koninkrijksverband ervaren wordt 
als wederzijdse steun, kans en positieve randvoorwaarde 
om eigen en gemeenschappelijke belangen te realiseren 
waarbinnen en waardoor economische mogelijkheden en 

welvaart geoptimaliseerd kunnen worden, sociale en culturele 
verscheidenheid tot hun recht komen, ieder kansen heeft en 
niemand van de honger omkomt. Een verband kortom dat 
jaloezie en bewondering kan opwekken bij landen in de regio 
die er geen deel van uitmaken.”
Om dat ‘droombeeld’ te verwezenlijken is, aldus Donner, wel 
een trendbreuk vereist. Het Koninkrijk moet niet langer als 
juridische band en politieke waarborg (,,met de oude koloniale 
macht Nederland als politieagent”) worden gezien maar als een 
strategisch partnerschap waarbij de landen het eigen belang 
inzien van samenwerking. Voor Nederland is het belang daarvan 
toegenomen door de verantwoordelijkheid die het sinds 10 
oktober heeft voor de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius 
en Saba. Voor veel voorzieningen (zoals gezondheidszorg en 
vervolgonderwijs) zijn deze aangewezen op Curaçao, Aruba en 
Sint Maarten. Het is, zo schetst Donner, een Nederlands belang 
om met die landen op tal van terreinen samenwerking aan te 
gaan. Een ander eigen belang ziet hij in de springplankfunctie 
die de landen kunnen vervullen ten behoeve van Nederlandse 
en Europese bedrijven die Latijns Amerika als hun markt 

Kansrijk Koninkrijk
Minister Piet Hein Donner ziet voldoende mogelijkheden van het Koninkrijk een succes te maken.

Foto Suzanne Koelega  
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beschouwen. Ook Curaçao, Aruba en Sint Maarten moeten 
inzien dat zij profijt hebben van het Koninkrijksverband. 
Alleen dan kan er een gemeenschappelijke visie op de 
meerwaarde van het Koninkrijk worden geformuleerd. Blijft 
die uit, dan heeft het Koninkrijk geen toekomst. Dat niet 
alle landen zich tegelijkertijd bij het ‘nieuwe’ Koninkrijk 
aansluiten, is volgens Donner geen probleem. Hij acht het 
zelfs het meest waarschijnlijke scenario dat twee landen 
voorgaan. Hij moet daarbij Nederland en Aruba voor ogen 
hebben want de Nederlandse visie sluit vrijwel naadloos aan 
op de toekomstschets die het kabinet Mike Eman eind vorig 
jaar presenteerde. De bewindsman benadrukt overigens dat 
samenwerking voor de andere landen op basis van vrijwilligheid 
geschiedt. ,,Zij kunnen besluiten uit dit verband te treden en dus 
voor volkenrechtelijke onafhankelijkheid te kiezen. Nederland 
onderschrijft en erkent zonder meer het zelfbeschikkingsrecht 
van de (ei)landen en dus de vrijwilligheid van hun deelname 
aan het Koninkrijk. De keuze om uit het Koninkrijk te stappen is 
voor de voormalige kolonisator Nederland naar internationaal 
recht niet weggelegd.” Wijziging van het Statuut acht Donner 
niet noodzakelijk om het Koninkrijksverband een positieve 
wending te geven. In dat kader wijst hij er wel op dat ook in 
het verleden niets in de weg heeft gestaan om meer oog te 
hebben voor gezamenlijke belangen, behalve ,,dat de landen 
vastzitten in hun onvermogen om een constructieve invulling 
te geven aan de mogelijkheden van het Koninkrijk waarbij de 
eilanden op gezette tijden terugvallen op Nederland en het 
Koninkrijk in het kader van de waarborgfunctie de landen van 
tijd tot tijd tot de orde roept.” Om een Koninkrijk te realiseren 
dat andere landen jaloers maakt, moet wel aan een aantal 
randvoorwaarden worden voldaan: Wisselingen van regeringen 
moeten niet verstorend werken op de samenwerking, er moet 
sprake zijn van deugdelijk bestuur en rechtszekerheid, de 
wetgeving moet niet te veel uiteenlopen, het vestigingsklimaat 
moet worden verbeterd, de onderlinge verdraagzaamheid en 
begrip voor elkaars cultuur moeten worden bevorderd en de 
relatie moet gebaseerd zijn op gelijkwaardigheid, respect en 
vertrouwen. ,,De belangrijkste is misschien wel de politieke 
wil tot samenwerking.” Dat Curaçao en Sint Maarten nog 
geen visie op het Koninkrijk hebben geformuleerd (omdat zij 
prioriteit geven aan de opbouw van hun land) begrijpt Donner. 
Hij gaat er echter vanuit dat deze landen hun visie alsnog 
kenbaar maken tijdens de Koninkrijksconferentie in december. 
De Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties heeft 
op 4 oktober drie uur gereserveerd om met de minister te 
debatteren over zijn notitie. De intentie van het kabinet (,,Door 
steeds te zoeken naar het positieve zullen als het aan de 

Nederlandse regering ligt de relaties binnen het Koninkrijk 
op kortere termijn kunnen verbeteren en daardoor het 
behoud van het Koninkrijk meer duurzaam maken.”) zal bij 
een ruime Kamermeerderheid ongetwijfeld in goede aarde 
vallen. Dat is de notitie zeker ook bij premier Mike Eman: 
,,Over de toekomst van het Koninkrijk zitten de regeringen 
van Nederland en Aruba op één lijn. Het leek er op dat we 
steeds verder uit elkaar zouden groeien. Ik heb mij daar 
sinds mijn aantreden tegen verzet. En niet tevergeefs, blijkt 
nu want Nederland erkent dat het zelf ook kan profiteren van 
betere relaties. Het komt er nu op aan dat wij onze gedeelde 
visie ook omzetten in daden. Aruba is er klaar voor!”

Koningin Beatrix brengt, vergezeld door kroonprins Willem-
Alexander en prinses Máxima, van vrijdag 28 oktober tot en 
met zondag 6 november een officieel bezoek aan Aruba en 
de andere eilanden in het Caribische deel van het Koninkrijk, 
zo heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekend gemaakt. De 
koningin maakte deze zomer al kennis met minister Michelle 
Hooyboer-Winklaar (Economische Zaken, Sociale Zaken en 
Cultuur). Dat gebeurde na afloop van de jaarlijkse uitreiking  
in het Paleis op de Dam van de Zilveren Anjers van het Prins 
Bernhardcultuurfonds.

Koninklijk 
bezoek
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Het Nederlandse (en Europese) bedrijfsleven laat kansen liggen 
als het Aruba over het hoofd blijft zien. Dat was de eensluidende 
conclusie van de bestuurders, politici, ondernemers en 
investeerders die de presentatie bijwoonden waarmee de 
Arubaanse premier Mike Eman met zijn team langs Den Haag 
en Brussel toerde. Hij zette zijn pleidooi om het Koninkrijk 
om te smeden tot een strategisch partnerschap kracht bij 
door vier ‘successtories’ voor het voetlicht te brengen: De 
samenwerking van de luchthaven Reina Beatrix met Schiphol 
en van het energiebedrijf WEB en de Valero-raffinaderij met de 
Gasunie alsmede de komst van een TNO Kennisinstituut en 
een dependance van de Rietveld Academie. ,,De tijd van ruzie 
maken in het Koninkrijk moeten wij achter ons laten. Wij moeten 
zoeken naar samenwerkingsvormen waar alle landen en burgers 
in het Koninkrijk baat bij hebben. Aruba heeft veel te bieden: 
Een gunstige ligging in de driehoek Latijns Amerika - Europa - 
Verenigde Staten, stabiliteit, rechtszekerheid, infrastructuur, goed 
arbeidspotentieel en de contacten. Het is wel degelijk mogelijk 
constructief met elkaar om te gaan en voor alle betrokkenen een 
win-win-situatie te realiseren. Dat bewijzen deze vier voorbeelden 
die ik met trots presenteer”, aldus Eman in zijn welkomstwoord 
tijdens bijeenkomsten met leden van de Eerste en Tweede Kamer, 
ondernemers en investeerders.

Gasunie
Projectmanager Piet Kager van de Nederlandse Gasunie lichtte 

Bewezen succesvol
de activiteiten van zijn organisatie op Aruba toe. De Gasunie voelt 
zich uitgedaagd door de hoge ambities van het kabinet Eman 
om energie goedkoper en tegelijkertijd schoner te maken. In het 
kader van een joint venture die WEB en Valero met de Gasunie 
aangaan, zal die laatste om te beginnen een pijpleiding aanleggen 
om hen te voorzien van per schip aangevoerd aardgas. Voor de 
Gasunie een aantrekkelijke opdracht van zo’n 15 miljoen dollar, 
voor de consument een tariefsverlaging van 20 tot 30% en voor 
Valero een belangrijke bijdrage aan de continuïteit. Bovendien: 
De CO2-uitstoot ten opzichte van de huidige situatie wordt 
verlaagd met 60%. De beschikbaarheid van aardgas maakt het 
ook mogelijk vrachtauto’s en bussen schoner en stiller te maken. 
Plannen zijn er om na 2015 een gasterminal te bouwen waarmee 
een investering van nog eens 300 miljoen dollar is gemoeid. Voor 
de Gasunie een showcase die als voorbeeld dient voor andere 
eilanden die hun energie goedkoper en schoner willen maken. 

TNO
Algemeen directeur Mart van Bracht van TNO Energie was na 
de eerste kennismaking met Aruba meteen verkocht: ,,5.000 
winduren en 2.500 zonuren, daar kun je alleen maar van dromen. 
En ook nog eens een eiland zodat je geen last hebt van lastige 
buren. Aruba is aan het verduurzamen. Dat roept het niet alleen, 
dat doet het ook. Voor ons is Aruba een prachtige proeftuin voor 
het ontwikkelen, testen en certificeren van nieuwe duurzame 
energietechnieken. Aruba ligt dichtbij belangrijke markten waar 
heel wat staat te gebeuren. Voor Nederlandse en Europese 

Premier Mike Eman: Een klein land met grote mogelijkheden. Rechts Jan Willem van 
den Braak van VNO-NCW, de werkgeversorganisatie die als gastheer optrad voor de 
Arubaanse presentatie.

