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Deze editie staat mede in het teken van dertig jaar 
Status Aparte. Vandaar het eerbetoon op de voor- 
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moed en doorzettingskracht hebben getoond om 
Aruba baas den nos mes cas te maken.  
Met de klok mee vanaf linksboven de standbeelden 
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Vieren wat gevierd moet worden

Door Ankie Broekers-Knol 

Op vrijdag 16 oktober 2015 vierden de Staten-Generaal in een Verenigde 
Vergadering in de Ridderzaal hun 200-jarig bestaan. De Eerste en de 
Tweede Kamer markeerden met deze bijeenkomst twee eeuwen parle-
mentaire controle op de regering. Vele duizenden volksvertegenwoordi-
gers hebben die controle mogelijk gemaakt. Deze mijlpaal hebben wij 
waardig, maar ook feestelijk gevierd. Er waren vele gasten, ook verte-
genwoordigers van het Caribisch deel van het Koninkrijk.
Als voorzitter van die Verenigde Vergadering kijk ik met trots terug op 
deze viering. Niet alleen omdat ze volgens vele aanwezigen zeer ge-
slaagd was - ook Kamerleden en ministers weten nu wie Douwe Bob is... 
- maar ook omdat het belangrijk is stil te staan bij dit soort mijlpalen. Het 
dwingt je om eens goed naar de essentie van je bestaan te kijken, in ons 
geval als parlement.
Het land Aruba viert binnenkort ook een mijlpaal: in maart 2016 is het 
dertig jaar geleden dat Aruba een status aparte binnen het Koninkrijk 
kreeg. Aruba werd in 1986 het derde land binnen het Koninkrijk. Een 
memorabele gebeurtenis toen en een memorabel moment komend 
voorjaar. Ik ga ervan uit dat Aruba dit op fraaie wijze zal vieren. Aruba 
was de proeftuin van de nieuwe verhoudingen binnen het Koninkrijk en 
in die zin ook voorbeeld voor de autonome landen die op 10-10-10 
ontstonden. Hoe het daar mee staat heb ik met eigen ogen kunnen zien 
tijdens het bezoek dat mijn toenmalige collega-voorzitter Anouchka van 
Miltenburg en ik in oktober 2014 hebben afgelegd aan het Caribisch deel 
van het Koninkrijk. Het was mijn eerste bezoek aan de eilanden en ik heb 
het ervaren als een warme douche. Ik was onder de indruk van de vele 
inspirerende ontmoetingen die we er hadden. En van alles wat we 
hebben kunnen zien.
We bezochten uiteraard ook Aruba en namen kennis van de positieve 
ontwikkelingen die in gang zijn gezet, bijvoorbeeld op het terrein van 
duurzaamheid en gezondheidszorg. Duurzaamheid is nu een speerpunt, 
Aruba zoekt er kansen. Natuurlijk zag ik ook de worsteling  die het 
samenleven in  Koninkrijksverband soms met zich brengt. En de gevol-
gen van de economische crisis, de begrotingsperikelen. De aanpak van 
die problemen is - wat de landen betreft - primair een zaak van de 
regeringen. Maar ook het parlement heeft daarin een rol. In het aanspre-
ken van de eigen regering. Het is daarnaast ook goed dat de vier parle-
menten in het Koninkrijk twee keer per jaar bij elkaar komen om in 
gezamenlijkheid te streven naar mogelijkheden voor samenwerking en 
kansen te onderzoeken.
In maart 2016 heeft Aruba iets te vieren. De stap destijds was een 
ingrijpende en had veel voeten in de aarde. Maar ze plaveide de weg 
naar nieuwe verhoudingen, naar meer zaken in eigen hand nemen. Zoals 
het een land betaamt. Ik wens Aruba een goede viering toe: waardig en 
feestelijk zoals wij dat afgelopen oktober in de Ridderzaal deden. Laat 
het Aruba Dushi Tera klinken. We moeten vieren wat gevierd moet 
worden!