Piet Kager van de Nederlandse Gasunie: Aruba roept 
niet alleen maar doet het ook.
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bedrijven liggen er veel mogelijkheden, vanwege de ligging 
maar ook vanwege de rechtszekerheid. En de mensen op Aruba 
verstaan de cultuur en de talen van de landen in Zuid-Amerika. 
Wij zien in Aruba een pied-à-terre van waaruit wij in de regio 
opdrachten kunnen werven. Er zijn meer eilanden maar daar is niet 
mogelijk wat wij op Aruba, mede dankzij de ambitieuze regering, 
gaan ontwikkelen.” Het prestigieuze TNO gaat om te beginnen 
een groene campus openen voor technische opleidingen, een 
initiatief dat zich inmiddels kan verheugen in de belangstelling van 
enkele universiteiten in de VS. Daarnaast komt er een ‘living lab’ 
voor research en development. Vanuit de Arubaanse dependance 
gaat TNO klanten werven voor testen er certificeren van nieuwe 
(duurzame) producten. De omstandigheden daarvoor zijn op 
Aruba - niet te groot maar ook niet te klein - perfect, aldus Van 
Bracht. De burgers profiteren volop mee want TNO stemt haar 
activiteiten af op het Bo Bario-project van de Arubaanse regering 
om wijken te revitaliseren. Daar zullen dus ook de nieuwste 
technologieën om de energievoorziening in woningen zuiniger en 
comfortabeler te maken worden toegepast. De activiteiten van 
TNO maar ook die van de Gasunie zullen een positieve uitstraling 
hebben op het imago van Aruba in het buitenland. Zo kiezen 
steeds meer toeristen voor een bestemming waar duurzaamheid 
en een schoon milieu hoog in het vaandel staan.

Schiphol
Peter Steinmetz vertelde hoe hij in 2004 namens Schiphol zitting 
nam in de directie van de Aruba Airport Authority. ,,Wij zijn al 
zeven jaar lang het voorbeeld dat samenwerking in het voordeel 
van alle betrokkenen is en dat zonder dat het de overheid een cent 

kost. Luchthaven Reina Beatrix is met een omzet van 52 miljoen 
dollar winstgevend. Dit jaar wordt er ruim dertig miljoen dollar uit 
eigen middelen geïnvesteerd in verbetering.” Om verbetering in 
bedrijfsvoering, exploitatie, functioneren en service was het te 
doen toen Aruba op zoek ging naar een partner voor het vliegveld. 
Dat werd Schiphol. Inmiddels is het Arubaanse vliegveld dankzij 
het concept van co-management doorgedrongen tot de top 
van de polls onder luchtvaartmaatschappijen en reizigers. ,,Op 
veiligheidsgebied is Aruba nu zelfs verder dan Nederland. Onze 
rol is overigens geen liefdadigheid. Wij gaan met elkaar om 
als gelijkwaardige partners. Schiphol rekent een commercieel 
tarief voor haar diensten en Aruba profiteert van de kennis en 
ervaring van Schiphol. Daardoor beschikt het eiland over een 
goed functionerende luchthaven met steeds meer rechtstreekse 
verbindingen hetgeen weer belangrijk is voor het aantrekken van 
nieuwe bedrijven. Wij maken de luchthaven steeds mooier want 
voor ons is Reina Beatrix een voorbeeld voor andere luchthavens 
in de regio die zich ook willen verbeteren.”

Rietveld
Voorzitter Tijmen van Grootheest van het College van Bestuur 
van de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam wil niet alleen 
de luchthaven verfraaien maar eigenlijk heel Aruba. ,,Het eiland 
leunt nu op de toeristische industrie en met de raffinaderij ook 
op de zware industrie. Wij gaan daar een culturele industrie aan 
toevoegen. Voor de ontwikkeling van een land is het belangrijk 
dat het er goed uitziet, voor het toerisme maar zeker ook 
voor de inwoners.” De Rietveld Academie opent in 2012 een 
dependance voor Fine Arts & Design waar wordt begonnen 

Tijmen van Grootheest van de Rietveld Academie: Een land moet er een beetje goed uitzien.
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met drie bachelorstudies. Vooruitlopend daarop start in oktober 
al een vooropleiding. Bedoeling is lokaal creatief talent aan te 
trekken maar ook uit de wijde regio. ,,Nu al komt bijna de helft 
van onze studenten uit het buitenland, we tellen 61 nationaliteiten. 
Studenten uit Brazilië of Colombia brengen weer heel andere 
inzichten mee waarvan wij kunnen leren.” Het vooroordeel dat 
kunstenaars alleen bij de gratie van subsidie bestaan, weerlegde 
Van Grootheest met cijfers: ,,Wij leiden geen kunstenaars op 
maar inspirators. 50 procent van onze afgestudeerden wordt 
ondernemer. Ook op Aruba is er volop werk te doen. Denk aan 
het inrichten van hotels of het vliegveld.”

Ambassadeurs
Bart van Bartheld is als oud-ambassadeur door het ministerie 
van Buitenlandse Zaken uitgeleend aan de Arubaanse regering. 
Een van de eerste acties was het organiseren van een conferentie 
voor Nederlandse ambassadeurs uit het achterland van Aruba. 
,,Zij hebben het verhaal van premier Mike Eman gehoord over 
hoe Aruba over de toekomst van het Koninkrijk denkt en zijn na 
terugkeer enthousiast aan de slag gegaan om te onderzoeken hoe 
zij die visie kunnen uitdragen in het land waar zij gestationeerd zijn. 
Het bedrijfsleven in Nederland en Europa mist kansen. Nu wordt 
er slechts incidenteel gebruik gemaakt van Aruba als springplank. 
Aruba is gunstig gelegen maar biedt bovendien veiligheid en 
comfort. Er is een change of mind nodig. Aruba is geen last- of 
kostenpost. En ook omgekeerd werkt het: Voor Zuid-Amerika is 
Europa als handelspartner dankzij Aruba next door.”

Poldermodel
De toehoorders waren onder de indruk maar als het aan Eman 
ligt is dit nog maar het begin. ,,Na elke presentatie krijg ik de 
vraag: Waarom horen wij dit nu pas? Daar kunnen we lang over 
filosoferen maar beter is het aan de slag te gaan. We kunnen 
veel aan elkaar hebben in het Koninkrijk”, aldus de minister-
president die en passant ook nog refereerde aan de rol die de 
Nederlandse werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft vervuld 
bij de totstandkoming van de Sociale Dialoog, de Arubaanse 
variant van het poldermodel. ,,Ik zie op televisie dat er her en 
der in de wereld massademonstraties worden gehouden tegen 
bezuinigingen. Die hebben wij dankzij de dialoog met het 
bedrijfsleven en de vakbonden niet terwijl onze hervormingen 
verhoudingsgewijs toch veel verder gaan.” Eman gaf in zijn 
slotwoord toe naast het versterken van welvaart en welzijn van de 
Arubaanse bevolking een tweede doel voor ogen te hebben met 
zijn missie voor strategisch partnerschap. ,,In Nederland doet zich 
een zorgelijke ontwikkeling voor: Het concept Koninkrijk erodeert 
bij de Nederlandse burger. Daar zouden wij boos om kunnen 
worden maar ik wil het rationeel benaderen. Ik wil de Nederlandse 
burgers laten zien dat zij baat hebben bij het Koninkrijk, het gevoel 
geven dat wij iets aan elkaar hebben.”

Peter Steinmetz van de Schiphol Group: Geen 
liefdadigheid maar een win-win-situatie.

Mart van Bracht van TNO Energy: Wat op Aruba kan, kan 
nergens anders.

Bart van Bartheld: Het Nederlandse en Europese bedrijfsleven 
laat kansen liggen.
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Meesterkok François Geurds heeft een droom: Een restaurant op 
Aruba beginnen. Dat vertrouwde hij premier Mike Eman toe toen 
die onlangs een kijkje kwam nemen in de alom geroemde keuken 
van deze zoon van een Arubaanse moeder en Nederlandse 
vader. Hoewel pas 35 jaar jong geniet Geurds naam en faam in 
de internationale culinaire wereld. Hij had zijn sporen al verdiend 
bij sterrenrestaurants in Londen en New York toen hij twee jaar 
geleden in het Rotterdamse havenkwartier Lloyds zijn eigen 
restaurant opende: Ivy, vernoemd naar zijn moeder die hem de 
liefde voor het koken met de paplepel ingoot. Binnen een half 
jaar had Geurds een Michelinster te pakken, begin dit jaar trad 
hij toe tot het exclusieve gilde van Meesterkoks en wie bij Ivy 
wil eten moet maanden van tevoren reserveren. Alle reden voor 
Eman om aan het einde van zijn van de afspraken uitpuilende 
werkbezoek aan Nederland bij de sterrenkok langs te gaan om 
hem persoonlijk te complimenteren met het succes en te vertellen 
dat Aruba trots op hem is. Geurds benadrukte op zijn beurt trots 
te zijn op zijn Arubaanse roots. Hij was nog heel jong toen moeder 
Ivy hem de beginselen van de kookkunst bijbracht. Het eerste 
dat hij zelf maakte waren pastechis, zo vertelde hij zijn hoge gast. 
De tijden zijn veranderd. Nu staat de patron-cuisinier aan het 
hoofd van een veertig man/vrouw sterke brigade - samengesteld 
uit tien verschillende nationaliteiten - die de gasten verleidt met 
de verrassendste gerechten. Uiteraard nam premier Eman de 
proef op de som. Op zijn initiatief genoten directeur Lodewijk 
van der Grinten van Koninklijke Horeca Nederland en voorzitter 
Hajé de Jager van de Sector Restaurants van KHN mee van 
een sterrenlunch. Van der Grinten stak nog voor de eerste hap 

Trots op sterrenkok
de loftrompet over Geurds: ,,Nederland telt 42.000 restaurants 
en Ivy hoort tot de absolute top.” Wat dat betekent, kan men 
waarschijnlijk binnenkort ook op Aruba ontdekken want de 
meesterkok is van plan snel naar het eiland te komen. ,,Wanneer 
precies weet ik nog niet maar ik ben wel van plan om er te gaan 
koken. Ik kom graag op Aruba en het is mijn droom er ooit 
een restaurant te beginnen.” Maar eerst heeft Geurds nog een 
andere missie te volbrengen: ,,Natuurlijk streef je als je eenmaal 
één ster hebt naar een tweede en een derde. Dat wordt wel heel 
moeilijk want dan mag niemand in het team een steekje laten 
vallen. Voor mij persoonlijk vind ik het vooral een uitdaging om 
mij voortdurend te blijven verbeteren.” Geurds staat bekend als 
perfectionist die oog heeft voor het kleinste detail en daarom 
zoveel mogelijk in eigen hand houdt. Dat geldt zelfs voor de koffie 
die in Ivy wordt geschonken. De bonen worden rechtstreeks bij 
een koffieboer in Panama ingekocht en ambachtelijk gebrand. 
De sterrenchef heeft inmiddels ook een boek met dvd uitgegeven 
waarin hij (een deel van) zijn geheimen prijsgeeft: Contemporary 
Cooking 2010 bestaat uit twee delen. Het eerste met foto’s van 
de gerechten uit de keuken van Ivy, het tweede met tien recepten 
die voor een geoefende hobbykok thuis te bereiden zijn. Geurds 
toonde zich graag bereid de uitnodiging van Eman aan te nemen 
om mee te denken over het naar een hoger plan tillen van de 
krioyo-keuken. Met Van der Grinten en Hajé besprak de premier 
de mogelijkheden om Aruba te laten delen in de expertise van de 
brancheorganisatie Horeca Nederland die veel aandacht besteedt 
aan opleiding en begeleiding van de twintigduizend aangesloten 
restaurants/leden.