GASTCOLUMN

Mr. Ankie Broekers-Knol maakt 
sinds 2001 deel uit van de 
Eerste Kamerfractie van de 
VVD. Op 2 juli 2013 werd zij 
gekozen tot voorzitter van de 
Senaat om na de verkiezingen 
van 2015 met algemene 
stemmen te worden  
herbenoemd.
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Eentweetje
Een delegatie van de KNVB heeft tijdens een  
werkbezoek aan Aruba de bereidheid uitgesproken 
de samenwerking met de Arubaanse voetbalbond te 
intensiveren. Voorzitter Michael van Praag en  
directeur betaald voetbal Bert van Oostveen vertelden 
minister-president Mike Eman hoe zij kunnen helpen 
het Arubaanse voetbal naar een hoger plan te tillen. 
Bekendste profspeler die het eiland heeft voort- 
gebracht is Hedwiges Maduro.

 

Gezichten
In Museum Hilversum is van 5 maart tot 17 april de 
expositie Gezichten van Aruba te bezichtigen. In het 
kader van dertig jaar Status Aparte heeft de bekende 
Nederlandse fotograaf Raymond Rutting dertig 
eilanders geportretteerd die samen het gezicht van 
Aruba vormen. Ze zijn op voor het eiland kenmerken-
de locaties gefotografeerd zoals het kerkje bij Alto 
Vista, markante monumenten en uiteraard het strand. 
Werk van Utrechter Rutting is eerder gepubliceerd 
door onder meer de Volkskrant, New York Times en 
National Geographic.
 

Koninkrijksoverleg
In januari is op Sint Maarten het halfjaarlijkse Interpar-
lementair Koninkrijksoverleg (IpKo) gehouden. Dele-
gaties van de parlementen van Nederland, Aruba, 
Curaçao en het gastland hebben onder meer gespro-
ken over economische samenwerking waarvan ook 
het Nederlandse bedrijfsleven kan profiteren door de 
eilanden te benutten als springplank naar groeimark-
ten in Latijns-Amerika. Bij aankomst op Juliana 
Airport werden de Arubaanse deelnemers verwel-
komd door de oud-premier van Sint Maarten en 
huidig Statenvoorzitter Sarah Wescot-Williams. 
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Leergang
Directeur Olaf Smits van Waesberghe (rechts) van het 
Nationaal Register in Den Haag en voorzitter Bob 
Verburg van het Institute for Governance bekrachti-
gen met een handdruk hun samenwerking om de 
succesvolle leergang ’Board Potentials’ ook op Aruba 
aan te bieden. De training is bedoeld voor (aanko-
mend) toezichthouders zoals leden van raden van 
commissarissen. Onder toeziend oog van directeur 
Shandra John (rechts) van het Arubahuis en Carla 
Aalse die de leergang mede heeft ontwikkeld werd 
het samenwerkingsconvenant ondertekend.
 

Oranje
�
De Arubaanse kunstenaar Gustave Nouel heeft de 
illustraties geleverd voor het boek Het geloof van 
Oranje: Vrijheid, Verbondenheid, Tolerantie van 
Marianne Visser-Van Klaarwater. „Tijdens zijn inhuldi-
ging zei koning Willem-Alexander het als zijn belang-
rijkste taak te zien mensen met elkaar te verbinden. 
Bij verbondenheid denk ik ook aan de overzeese 
gebiedsdelen binnen ons Koninkrijk. Geraakt door de 
portretten die Gustave van het Huis van Oranje Nassau 
heeft gemaakt heb ik hem gevraagd mijn boek te 
illustreren”, aldus de auteur die in het bijzijn van de 
kunstschilder het eerste exemplaar overhandigde aan 
directeur Shandra John van het Arubahuis. 