Het water loopt premier Eman al uit de mond als 
meesterkok François Geurds hem een kijkje in de 
keuken gunt.

Met directeur Lodewijk van der Grinten van Koninklijke 
Horeca Nederland en patron-cuisinier Geurds besprak 
premier Eman de mogelijkheden om Aruba ook in 
culinair naar een hoger plan te tillen.
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Een Don Quichot is minister-president Mike Eman zeker niet, vindt 
Tweede Kamerlid Wassila Hachchi. ,,Voor pioniers is het begin 
altijd eenzaam. De geschiedenis leert dat alle voorlopers eerst 
tegenstand ondervinden. Maar dat verandert als de successen 
zichtbaar worden. De aanhouder wint.” Dat moment komt ook voor 
de Arubaanse premier steeds dichterbij, zo is de overtuiging van 
Hachchi. Als woordvoerster voor Koninkrijksrelaties van de D66-
fractie besloot zij het reces te benutten om de eilanden waarover 
zij vaak in de Tweede Kamer debatteert beter te leren kennen. 
Daarbij ging haar speciale aandacht uit naar het pleidooi van Eman 
om van het Koninkrijk een strategisch partnerschap te maken. De 
politica heeft tijdens haar bezoek aan Oranjestad behalve met de 
premier gesproken met gouverneur Fredis Refunjol, Statenleden, 
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties maar ook 
met ‘gewone’ burgers. ,,Die ontmoetingen hebben mijn beeld 
bevestigt dat Arubanen een ambitieus volk zijn. Het is mooi om te 
zien met wat voor plannen ze allemaal bezig zijn. Het spat er vanaf.” 
Hachchi bezocht onder meer de expositie die een overzicht geeft 
van de ingrijpende vernieuwing van Oranjestad (zowel Playa als de 
andere wijken) en San Nicolas. Het Kamerlid heeft er vertrouwen 
in dat die plannen ook worden uitgevoerd. ,,Je merkt dat de wil 
er is om het waar te maken. Ik sta zelf ook zo in het leven: Als je 
iets echt wil, kun je het ook bereiken.” Dat de oppositie niets ziet 
in het herstelbeleid van het kabinet Eman, vindt Hachchi iets wat 
bij de politiek hoort. ,,Oppositie kan de regering scherp houden en 
de plannen van de regering verbeteren of indien nodig bijsturen. 
Voor de Arubaanse regering is het zaak in zichzelf te blijven geloven 
en oor te hebben voor kritiek vanuit de oppositie om de plannen 
te versterken. De plannen gaan vruchten afwerpen en dan draait 
iedereen bij. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: Dat het beter 
wordt voor de burgers. Soms zijn botsingen noodzakelijk om 
volgende stappen te kunnen zetten.”  Ook de roep bij een deel 
van de oppositie om onafhankelijkheid verontrust haar niet. ,,Dat 

is eveneens van deze tijd, de reflex van: Eigen mensen eerst. Als 
de bevolking zou kiezen voor onafhankelijkheid vind ik dat prima. 
Wij in Den Haag gaan daar niet over. Maar ik zie het niet zo gauw 
gebeuren. Het is mijn overtuiging dat alle burgers in het Koninkrijk 
gebaat zijn bij het concept van strategisch partnerschap zoals 
premier Eman bepleit.” Als het om het aanhalen van de banden 
met ‘de West’ gaat, is de scepsis in politiek Den Haag echter 
groot, erkent Hachchi ,,Maar ook dat gaat veranderen. Die neemt 
sneller af dan we denken. Aruba stelt zich heel actief op, ze gaan 
de communicatie met ons in Den Haag aan. Niet om iets te halen 
maar om te laten zien dat Aruba Nederland wat te bieden heeft.  
Aruba laat met de samenwerking met Schiphol, TNO, de Gasunie 
en de Rietveld Academie zien dat Nederlandse organisaties er 
hun voordeel mee kunnen doen dat we deel uitmaken van één 
Koninkrijk. Als de sceptici dat door krijgen, zullen ze snel van 
mening veranderen. Deze voorbeelden bewijzen dat we meer 
in kansen dan in problemen moeten denken. Ik zeg niet dat wij 
onze ogen moeten sluiten voor problemen maar de tijd van zeuren 
moeten we achter ons laten. Aruba geeft het goede voorbeeld, 
ze zijn van alle landen het verst met het ontwikkelen van een visie 
op de toekomst van een Koninkrijk waar wij allemaal wat aan 
hebben.” Hachchi was vanwege haar werk bij de Marine wel eens 
eerder in het Caribische deel van het Koninkrijk maar dit  bezoek 
voelde als een echte kennismaking. ,,Ik heb mij ingelezen over de 
geschiedenis maar een echt beeld had ik er niet bij. Vooraf ben ik 
wel gewaarschuwd over de vele hotels. Ik heb een auto gehuurd 
en heb een rondje over het eiland gemaakt. Met die hotels valt 
het reuze mee. Ik ben ook naar het natuurpark Arikok geweest. 
Prachtig is het daar. Uiteraard zie je wel de invloed van het toerisme 
maar het grootste deel van het eiland is nog heel authentiek.” Na 
Aruba reisde het Kamerlid door naar Curaçao en Bonaire. ,,Ik heb 
wel vastgesteld dat de verschillen tussen de eilanden groter zijn dat 
wij in Nederland denken.”

Geen Don Quichot

 “Aruba gaat het ver schoppen.”

Foto Suzanne Koelega

De in Rotterdam geboren Wassila Hachchi (31) is sinds 17 juni 
2010 lid van de Tweede Kamerfractie van D66. Na aan de Erasmus 
Universiteit Bedrijfskunde te hebben gestudeerd, ging zij als officier 
Logistieke Dienst in 2003 aan de slag bij de Koninklijke Marine, 
van 2003 tot 2007. Vervolgens  was zij controller/beleidsadviseur 
bij de directie Financieel-Economische Zaken op het ministerie 
van Economische Zaken om in 2009 hoofd Planning & Control te 
worden bij het Commando DienstenCentra van het ministerie van 
Defensie. Lijfspreuk: Leef en laat leven.
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Een Papiamentstalige versie van haar dagboek Het Achterhuis 
was er al maar nu staat er op Aruba, in het Wilhelminapark, ook 
een standbeeld van Anne Frank. Voor de onthulling waren onder 
meer Martin Luther King III en rabbijn Awraham Soetendorp naar 
Oranjestad gereisd. De zoon van de in 1968 vermoorde dominee 
King benadrukte in zijn toespraak dat ieder mens individueel een 
bijdrage kan leveren om de wereld te verbeteren: ,,Er zijn slechts 
enkele goede mannen en vrouwen nodig om het verschil te maken. 
Het is niet de massa maar de enkeling die veranderingen weet te 
bewerkstelligen in het denken en doen van anderen.” Voor minister-
president Mike Eman gaat van het standbeeld een tweeledige 
boodschap uit. ,,Als we aan Anne Frank denken, denken we aan 
de Tweede Wereldoorlog, een duistere periode in de geschiedenis 
die we nooit meer willen doormaken. Anderzijds kijken we naar de 
toekomst, hoe we zonder discriminatie maar in liefde en vergeving 
met elkaar kunnen samenleven. Een belangrijke boodschap, zeker 
voor een samenleving met zoveel verschillende culturen als die van 
Aruba.” Het idee om de nagedachtenis aan Anne Frank op deze 
manier levend te houden, werd geboren tijdens een bezoek dat 
Eman eerder aan Costa Rica bracht waar hij werd gewezen op een 
standbeeld van Anne Frank. Terug in Oranjestad nam hij contact 
op met de maker, de kunstenaar Joep Coppens, die meteen aan 
de slag ging. ,,Ik heb geprobeerd figuratief een jong meisje te 
laten zien dat omhoog kijkt, vol vertrouwen in de goedheid van de 
mens.” Tegelijkertijd zijn de handen gebonden, als symbool van 
het niet vrij zijn. ,,Het gaat om de boodschap, om wat in de ziel 
van dit meisje omgaat.” Bij het verspreiden van die boodschap 
speelt de Anne Frank Stichting een belangrijke rol. Hans Westra, 
tot voor kort algemeen directeur van de stichting, is blij met het 

initiatief van Aruba. De stichting is zeer terughoudend als het gaat 
om fysieke gedenktekens. ,,Wat we niet willen, is dat er een imago 
van heiligenverering gaat ontstaan. Anderzijds biedt een beeld de 
mogelijkheid om letterlijk stil te staan bij de boodschap van liefde 
en moed en de gevaren van discriminatie en uitsluiting.” Het is de 
bedoeling dat de scholen op Aruba deze boodschap opnemen in 
hun lespakket. Een bezoek aan het beeld past daar dan bij. De 
Anne Frank Stichting gaat scholen helpen om de lespakketten te 
ontwikkelen. Voorts wordt in het najaar een tentoonstelling over 
het leven van Anne Frank in Oranjestad ingericht. Bij het project 
voor de scholen van Aruba is ook rabbijn Soetendorp betrokken. 
Diens vader was een persoonlijke vriend van Otto Frank, de 
vader van Anne. Soetendorp kan niet genoeg benadrukken hoe 
belangrijk het is dat ouderen en jongeren met respect naar elkaar 
luisteren en elkaars inzichten delen. Hij is dan ook erg blij met de 
Dag van Respect die jaarlijks op 10 november in Nederland wordt 
beleefd. Vorig jaar besteedden ook enkele Arubaanse scholen 
daar aandacht aan en dit jaar zullen dat er meer zijn. Soetendorp 
ziet een voorbeeldfunctie weggelegd voor Aruba als het gaat om 
initiatieven die de saamhorigheid in een divers samengestelde 
samenleving bevorderen. Dat idee wordt gedeeld door premier 
Eman. Die zou graag zien dat op alle Caribische eilanden die 
deel uitmaken van het Koninkrijk een beeld van Anne Frank komt 
te staan. Eman heeft met Coppens de afspraak gemaakt dat het 
model van de ‘Arubaanse’ Anne Frank tien jaar bewaard wordt en 
dat er maximaal zes exemplaren van gegoten mogen worden, één 
voor elk eiland ,,als inspiratiebron om een nieuwe, betere dimensie 
te geven aan ons samenleven in het Koninkrijk.”

Aruba eert Anne Frank

Premier Mike Eman verwelkomt Martin Luther King III.

De onthulling van het beeld van Anne Frank.
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Aruba heeft op St. Thomas (Amerikaanse Maagde-
neilanden) het belangrijke Caribisch Little League 
baseballtoernooi gewonnen. Hierdoor kwalificeerde 
het Aruba North Little League team zich voor de 2011 
World Series in het Amerikaanse Bangor te Maine. Het 
team van 14 jonge spelers versloeg in de finale gast-
land St. Thomas. Het is voor de eerste keer dat Aruba 
kampioen werd sinds de oprichting van Little League 
51 jaar geleden. Aruba is na Japan, Chinees Taipei en 
Oeganda het vierde land dat zich voor het eindtoernooi 
heeft gekwalificeerd.

Het was koningin Beatrix die na het zien van het theaterstuk 
Claus! in december 2009 in Carré het idee opperde om het ook 
in het Carbische deel van het Koninkrijk op te voeren. En zo 
geschiedde: Regisseur (en voormalig Tweede Kamerlid) John 
Leerdam streek in juli met zijn bijzonder samengestelde cast - 
met naast Thom Hoffman onder meer ex-minister Bert Koenders 
- neer op Aruba. Het aangrijpende eerbetoon aan prins Claus 
leverde een tot de laatste stoel bezette Cas di Cultura op. Na de 
optredens in Oranjestad verplaatste het gezelschap zich naar 
buurland Curaçao. Op de foto premier Mike Eman die vooraf-
gaand aan de voorstelling wees op de hechte band die het 
Arubaanse volk heeft met het Koninklijk Huis. 

Aruba 
mist WK

Little League 
kampioen

Na het Nederlands elftal dreigt nu ook dat van 
Aruba met een strafschoppentrauma te worden 
opgezadeld. In de voorronde om kwalificatie voor 
het Wereldkampioenschap dat in 2014 in Brazilië 
wordt gehouden, moest de selectie van Aruba 
het opnemen tegen St. Lucia. Na een 4 - 2 over-
winning in de thuiswedstrijd werd de uitwedstrijd 
met dezelfde cijfers verloren. Omdat de verleng-
ing geen doelpunten opleverde, kwam het aan 
op strafschoppen. Eén misser vanaf de elf meter 
deed Aruba de das om: 5 - 4. De voorbereiding 
was overigens verre van ideaal. Na een reis van 
24 uur naar St. Lucia bleek de bagage zoek. Om-
dat de Fifa van geen uitstel wilde weten, moes-
ten de spelers eerst nieuwe wedstrijdkleding en 
schoenen aanschaffen.

Volle zaal voor 
Claus!
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Het Arubaanse synchroon-zwemteam heeft goed gepresteerd 
op de Centraal Amerikaanse en Caribische CCCAN kampio-
enschappen in Puerto Rico. Het team won drie gouden, twee 
zilveren en een bronzen medaille in de zeven onderdelen 
waaraan het meedeed. Aruba participeerde in twee van de 
vier leeftijdscategorieën, onder de 12 en 13 tot 15 jaar. Niet 
eerder was Aruba zo succesvol bij CCCAN wedstrijden.

Premier Mike Eman heeft de goede relaties tussen Aruba en Sint 
Maarten bevestigd door ondanks zijn overvolle agenda van zijn 
werkbezoek aan Nederland langs te gaan bij het Sint Maartenhuis 
in Den Haag waar hij hartelijk werd ontvangen door gevolmachtigde 
minister Mathias Voges. Sint Maarten, dat op 10 oktober 2010 de 
status van autonoom land in het Koninkrijk verwierf, opende begin 
dit jaar een eigen vertegenwoordiging in Den Haag. Eman herhaalde 
zijn toezegging dat Aruba graag bereid is zijn 25 jaar ervaring met 
de Status Aparte met Sint Maarten te delen. De Arubaanse delega-
tie bestond verder uit gevolmachtigde minister Edwin Abath, Mito 
Croes, Piet Pronk (beide regeringsadviseur) en minister Benny Sev-
inger van Infrastructuur.

Goed nieuws voor afgestudeerden die willen ter-
ugkeren naar hun geboorte-eiland. In de nabije 
toekomst krijgen zij een reductie van 30 procent 
op hun Arubaanse studieschuld. Deze maatregel 
moet ervoor zorgen dat meer jonge professionals 
terugkeren naar hun eiland. Teveel van hen blijven 
nu in Nederland omdat het te duur is om hun studi-
elening terug te betalen. Premier Mike Eman heeft 
het wetsvoorstel dat door een groep jonge profes-
sionals is opgesteld, onmiddellijk ter goedkeuring 
aan de Staten aangeboden. Om voor de korting in 
aanmerking te komen, moet aan een aantal voor-
waarden voldaan. Zo moet de studie afgerond zijn 
na 29 oktober 2009 binnen de normale studietermijn 
en moet de afgestudeerde binnen 3 jaar terugkeren 
naar Aruba.

Veel medailles

Korting op  
studieschuld

Sint Maartenhuis
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Terwijl Nederland heel wat afpolderde, werd op Aruba het bepro-
efde overlegmodel jarenlang achter slot en grendel gehouden. Een 
van de eerste besluiten die het kabinet Eman na zijn aantreden in 
oktober 2009 nam, was het honoreren van de roep uit de samen-
leving door een tropische variant van het Hollandse poldermodel 
te introduceren. Onder de titel Sociale Dialoog besloten regering, 
vakbonden en werkgeversorganisaties samen de schouders te 
zetten onder de noodzakelijke hervorming en modernisering van 
het land. Al snel werd men het eens over een aanpak op de korte 
termijn voor problemen met de Algemene Ziektekostenverzeker-
ing AZV, de Algemene Ouderdomsvoorziening AOV en de amb-
tenarenpensioenen. Inmiddels wordt gesproken over fiscale her-
vormingen, structurele oplossingen voor het vergrijzingsprobleem 
en het minimaliseren van de red tape voor ondernemers. Voor een 
dialoog over onderwijs en veiligheid worden voorbereidingen get-
roffen. Frank Snijders, vice-voorzitter van werkgeversorganisatie 
ATIA, en Ivo Valdes, voorzitter van de verenigde vakbonden SdU, 
kijken terug op het afgelopen jaar.
Hoe keek u destijds aan tegen het initiatief voor een Sociale 
Dialoog?
FS: Wij dachten: Great! Onder de vorige regering hebben we tal-
loze malen geprobeerd om tot een dialoog met de regering te 
komen maar dat is nauwelijks gelukt. We waren om die reden wat 
sceptisch en hielden er rekening mee dat het niet zou gaan luk-
ken.
IV: Al voor de laatste verkiezingen hebben de vakbonden en de 
werkgeversorganisaties het initiatief genomen om met elkaar te 
overleggen. Daaruit is voortgekomen dat een aantal organisaties 
documenten heeft opgesteld om hun wensen kenbaar te maken 
aan de formateur. In al die stukken werd het belang van geza-
melijk gedragen oplossingen naar voren gebracht. Gelukkig heeft 
de regering gehoor gegeven aan die roep om een dialoog.
Hoe vindt u het tot nu toe gaan?
FS: Goed, al valt de enorme hoeveelheid tijd en energie die erin 

gaan zitten niet mee. Ikzelf ben er al meer dan 400 uur mee bezig 
geweest. De uitkomsten zijn zeer positief maar misschien heeft 
dat ook wel te maken met het ongunstige economische tij. Het 
moest gewoon lukken om de grootste knelpunten op te lossen.
IV: Voor ons als vakbonden bleek het niet mogelijk de eenheid 
te bewaren. Verschillende vakbonden zijn uit de SdU gegaan uit 
onvrede over de onderwerpen die ter tafel kwamen. Zij wilden 
praten over de arbeidsvoorwaarden. We hebben het nationaal 
belang echter verkozen boven het individuele belang. Eigenlijk 
hadden we geen keus maar het is wel jammer dat niet iedereen 
dat zo zag. 
Hoe oordeelt u over de uitkomsten van de eerste ronde?
FS: Tot nu toe heel positief. De regering heeft de voorstellen 
overgenomen. Wij hadden als harde eis gesteld dat de bestuur-
ders de problemen rondom de ambtenarenpensioenen moesten 
oplossen en dat is gebeurd.
IV: De financiële problemen waren zo groot geworden dat het on-
mogelijk zou zijn geweest dit land te regeren zonder deze eerst op 
te lossen. De eerste gezamenlijke stap is nu gezet op weg naar 
beheersing van de overheidsfinanciën. Gelukkig heeft de reger-
ing begrepen dat het onacceptabel zou zijn offers te vragen van 
werknemers en werkgevers als ze niet zelf eerst hun eigen luxe 
regelingen zouden opgeven.
Hoe gaat het op dit moment met de Sociale Dialoog?
FS: De vaart lijkt er een beetje uit en dat is jammer. Ook zien we 
dat sommige ministers bezig met beleidsvorming op onderwer-
pen die zo complex zijn dat wij vinden dat ze in de Sociale Dialoog 
moeten worden besproken. Wij zouden graag meer betrokken 
worden bij het proces, anders lopen we het risico dat de inhoud 
van de dialoog door de regering wordt bepaald.
IV: Het gaat goed. Er wordt gesproken over belangrijke onderwer-
pen. Wel is het jammer dat er vanuit de oppositie kritiek wordt ge-
leverd terwijl deze partij acht jaar lang de kans heeft laten liggen 
iets aan de problemen te doen. Wat we nu doen is democratie 