Verrassing�
 
Mevrouw Smit-Bouwman heeft minister-president 
Mike Eman tijdens diens werkbezoek aan Nederland 
verrast met een in 1944 door dominee Gerard Alers 
geschilderd panorama van de zonsondergang bij de 
Paardenbaai met vissersboten en een stoomschip dat 
afgemeerd ligt aan de - naar de overgrootvader van 
de premier vernoemde - Cornelis Hendrik Eman-
kade. De ouders van mevrouw Smit-Bouwman 
kregen het schilderij cadeau voor hun vijfentwintigste 
huwelijksdag. Haar vader was destijds inspecteur van 
politie op Aruba.  Het schilderij krijgt een plekje in het 
Historisch Museum in Oranjestad. 
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De in 2012 stilgelegde raffinaderij 
is nu nog eigendom van Valero in 
Texas. Het is de bedoeling dat de 
Arubaanse overheid het complex 
overneemt en vervolgens voor een 
termijn van twintig jaar verhuurt 
aan CITGO dat zich bereid heeft 
verklaard aan de door de regering 
gestelde voorwaarden te voldoen. 
Zo zal het bedrijf fors investeren in 
het moderniseren van de installa-
ties om de milieubelasting zo veel 
mogelijk te beperken. Voor het pro-
ductieproces mag geen zware 
dieselolie als brandstof meer 
worden gebruikt, maar schoner 
aardgas. Bovendien moet de 
uitstoot worden afgevangen om de 
CO2-gassen te kunnen leveren aan 
een aan te leggen algenkwekerij.

Ook ten aanzien van het in dienst 
te nemen personeel zijn afspraken 
gemaakt. De raffinaderij zal voor 
vijftienhonderd tot tweeduizend 
werknemers aan directe werkgele-
genheid opleveren. Er zullen pas 
vergunningen voor arbeidskrach-
ten uit het buitenland worden 
verleend als de desbetreffende 
functies niet lokaal kunnen worden 
vervuld. Daarnaast krijgen lokale 
bedrijven bij het uitbesteden van 
werkzaamheden een preferente 
positie.

Hervatting van de activiteiten zal 
een aanzienlijke bijdrage leveren 
aan de economie. Bij de sluiting 
van de raffinaderij vier jaar geleden 
kromp het bruto binnenlands 
product met twaalf procent. Ook 
de overheidsfinanciën varen wel 
bij een herstart. Door de huurop-
brengst en de belastingafdrachten 
zal het begrotingstekort nog 
sneller worden weggewerkt dan 
waarmee tot nu toe rekening werd 
gehouden. Een ander gunstig 
effect is dat de plannen voor een 
regionale LNG-terminal in een 
stroomversnelling komen.

Hoewel hoopvol gestemd wees 
minister Mike de Meza van Econo-
mische Zaken, Communicatie, 
Energie en Milieu er bij de bekend-
making van het goede nieuws op 
dat het om een principeakkoord 
gaat. „Het is een heel complex 
proces waarbij veel factoren een 
rol spelen. Ik ben optimistisch, 
maar we moeten nog definitieve 
afspraken maken. Daarvoor 
hebben we tot eind maart de tijd.”

De Arubaanse regering heeft, met 
steun van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken, een jaar lang 
van Brazilië tot China vergeefs 
naar een nieuwe exploitant ge-
zocht. Heel Aruba op minister De 
Meza na had de hoop al opgege-
ven toen CITGO zich in september 
als serieuze gegadigde aandiende.
 

Heropening 
stap dichterbij
Een herstart van de raffinaderij bij San Nicolas is een flinke stap 
dichterbij. CITGO, het in Houston gevestigde Amerikaanse dochter-
bedrijf van het Venezolaanse PdVSA, en de Arubaanse regering 
hebben na maanden van intensieve onderhandelingen een principe-
akkoord bereikt. De partijen streven er naar voor 31 maart een 
definitieve overeenkomst te sluiten.
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„De reis naar Cuba heeft zijn 
waarde bewezen. Bestaande 
relaties zijn verstevigd en vele 
eerste nieuwe contacten zijn 
gelegd. Mede dankzij de inzet van 
de 77 bedrijven en organisaties die 
zijn meegereisd konden we laten 
zien dat het Koninkrijk der Neder-
landen veel te bieden heeft: niet 
alleen economisch, maar juist ook 
op die gebieden die voor de Cuba-
nen zo belangrijk zijn zoals maat-
schappelijk verantwoord onderne-
merschap en natuurbehoud.”
Bijzonder noemt Ploumen de 