Polderen in de tropen

Vice-voorzitter Frank Snijders van 
werkgeversorganisatie ATIA.
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Een nationale pensioenregeling waaraan alle werknemers en werk-
gevers verplicht deelnemen, nog geen handvol landen in de wereld 
kan daar op bogen.  Met ingang van 2012 maakt ook Aruba deel uit 
van dat selecte gezelschap waarmee minister-president Mike Eman 
opnieuw een van zijn verkiezingsbeloften inlost. Op 1 januari begint 
vrijwel iedere werknemer uit het Arubaanse bedrijfsleven met het op-
bouwen van een pensioen. Dan wordt het verplichte pensioen ingevo-
erd. Hierover zijn werkgevers en werknemers het eens geworden in het 
kader van de Sociale Dialoog. Het was de premier zelf die tijdens het 
jaarlijkse pensioenseminar van verzekeringsmaatschappij Fatum het 
goede nieuws wereldkundig maakte: ,,Aruba maakt met dit pensioena-
kkoord een grote stap”. Hoe uniek werd door Fatum-directeur Diego 
Fränkel aangegeven: ,,Aruba is volgens mij het derde land in de wereld 
met een verplichte aanvullende pensioenregeling.” Op dit moment zijn 
veruit de meeste Arubanen na hun pensionering volledig aangewezen 
op de AOV. Voor een echtpaar betekent dat een maandelijkse uitker-
ing van zo’n 1.700 florin, terwijl alleenstaanden het met ruim 1.000 
florin moeten doen. Gegeven de kosten van levensonderhoud is dat 
onvoldoende voor een fatsoenlijk bestaan. Veel mensen werken dus 
door, doen klusjes om wat bij te verdienen of worden door familieleden 
geholpen. Maar niet alleen de gepensioneerden zijn gebaat bij een na-
tionale pensioenregeling: Vergroting van de koopkracht van ouderen is 
ook gunstig voor de economie. Frank Snijders, fiscalist en vicevoorzit-
ter van werkgeversorganisatie ATIA, was betrokken bij de totstand-
koming van het principeakkoord met de vakbonden. ,,Er zijn afsprak-
en gemaakt over de hoogte van de premie. Daarvoor is een wettelijk 
minimum van zes procent afgesproken, gelijkelijk verdeeld over een 
werkgevers- en een werknemersbijdrage. In de overgangsperiode van 
drie jaar tijd groeit de premie van twee naar zes procent.” De pensioen-
leeftijd wordt gelijk aan de AOV-leeftijd, op dit moment 60. Belangrijk 
is dat mensen die van baan veranderen hun pensioenrechten kunnen 
meenemen zonder een pensioenbreuk op te lopen. Snijders benadrukt 
dat het niet mogelijk zal zijn om het opgebouwde pensioen voortijdig 
af te kopen. ,,Mensen komen dan toch in de verleiding om het geld 
voor andere dingen te gebruiken en zitten dan later zonder pensioen. 
Dat is niet de bedoeling van een verplichte regeling.” Inmiddels wordt 
hard gewerkt aan de definitieve overeenkomst zodat het kabinet Eman 
tijdig een wetsvoorstel naar de Staten kan sturen. De premier noemt 
de regeling een ‘kroonjuweel van sociale wetgeving’. Hij wijst erop dat 
het akkoord het sterke solidariteitsgevoel van Arubanen illustreert: 
,,Hier gaat het om solidariteit van de werkgever naar de werknemer, 
immers beide betalen mee aan het pensioen van de werknemer. Op 
Aruba neemt de bevolking het altijd op voor hen die het moeilijk heb-
ben.” De wet past in het sociale beleid van de regering. Dat is gericht 
op het verbeteren van de koopkracht van de mensen met de lagere 
inkomens. Daartoe werd eerder al de onderstand aangepast, kwam er 
een toeslag voor schoolgaande kinderen en de reparatietoeslag.

Voorzitter Ivo Valdes van de verenigde 
vakbonden SdU.

Collectief pensioen

zoals die hoort te functioneren. Alle partijen praten 
mee.
Wat moet op korte termijn in het kader van de 
Sociale Dialoog gebeuren?
FS: Een goede dialoog is gebaseerd op vertrou-
wen tussen de partners. Er moet volledige open-
heid zijn zodat uitgesloten is dat eigen agenda’s 
het proces verstoren. Het was een foute stap de 
regering niet te binden aan de uitkomsten van de 
dialoog. Je komt als partners na lange studies 
en overleg tot overeenstemming en dan loop je 
de kans dat het niet wordt uitgevoerd. Dat is niet 
goed. Verder moet er een langetermijnplanning 
komen ten aanzien van het proces en de onder-
werpen.
IV: Wij moeten als vakbonden aan het werk met 
de vorming van vakbondsleiders. Op dit mo-
ment zijn vakbonden over het algemeen eenzijdig 
bezig met arbeidsvoorwaarden. We moeten leren 
dat onze verantwoordelijkheden breder zijn. Ook 
moeten de resultaten van de dialoog bindend zijn 
voor de regering. Anders blijven de problemen 
bestaan en kunnen we niet verder met Aruba.”
Zijn er nog onderwerpen die in de Sociale Di-
aloog besproken moeten worden?
FS: De toekomst van de Algemene Ziektekosten-
verzekering, de voorgenomen verhuizing van de 
containerhaven, ruimtelijke ontwikkeling, milieu-
beleid, ‘s lands financiën en de kerntakenanalyse.
IV: We moeten praten over de prijzen van water 
en elektra, de kwaliteit van de zorg, omgang met 
ouderen, modernisering van een groot aantal wet-
ten, voor- en naschoolse opvang en de kerntak-
enanalyse.
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Aruba krijgt een vestiging van de Amsterdamse Gerrit Rietveld 
Academie, de internationaal hoog aangeschreven hogeschool 
voor Beeldende Kunst en  Vormgeving. De Rietveld Academie 
Aruba opent in oktober 2012 haar deuren maar al dit jaar wordt 
gestart met een vooropleiding. Kunstenaar Elvis Lopez, zelf af-
gestudeerd aan Rietveld, ziet grote voordelen: ,,Door de goede 
begeleiding zullen studenten eerder een portfolio hebben dat 
voldoet aan de eisen van Rietveld.” Zelf kostte het hem drie jaar 
om toegelaten te worden. ,,Ze zijn nogal veeleisend,” aldus Lo-
pez die als directeur van Atelier ‘89 geregeld cursussen organi-
seert onder leiding van docenten van Rietveld. Voorlopig begint 
de Arubaanse vestiging met een bachelor-opleiding. Het cur-
riculum sluit aan op de opleiding zoals deze in Nederland wordt 
gegeven. De Rietveld Academie Aruba zal een eigen Caribisch 
karakter krijgen. De school heeft een regionale functie en ver-
wacht een belangrijke rol te spelen in de ontwikkeling van beel-
dende kunst en design in het Caribisch gebied en de Amerika’s. 
Het kabinet Eman heeft zich beijverd voor de samenwerking 
met de Amsterdamse hogeschool in de hoop dat een nieuwe 
generatie lokale kunstenaars de identiteit van Aruba op een 
creatieve, aansprekende manier uitdraagt en versterkt. ,,Kunst 
is een belangrijk onderdeel van het toeristische product dat 
tot nu toe onvoldoende is ontwikkeld”, aldus Julienne Paskel, 
medewerker van de dienst Directie Cultuur. ,,Daarnaast draagt 
de opleiding bij aan het creëren van maatschappelijke ruimte 
voor kunst.” De Rietveld Academie Amsterdam verzorgt twee 
bacheloropleidingen en vier masteropleidingen; een Bachelor 
Autonome Beeldende Kunst en een Bachelor Vormgeving. Een 

Master Autonome Beeldende Kunst, Master Vrije Vormgeving, 
Master Grafisch Ontwerp en een Master in Interieurarchitectu-
ur. Op Aruba wordt begonnen met een bachelor. Mogelijk wordt 
later het aanbod uitgebreid met master-programma’s. Om 
toegelaten te worden tot de Arubaanse dependance worden er 
in juni 2012 toelatingen gehouden. Van kandidaten wordt ver-
wacht dat ze een portfolio kunnen laten zien met verschillende 
werken. De academie biedt kandidaten de mogelijkheid via 
een vooropleidingsprogramma een portfolio op te bouwen. De 
Arubaanse overheid zal dit gedeeltelijk financieren maar van de 
deelnemers wordt uiteraard ook een eigen bijdrage verwacht. 
De vooropleiding op Aruba start in oktober en duurt 30 weken. 
Het programma wordt door docenten van de hoofdvestiging 
verzorgd. Minister Michelle Hooyboer-Winklaar (Cultuur) die 
onlangs het akkoord met Rietveld ondertekende, greep haar 
werkbezoek aan Nederland aan om een kijkje te nemen bij de 
Academie. Tijdens de rondleiding door directeur Tijmen van 
Grootheest kwam ze een Arubaanse studente tegen die ter ple-
kke een uitleg gaf.

Rietveld maakt
Aruba mooier

De Gerrit Rietveld Academie kent haar oorsprong in de fusie 
in 1924 van drie scholen tot het Instituut voor Kunstnijverhe-
idsonderwijs. Van 1939 tot aan 1960 stond de opleiding sterk 
onder invloed van de functionalistische en maatschappijkri-
tische ideeën van De Stijl en het Bauhaus, mede door de rol 
van de socialistische architect Mart Stam als directeur van de 
opleiding. Vanaf de jaren zestig en vooral in de zeventiger jar-
en groeiden de rol en de invloed van de autonome beeldende 
kunst en de individuele expressie. Deze invloeden bepalen, in 
combinatie met een kritische mentaliteit, nog steeds voor een 
belangrijk deel het gezicht van de academie. In 1967 verhuisde 
de school naar het huidige academiegebouw, ontworpen door 
architect en meubelontwerper Gerrit Rietveld. Toen in 1968 de 

Minister Michelle Hooyboer-Winklaar en gevolmachtigde minister 
Edwin Abath bekijken met Rietveld-directeur Tijmen van Grootheest 
een stukje design.