deelname van 23 bedrijven uit het 
Caribisch deel van het Koninkrijk: 
„De sterke persoonlijke en cultu-
rele banden van onze Koninkrijks-
landen met Cuba laten zien dat we 
naast Cuba staan en gedeelde 
belangen hebben. Daar komt bij 
dat er voor Aruba en Curaçao veel 
kansen liggen voor samenwerking, 
bijvoorbeeld op het gebied van 
toerisme en duurzame energie.” 
Volgens de minister staat Cuba op 
een kruispunt: „Er is een belangrijk 
begin gemaakt met politieke en 
economische hervormingen en de 

relatie met de VS is sterk aan het 
verbeteren. Maar men worstelt 
met de vraag hoe ervoor te zorgen 
dat economische groei niet alleen 
goed is voor bedrijven, maar ook 
voor mens en milieu.”

Investeren in een staatsgeleide 
economie als Cuba vergt een 
lange adem, erkent Ploumen. In 
gesprekken met de Cubaanse 
regering sprak zij over noodzake-
lijke verdergaande economische 
hervormingen die volgens haar 
hand in hand moeten gaan met 
meer vrijheid voor de Cubaanse 
bevolking. „Het een gaat niet 
zonder het ander. Een economie 
kan pas echt bloeien en ten goede 
komen aan de bevolking als 
mensen ook inspraak en eigen 
verantwoordelijkheid krijgen.”

Een aantal Nederlandse bedrijven 
overweegt het voorbeeld van TNO 
te volgen door een vestiging op 
Aruba te openen om van daaruit 
Cuba, maar ook andere landen in 
de Cariben te bedienen en zo te 
profiteren van de goede relaties 
die Aruba in de regio heeft. 

De handelsmissie in Havana met op de voorgrond o.a.  

minister Ploumen, gevolmachtigde minister Boekhoudt en ambassadeur Norbert Braakhuis.

Minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikke-
lingssamenwerking ziet goede kansen voor bedrijven in het Konink-
rijk die de blik richten op Cuba. De bewindsvrouw kijkt tevreden 
terug op de handelsmissie waarbij zij namens Aruba werd vergezeld 
door gevolmachtigde minister Alfonso Boekhoudt.

Ploumen ziet
veel in Cuba
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Minister-president Mike Eman 
deelt die verbazing, zo bleek 
tijdens zijn lezing in het perscen-
trum Nieuwspoort voor het Vrien-
dengenootschap Nederland-Aru-
ba. Op verzoek van de gastheren 
stond de premier stil bij wat velen 
zien als ongelijke behandeling in 
het Koninkrijk. Eman nam zijn 
toehoorders mee terug naar de 
periode waarin Aruba dertig jaar 

geleden de Status Aparte verwierf. 
Het erfde in het kader van de 
boedelscheiding een deel van de 
staatsschuld van de Nederlandse 
Antillen en ging vrijwillig de ver-
plichting aan jaarlijks bij te dragen 
aan het solidariteitsfonds voor 
Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 
Maar veel erger was de onver-
wachte sluiting in 1985 van de 
raffinaderij waardoor het werkloos-

heidspercentage opliep tot boven 
de dertig procent. Wat deed 
Nederland om het jonge land op 
weg te helpen? „Er kwam een 
delegatie van deskundigen. Die 
vertelden dat er in Nederland nog 
een oude vissersboot lag die we 
konden krijgen om een nieuwe 
economische activiteit te ontwik-
kelen. Een ander advies was 
zuiniger te leven, bijvoorbeeld door 
minder vaak te douchen. Daar-
naast kregen wij een overbrug-
gingslening van honderd miljoen 
gulden.”
De adviezen van de Nederlandse 
experts werden in de wind gesla-
gen. Aruba koos er voor de 

Op eigen kracht,
net als in 1986

Minister-president Mike Eman tijdens zijn lezing in Nieuwspoort:  

„Wij overwinnen de crisis op eigen kracht. Net als dertig jaar geleden.”