Geschiedenis
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Met haar presentatie over ‘The Green Gateway’, de nieuwe 
economische visie van de Arubaanse regering, wist minister Mi-
chelle Hooyboer-Winklaar (Economische Zaken, Sociale Zaken 
en Cultuur) de aandacht van de genodigden die naar het Aruba-
huis waren gekomen goed vast te houden. Het gaat goed met 
de Arubaanse economie maar het kan nog beter én duurzamer, 
zo hield zij haar gasten voor. Aruba heeft in het verleden be-
wezen dat het tegen een stootje kan maar als klein land blijft het 
kwetsbaar voor invloeden van buitenaf, vooral omdat de econo-
mie sterk afhankelijk is van het toerisme. Daarom zet Hooyboer-
Winklaar in op diversificatie. De regering streeft naar een econo-
mie die gedreven wordt door kennis en ondernemerschap met 
ruimte voor groene, duurzame initiatieven. Nationale innovatie, 
beleid om investeringen te stimuleren, groei van de private sec-
tor en een bewuste consument zijn de vier hoofdzaken waar het 
beleid zich op richt. Aruba moet meer aan innovatie doen om de 
beste in de regio te zijn. De ‘National Council for Innovation and 
Competitiveness’, de NCIC, gaat hierbij helpen. Het eiland ont-
breekt in internationale rapporten over concurrentievermogen. 

Groei maar wel groen
Tijdens haar werkbezoek aan Nederland had minister Michelle Hooyboer-Winklaar ook een ontmoeting met prinses Laurentien.

school onderdeel werd van het Hoger Beroepsonderwijs en 
de status kreeg van Academie voor Beeldende Kunst en Vor-
mgeving, werd als eerbetoon aan de kort daarvoor overleden 
Rietveld de naam veranderd in Gerrit Rietveld Academie. Het 
instituut heeft een sterk internationaal karakter. Meer dan 45% 
van de studenten komt uit het buitenland, uit meer dan 60 ver-
schillende landen van over de hele wereld. De conceptuele en 

Dit laatste moet veranderen, vindt Hooyboer-Winklaar. Aruba 
zou ook meer moeten investeren in de creatieve industrie want 
daar valt veel geld te verdienen. Verder wil de regering de con-
sument beschermen en meer bewust maken van zijn rechten 
en verantwoordelijkheden. De minister had vooral veel data en 
informatie in haar presentatie om te illustreren dat het goed gaat 
met Aruba. Met bijna 900.000 verblijfstoeristen scoort het eiland 
zeer hoog in de regio. In de haven werden 23% meer contain-
ers gelost dan vorig jaar. De groei van het Bruto Binnenlands 
Product komt dit jaar uit op 9 procent en de inflatie zal slechts 
3 procent bedragen. Groei wordt verwacht in de olie-industrie, 
in toerisme, overheidsinvesteringen en investeringen door het 
bedrijfsleven. Om investeringen te stimuleren geeft Aruba zes 
procent belastingvoordeel over het geïnvesteerde kapitaal in 
2011 en 2012. En omdat duurzaamheid hoog in het vaandel 
van het kabinet Eman staat, heeft de regering de invoerheffing 
op ‘groene producten’ naar twee procent verlaagd. De minister 
slaagde er goed in om de overvloed aan informatie en cijfers af 
te wisselen met grapjes en rake opmerkingen.

experimentele benadering is gericht op onderzoekende stu-
denten die voortdurend grenzen proberen te verleggen. Binnen 
het onderwijs aan de Rietveld Academie ligt de nadruk op de 
individuele ontwikkeling. Het docententeam van meer dan 200 
docenten en gastdocenten bestaande uit kunstenaars, ont-
werpers, filosofen en kunsthistorici ondersteunt de studenten 
vanuit hun ervaringen binnen hun eigen beroepspraktijk.
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De Financial Action Task Force heeft besloten dat het niet langer 
noodzakelijk is Aruba continu te monitoren. ,,Ons werk van de af-
gelopen anderhalf jaar op het gebied van toezicht op en regelgeving 
voor het financiële verkeer heeft zijn vruchten afgeworpen. Aruba 
valt voortaan onder de landen die geen bijzonder toezicht nodig 
hebben.” Minister-president Mike Eman bracht dit heugelijke nieuws 
naar voren tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Ned-
erlandse staatssecretaris van Financiën, Frans Weekers die Oran-
jestad aandeed op zijn kennismakingsronde door het Caribische 
deel van het Koninkrijk. Bij die gelegenheid werd ook een concept 
overeenkomst ondertekend over toekomstige veranderingen in de 
Belastingregeling Koninkrijk (BRK). Beide bewindslieden toonden 
zich enthousiast over wat er in zeer korte tijd tot stand is gekomen. 
Weekers: ,,Op Bonaire kwam ik Mike Eman tegen en die begon 
meteen zeer voortvarend concrete voorstellen te doen voor betere 
samenwerking. Zijn enthousiasme werkte aanstekelijk en er is me-
teen een ambtelijke delegatie aan het werk gegaan.” Eman: ,,Als je 
nieuwe, constructieve samenwerking zoekt, betere relaties binnen 
het Koninkrijk, dan moet je ook de fiscale relaties vernieuwen.” De 
huidige BRK dateert uit 1964 en is hard aan modernisering toe. 
In principe is de regeling bedoeld om te voorkomen dat bedrijven 
en burgers binnen het Koninkrijk dubbel worden belast. Daarnaast 
moet de controle en communicatie tussen de landen voldoende zijn 
om zeker te stellen dat iedere belastingplichtige ook daadwerkelijk 
aan zijn verplichtingen voldoet. Minister  Mike de Meza van Finan-

Strenge FATF  
heeft vertrouwen

ciën benadrukte tijdens de persconferentie dat een goede BRK van 
belang is voor economische ontwikkeling: ,,Duidelijke regels zijn 
aantrekkelijk voor investeerders. Die willen precies weten waar ze 
aan toe zijn. Het wegnemen van knelpunten in het handelsverkeer 
tussen de verschillende delen van het Koninkrijk leidt tot econo-
mische voordelen voor alle partijen.” Hij voegde er nog aan toe dat 
de nieuwe regeling zal voldoen aan de strenge eisen van de OESO. 
,,We volgen hun model en standaardisering, bijvoorbeeld op het ge-
bied van uitwisseling van informatie.” Weekers zegde toe alle steun 
te zullen bieden die Aruba nodig heeft op fiscaal gebied: ,,We kun-
nen technische steun bieden, bijvoorbeeld voor de douane. Aruba 
hoeft het maar te vragen.” Over de inhoud van de overeenkomst 
werden geen mededelingen gedaan. Het gaat immers om een con-
cept dat nog verder moet worden uitgewerkt. De bewindslieden be-
schouwen het document als een bevestiging van de goede onder-
linge verstandhouding. In beide landen zal verder worden gewerkt 
aan een definitieve versie van de te vernieuwen Rijkswet. Als die uit-
eindelijk door de volksvertegenwoordigingen van de landen wordt 
goedgekeurd, zal de economie van de landen een flinke impuls kri-
jgen, daarvan zijn de bewindslieden overtuigd. Weekers voorspelt 
dat de bevolking op termijn de positieve gevolgen van de regeling 
zal voelen omdat investeerders en handelspartners meer vertrou-
wen krijgen: ,,Dit leidt niet alleen tot een eerlijker verdeling van de 
koek maar zorgt ervoor dat de koek groter wordt. Daarmee komt er 
nog meer welvaart op Aruba.”

Staatssecretaris 
Frans Weekers van 
Financiën bekrachtigt 
de afspraken terwijl 
premier Mike Eman 
en minister Mike de 
Meza van Financiërn 
toekijken.
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Met de veilige terugkeer van het ruimteveer Atlantis op 21 juli is na 
dertig jaar een einde gekomen aan het spaceshuttleprogramma. 
De Arubaanse ruimtevaartingenieur Edward Cheung heeft daar vi-
jftien jaar lang een belangrijke bijdrage aan geleverd. Hij groeide op 
in San Nicolas en hing als kleine jongen vaak rond in de buurt van 
zijn grootvaders Fontein Rum Shop. ,,Op een gegeven moment”, 
zo vertelt Cheung, ,,kreeg ik een oude radio in handen en wilde 
weten wat daar in zat. Toen ik al die draden en onderdeeltjes zag 
die in staat waren geluid te maken, was mijn toekomst duidelijk: 
Ik wilde electro-ingenieur worden.” Met het diploma van Colegio 
Arubano op zak vertrok Cheung naar de Verenigde Staten om 
verder te studeren. Hij wist een Ph.D. in robottechnologie te be-
halen aan Yale en ging stage lopen bij het NASA Kennedy Space 
Center. Na vijf jaar NASA sloot hij zich in Maryland aan bij het 
Hubble ruimtetelescoop-programma. In 2002 wist hij Aruba een 
plaats te geven in de historie van de ruimtevaart door een oploss-
ing te vinden voor een probleem dat het gehele Hubble-project 
in gevaar bracht. Het apparaat dat Cheung ontwierp noemde hij 
de ASCS/NCS Relay Unit Breaker Assembly, afgekort ARUBA. 
Vrijwel elke Arubaan zat destijds aan de buis gekluisterd toen 
astronaut John Grunsfeld meldde dat ARUBA met succes aan 
de Hubble was gekoppeld. Ook op de allerlaatste reis van een 

spaceshuttle is een vinding van Cheung meegegaan. ,,Het is nog 
maar een prototype dat bedoeld is om een effectiever systeem te 
ontwikkelen voor het opladen van satellieten. Die kunnen daar-
door in de toekomst veel langer meegaan”, legt Cheung uit. In de 
loop der jaren heeft hij vanwege zijn baanbrekend werk een flink 
aantal awards in ontvangst mogen nemen. Eerder dit jaar werd 
hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 
de eerste Arubaan die deze hoge Koninklijke onderscheiding 
toegekend is. Tijdens zijn succesvolle en drukke carrière is hij zijn 
geboorte-eiland niet vergeten. Geregeld is hij op Aruba te vinden 
voor lezingen of gastcolleges. Vorig jaar nog was Cheung een 
van de sprekers tijdens de Green Energy Conference. ,,Ik was blij 
een bijdrage te kunnen leveren aan een groenere toekomst voor 
Aruba. Dat is zo belangrijk”, aldus Cheung die getrouwd is met 
zijn eveneens uit San Nicolas afkomstige jeugdvriendin. Samen 
hebben ze twee kinderen. Hij is buitengewoon trots op de organ-
isatie NASA die een inspiratiebron is voor zo veel mensen. ,,Het 
spreekt enorm tot de verbeelding wat we allemaal in de ruimte 
kunnen doen. Het laat ook zien dat vrijwel alles mogelijk is, als je 
je er maar voor inzet.” Cheung voelt zich zeer bevoorrecht dat hij 
deel mag uitmaken van het ruimteprogramma, hoe zich dat in de 
toekomst ook zal ontwikkelen.

Edward Cheung leverde een belangrijke bijdrage aan het 
spaceshuttleprogramma.

De Arubaanse ‘Ridder’ in zijn element.

Aruba in space
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104 Arubaanse jongeren zijn begin augustus in Neder-
land aangekomen om verder te studeren. Zij werden op 
Schiphol verwelkomd door gevolmachtigde minister Ed-
win Abath die hen op het hart drukte na afloop van hun 
studie terug te keren om de opgedane kennis en ervar-
ing op Aruba ten nutte te maken. De Arubaanse regering 
wil de jaarlijkse braindrain afremmen door de studenten 
een gedeeltelijke kwijtschelding van de studieschuld in het 
vooruitzicht te stellen. 

Zanger Alain Clark heeft van het Metropole Orkest de uitnodiging 
ontvangen voor een gezamenlijk concert. Dat zal plaatsvinden op 
8 oktober in de Heineken Music Hall in Amsterdam. De 32-jarige 
Alain, zoon van de bekende Arubaanse soulzanger Dane Clark, 
zal samen met het Metropole een orkestrale uitvoering verzorgen 
van het beste van zijn repertoire. De zanger werkt op dit moment 
in de studio aan zijn derde album. Daarnaast is hij veel in het 
buitenland voor optredens en promotie van zijn singles en album 
waardoor hij nog maar weinig op podia in Nederland te zien is. 
Wel trad hij deze zomer nog op het North Sea Jazz Festival op. 
Alain Clark debuteerde in 2004 met een Nederlandstalig album. 
Zijn tweede cd (Engelstalig) leverde drie keer platina op. De 
single Father and Friend, een duet met vader Dane, werd een 
hit. De zanger is in het bezit van een Zilveren Harp en een 3FM 
Mega Award. Voorts werd hij uitgeroepen tot de beste zanger 
in Nederland van het jaar 2009, goed voor een Edison Music 
Award.

Komend schooljaar zal het Colegio Arubano de mogelijkheden 
nagaan om meerjarig samen te werken met het Haagse Edith 
Stein College. De samenwerking zal bestaan uit het samen 
opzetten en uitvoeren van concrete projecten. Deze projecten 
moeten passen binnen het reguliere lespakket. Naast frequente 
interactie via internet – bijvoorbeeld via MSN of Skype – vindt 
de samenwerking plaats door middel van uitwisseling van leer-
lingen en docenten. Doelstelling is de kwaliteit van het onderwi-
js verder te versterken.De samenwerking wordt mede mogelijk 
gemaakt door het Comité Koninkrijksrelaties van prof. mr. Piet-
er van Vollenhoven en prof. mr. Jaime Saleh. Dat Comité wil de 
maatschappelijke verbanden tussen de verschillende delen van 
het Koninkrijk verstevigen door het stimuleren van rechtstreeks 
contact tussen professionele uitvoerders en hun organisaties. 
Een uitwisseling tussen scholen en daarmee ook tussen jon-
geren past daar prima bij. ,,Onderling begrip en respect be-
ginnen met onderling contact. En daarmee kun je het beste 
jong beginnen”, aldus drs. Ron van der Veer, secretaris van het 
Comité. Scholen uit Curaçao en Sint Maarten zullen eveneens 
partnerschappen aangaan met scholen in Nederland.

Braindrain

Partnerscholen

Alain Clark met 
het Metropole

Foto Nico van der Ven
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A AU

Oud-staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Ank Bijleveld kan ook nu zij Com-
missaris van de Koningin in Overijssel is het Caribische deel van het Koninkrijk 
maar moeilijk loslaten. Voor de netwerkbijeenkomst ‘Lente in Overijssel’ die de 
CdK traditiegetrouw jaarlijks houdt in de tuinen van kasteel Het Nijenhuis in Wijhe 
had zij ook Aruba’s gevolmachtigde minister Edwin Abath uitgenodigd. Die laat-
ste verraste Bijleveld met een portret van haar zelf, vervaardigt door de bekende 
Arubaanse kunstenaar Gustave Noel. Abath: ,,Je kunt aan alles merken dat Ank 
Bijleveld zich nog heel betrokken voelt bij ons. Wij hebben haar beloofd dat ze 
nog niet van ons af is”. Dat geldt ook andersom: Onlangs is de oud-staatssecre-
taris benoemd tot voorzitter van het comité dat de viering van 200 jaar Koninkrijk 
in 2013 moet voorbereiden.

Van november 2011 tot en met juli 2012 wordt op Aruba de eerste Encuentro Bienale di 
Arte Contemporaneo di Caribe gehouden met als thema Kunst & Milieu, Landschap en 
Omgeving. De initiatiefneemster en voorzitter, beeldend kunstenaar Alida Martinez, wil elke 
twee jaar ontmoetingen tussen kunstenaars uit de Caribische regio organiseren om op die 
manier bij te dragen aan de ontwikkeling van de moderne beeldende kunst. De bienale 
gaat bestaan uit workshops, exposities en theoriecursussen. Een van de belangrijkste 
evenementen wordt in maart gehouden, een expositie van vier kunstenaars. Twee daarvan 
zijn lokaal en twee internationaal. Welke kunstenaars dat zijn, wordt bepaald door Jose 
Manuel Noceda Fernandez. Die organiseert al jaren de bienale van Havana en wordt als 
dè deskundige beschouwd als het gaat om hedendaagse Caribische beeldende kunst. 
De Bienale wordt in juli 2012 afgesloten met een overzichtstentoonstelling en verschillende 
andere evenementen om aan het publiek te laten zien wat de lokale en internationale kun-
stenaars in ruim een half jaar tot stand hebben gebracht.

Zo lang Aruba een autonoom land is in het Koninkrijk neemt de Arubaanse mev-
rouw Yarzagaray (voorzien van de Arubaanse vlag) al deel aan de Nijmeegse 
Vierdaagse. Reden voor echtgenote Dynia Abath-Muller van de gevolmachtigde 
minister om de loopster bij haar 25ste binnenkomst op de Via Gladiola bloemen-
hulde te bezorgen.

Bloemenhulde

‘Ank is nog niet 
van ons af’

Bienale di Arte

Foto Nico van der Ven
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De parlementen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten zullen 
hun contacten met de Eerste en Tweede Kamer intensiveren, 
onder andere in het belang van een zorgvuldige voorbereiding 
van rijkswetten die de Caribische eilanden aangaan. Door 
nauwe samenwerking met hun collega’s in Den Haag willen 
de volksvertegenwoordigingen van de Caribische rijksdelen 
voorkomen dat zij een informatieachterstand oplopen en 
onvoldoende invloed kunnen uitoefenen op de totstandkoming 
van rijkswetten die ook hun gebieden aangaan. Dit is één van 
de uitkomsten van een vierdaagse conferentie op het Binnenhof 
waar delegaties van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint 
Maarten van 14 tot en met 17 juni overleg voerden met leden van 
de Eerste en Tweede Kamer. In dit zogenoemde Interparlementair 
Koninkrijksoverleg werd besloten om over en weer gebruik te 
maken van de ervaring en deskundigheid van parlementariërs die 
de verschillende rijksdelen vertegenwoordigen. De Nederlandse 
en Caribische deelnemers aan het periodieke overleg toonden 
grote eensgezindheid als het gaat om het versterken van de 
kansen van de afzonderlijke rijksdelen. Zij spraken af in kaart te 
brengen waar samenwerking tussen de landen kan leiden tot 
verbetering van de levensstandaard van hun bevolking. Genoemd 

werden terreinen als duurzame energie, transport en onderwijs. 
In dat kader legden de delegaties tijdens het vierdaagse overleg 
werkbezoeken af aan een vakschool in Den Haag en aan TNO/
TU Delft. De vraag naar mogelijkheden tot samenwerking is meer 
dan voorheen aan de orde sinds Curaçao en Sint Maarten in 
oktober 2010 de status van onafhankelijk land kregen binnen 
het Koninkrijk. De delegatieleiders toonden zich aan het slot van 
de conferentie zeer tevreden over de bereikte overeenstemming 
en de harmonieuze sfeer van de besprekingen. Mede op grond 
daarvan werd besloten om het overleg in januari 2012 voort te 
zetten tijdens een volgend Koninkrijksoverleg op Sint Maarten. 
De delegaties spraken af de follow-up van hun afspraken in de 
tussentijd te monitoren en tevens gezamenlijk inbreng te leveren 
voor de Koninkrijksconferentie die eind 2011 wordt gehouden 
over de toekomst van het Koninkrijk. Het was alweer twee jaar 
geleden dat de parlementariërs van Aruba, Nederland en toen 
nog de Nederlandse Antillen bijeen waren geweest. In de marge 
van de viering van 25 jaar Status Aparte werd in mei in Oranjestad 
besloten om het overleg nieuw leven in te blazen waarbij 
fractieleider René Herdé van de Arubaanse Volkspartij (AVP) het 
voortouw in handen werd gegeven.

Parlementen vinden elkaar
De deelnemers aan het Interparlementair Koninkrijksoverleg. Foto Nico van der Ven
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Banden met 
EU aanhalen
De banden met Europa versterken en de huidige goede relaties in 
het Caribisch gebied en Latijns Amerika behouden. Dat is de inzet 
van de Arubaanse regering bij de besprekingen met verschillende 
actoren in ‘Brussel’ over het intensiveren van de contacten 
tussen de Europese Unie en Oranjestad. Eurocommissaris 
van Ontwikkelingssamenwerking Andris Piebalgs staat niet 
onwelwillend tegenover de wens van premier Mike Eman om 
een EU-kantoor op het eiland te vestigen, zo bleek tijdens hun 
ontmoeting in Brussel. Aruba neemt net als de voormalige 
koloniën van bijvoorbeeld Frankrijk, Engeland, Spanje en 
Portugal een bijzondere positie in ten opzichte van de EU. Voor 
de betrokken eilanden zijn er twee opties: Landgebied Overzee 
(LGO) en Ultra Perifeer Gebied (UPG). De UPG-status die de 
Canarische Eilanden, Madeira en de Franse Antillen hebben, 
komt feitelijk neer op integratie met Europa. Aruba, Curaçao en 
Sint Maarten hebben nu nog de LGO-status maar aan die regeling 
komt in 2013 een einde. Brussel wil dat moment aangrijpen om 
op een andere manier met de ex-koloniën om te gaan waarbij 
het accent niet langer ligt op ‘ontwikkelingssamenwerking’ maar 
meer op gelijkwaardigheid en synergie waarbij de vraag centraal 
staat hoe de EU de kansen die de relatie met de eilanden biedt 
als gateway naar Latijns Amerika beter kan benutten. Die visie 
sluit naadloos aan op de missie van minister-president Mike 
Eman die in zijn gesprek met Piebalgs benadrukte dat er een 
win-win situatie voor het grijpen ligt. Ook de Eurocommissaris 
toonde zich voorstander van een nauwere samenwerking tussen 
Brussel en Oranjestad. Hij zei er van overtuigd te zijn dat Europa 
bijvoorbeeld goed gebruik kan maken van de ambitieuze plannen 
van Aruba op het gebied van duurzame energie. Afgesproken is te 
onderzoeken aan welke voorwaarden moet worden voldaan om 
de samenwerking te versterken zonder dat dit ten koste gaat van 
de positie die Aruba nu inneemt in de regio. ,,Wij moeten heel goed 
onderzoeken wat de eventuele nadelige consequenties zijn en of 
wij van sommige voorwaarden kunnen worden uitgezonderd. De 
Canarische Eilanden en Madeira hebben destijds voor bepaalde 

onderdelen ook ontheffing gekregen”, aldus Eman die ook nog 
sprak met CDA-Europarlementariër Lambert van Nistelrooij en 
diens Portugese collega Nuno Texeira. Die laatste vertelde hoe 
veel baat zijn geboorte-eiland Madeira heeft van de nauwe band 
met de EU. Hoe verleidelijk het perspectief op extra fondsen 
ook is, de Arubaanse regering wil zorgvuldig te werk gaan. ,,En 
uiteindelijk beslist de bevolking”, aldus de premier.

Premier Mike Eman in gesprek met EU-commissaris Andris 
Piebalgs en Brusselkenner Laurens Jan Brinkhorst.

Eman sprak ook met de Europarlementariërs Lambert van 
Nistelrooij en Nuno Texeira.



26

Schiphol gaat de bestaande samenwerking met Aruba verder 
uitbouwen. Dat is de uitkomst van de bespreking van premier 
Mike Eman met president-directeur van de luchthaven 
Jos Nijhuis. Schiphol is al jaren intensief betrokken bij het 
management van de Aruba Airport Authority. Afgesproken is om 
aan die samenwerking meer bekendheid te geven. Zo zal de 
betrokkenheid van Schiphol door middel van borden met de tekst 
‘co-managed by Schiphol’ onder de aandacht worden gebracht 
van passagiers en andere bezoekers van Reina Beatrix-airport. 
Eman en Nijhuis hebben verder de mogelijkheid besproken 
om de ervaring die bij de samenwerking wordt opgedaan tot 
een product te smeden. ,,Wij hebben een succesformule die 
andere luchthavens in de regio tot voorbeeld kan dienen. Wij 
kunnen er een exportproduct van maken door onze expertise 
en ervaring actief aan de markt aan te bieden”, aldus Eman. 
Schiphol voert een op duurzaamheid gericht beleid. Ook die 
kennis, zo is de bedoeling, zal met Aruba worden gedeeld. 
Zo zal het parkeerterrein voor de terminal van Reina Beatrix 
worden overkapt. Op die overkapping worden zonnecollectoren 
geïnstalleerd die voldoende energie opleveren om de gehele 
luchthaven van elektriciteit te voorzien. ,,Onze luchthaven zal 
daarmee een van de eersten in de wereld zijn die qua energie 
selfsupporting wordt”, benadrukt premier Eman.

Schiphol en 
Aruba trekken 
samen op

Het aantal verblijfstoeristen is in de eerste 6 maanden van 2011 
gestegen met 5,9 procent naar ongeveer 435.000 bezoekers, 
een nieuw record. De groei was het sterkst in juni met ruim 13 
procent meer bezoekers. De Amerikaanse carriers JetBlue en Air 
Tran breiden hun vluchten naar Aruba uit in het winterseizoen. 
JetBlue gaat vaker vanuit Boston vliegen en maakt met twee extra 
New York vluchten het wegvallen van de American Airlines-vlucht 
vanaf de John J. Kennedy Airport ruimschoots goed. Air Tran 
gaat twee keer per week vanuit Baltimore vliegen en dagelijks 
vanuit Atlanta. De Canadese Sun Wing Signature Charters gaat 
naar twee wekelijkse vluchten. De Europese markt trok aan met 
19,81 procent. KLM vliegt vanaf 1 november vijf keer per week 
op Aruba. In 2010 bezochten meer dan 825.000 toeristen Aruba. 
Gehoopt wordt op een totale groei van 3 procent over heel 
2011. Het aantal bezoekers dat op cruiseschepen binnenkomt 
stijgt ook gestaag. Minister Otmar Oduber (Toerisme) kondigde 
onlangs aan dat Carnival Cruise Lines in 2012 vaker Aruba zal 
aandoen.

De ‘general aviation’ terminal aan de zuidzijde van de Koningin 
Beatrix luchthaven wordt uitgebreid zodat het in de toekomst 
meer privévliegtuigen en zakenjets kan accommoderen. Het 
project van rond de 50 miljoen florin wordt uitgevoerd in twee 
fasen en moet in 2014 klaar zijn. In de eerste fase tot juni 
2012 worden twee nieuwe hangars gebouwd. In de tweede 
fase wordt het platform versterkt ten behoeve van zwaardere 
vliegtuigen en wordt de veiligheid verbeterd door de aanleg van 
een tweede exit van het platform naar de landingsbaan zodat er 
aparte taxibanen zijn voor inkomende en uitgaande vliegtuigen. 
Volgens luchthavendirecteur Peter Steinmetz is uitbreiding van 
de capaciteit nodig vanwege de groeiende vraag. Het vervoer 
van passagiers met privévliegtuigen en zakenjets zal zich tot 
2026 verdubbelen. In de nieuwe situatie is ruimte voor zo’n 40 
toestellen.

Foto Nico van der Ven

Premier Mike Eman met bestuursvoorzitter Jos Nijhuis van de 
luchthaven Schiphol en (op de achtergrond) managing director Peter 
Steinmetz van de Aruba Airport Authority.

Meer plek voor 
zakenjets

Toerisme 
breekt records
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AGENDA 
2011

8-10 september
The Aruba Wine Extravaganza

22 - 24 september 
Aruba Music Explosion

24 september - 1 oktober
Aruba Piano Festival

7-8 oktober
5e Caribbean Sea Jazz Festival

27 - 29 oktober
Green Energy Conference

3 - 6 november
Aruba in Style, Fashion Week

12 - 19  november
20 ste Aruba Heineken Catamaran 
Regatta

24 - 27  november
Internationale kampioenschap beac tenis

19  februari
Carnaval

De voorzitters van de Tweede Kamerfracties brengen van 14 tot en met 23 oktober 
onder aanvoering van Kamervoorzitter Gerdi Verbeet een werkbezoek aan het 
Caribische deel van het Koninkrijk. Traditiegetrouw gaat de eerste buitenlandreis 
van de fractieleiders na Kamerverkiezingen naar de ‘West’. SP-voorman Emile 
Roemer en PVV-leider Geert Wilders hebben afgezegd. Die laatste verklaarde 
er niks voor te voelen om ‘in kakibroek en Hawaiïhemd met de fractieleiders 
van PvdA en D66 aan het zwembad te liggen’. Bekend is dat Wilders weinig op 
heeft met de eilanden die hij het liefst via marktplaats.nl van de hand zou willen 
doen. Toch arriveerde de PVV-leider eind juli op Aruba om er samen met zijn 
vrouw een weekje vakantie door te brengen. Dat leidde tot de volgende tweet: 
,,Net informele ontmoeting gehad met MPresident Eman van Aruba. Ondanks 
meningsverschil status eilanden goed gesprek. Sympathieke kundige man.”

Hoe klein Aruba als land ook is, op het terrein van duurzaamheid behoort 
het tot de koplopers in de wereld. Nu al wordt twintig procent van het totale 
elektriciteitsverbruik uit windenergie geput, een percentage dat in 2013 verdubbeld 
wordt. Aangevuld met nog eens tien procent zonne-energie wordt over twee 
jaar 50% van de energiebehoefte uit natuurlijke bronnen gehaald. En daar blijft 
het niet bij. Eind oktober is Aruba host van Green Energy, een internationaal 
congres en handelsbeurs. Daar zal onder meer bekend worden gemaakt over 
de ambities  van de regering om van Aruba een van de duurzaamste landen 
van de wereld te maken. Zo zal de luchthaven volledig op zonne-energie gaan 
functioneren en gaan het lokale energiebedrijf en de raffinaderij hun CO2-uitstoot 
flink reduceren door over te stappen op aardgas. Verder zal TNO tijdens Green 
Energy de plannen ontvouwen voor de vestiging van een onderzoekscentrum 
op Aruba. 
Green Energy 2011 wordt op 27 oktober geopend door EU-commissaris Andris 
Piebagls. Tot 2009 was hij verantwoordelijk voor het Europese energiebeleid, 
sinds 2010 heeft hij de portefeuille Ontwikkelingssamenwerking waaronder 
ook de relatie met de voormalige koloniën van Europese landen valt. Onder 
de internationale experts die zullen spreken, bevinden zich bestuursvoorzitter 
Jan Mengelers van TNO, topman Milton Berlinski van Golden Sachs en Wubbo 
Ockels. Op het programma staan een update van de beschikbare en in 
ontwikkeling zijnde technologie, een discussie over de vraag hoe kleine landen - 
zoals Aruba - met duurzaamheid kunnen omgaan en de financiering van groene 
projecten. Green Energy 2011 wordt gehouden op 27, 28 en 29 oktober. Het 
volledige programma is binnenkort te lezen op www.greenaruba.org.

Fractieleiders  
naar de West

Green Energy