All animals are equal, but some animals are more equal than others. 
Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg (CDA) sprak onlangs in 
een debat met minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties haar verbazing er over uit dat Curaçao en Sint 
Maarten hun overheidsschuld tegen een lage rente via Nederland 
kunnen financieren, terwijl dit voordeel Aruba wordt onthouden. 
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economie een impuls te geven 
door in te zetten op de ontwikke-
ling van het toerisme. „Het was 
een eigen visie, een eigen plan en 
we deden het op eigen kracht. De 
overbruggingslening werd inclusief 
rente netjes terugbetaald. De 
staatsschuld daalde en de werk-
gelegenheid groeide enorm. Rond 
het jaar 2000 heeft de toenmalige 
Arubaanse regering gezegd: we 
blijven graag samenwerken met 
Nederland, maar wij willen wel af 
van de ontwikkelingsrelatie. Om 
deze in tien jaar af te bouwen is 
het Fondo Desaroyo Aruba opge-
richt waarvan Aruba 228 van de te 
storten 516 miljoen florin voor zijn 
rekening nam.”
Voor Curaçao en Sint Maarten 
werd eveneens een ontwikkelings-
fonds gesticht, zij het met één 
saillant verschil: het werd geheel 
door Nederland - voor in totaal 
bijna anderhalf miljard - gevuld. 
Daar bleef het niet bij. Toen beide 
eilanden in 2010 een status aparte 
kregen nam Nederland voor nog 
eens ruim drie miljard Antilliaanse 
gulden aan overheidsschuld van 
ze over. Bovendien bood Den 
Haag de mogelijkheid tegen een 
lage rente leningen aan te gaan. 
„Aruba heeft geen schuldsanering 
gekregen. We mogen wel goed-
koop lenen via Nederland. Dat kan 
echter pas als onze schuldquote 
onder de zestig procent is; over 
een jaar of tien dus.”
Herfinanciering van de Arubaanse 
staatsschuld zou een rentevoor-
deel van jaarlijks circa 150 miljoen 
florin opleveren waarmee in één 
klap het begrotingstekort wordt 
omgebogen in een overschot. In 
plaats daarvan zette de Neder-
landse regering het kabinet Eman 
onder de druk om de eigen weg uit 
de crisis te verlaten en forse 
bezuinigingen door te voeren.  
„Dat heeft vorig jaar tot spanning 
geleid. Waar Nederland heeft 

gekozen voor bezuinigen hebben 
wij besloten te investeren in ons 
verdienmodel: kwaliteitstoerisme. 
Met bezuinigen zouden wij dat 
juist hebben afgebroken. Boven-
dien is de Arubaanse cultuur 
anders. Als wij de rekening van de 
crisis bij de burgers zouden 
hebben gelegd zou dat tot pessi-
misme hebben geleid en de crisis 
alleen maar hebben verergerd. Het 
oordeel of de Nederlandse aanpak 
of die van ons beter is laat ik aan 
anderen. Wat ik wel kan zeggen is 
dat de Arubaanse economie groeit 
met jaarlijks ruim drie procent en 
de werkloosheid is gedaald met 
vier procentpunten. Tegelijkertijd 
hebben wij ingrijpende hervormin-
gen doorgevoerd, onder meer bij 
het ambtenarenpensioenfonds. Zo 
is de pensioenleeftijd verhoogd 
van 55 naar 65 jaar. Het begro-
tingstekort neemt af van 3,7 
procent in 2015 tot twee procent in 
2016. Wij zijn van mening dat we 
de crisis goed hebben aangepakt. 
Toch kregen wij een discussie met 
Nederland over onze schuldquote 
die overigens niet afweek van de 
meeste andere landen na de crisis. 
Dat Nederland zich zorgen maakte 

begreep ik, dat deden wij immers 
zelf ook. Wat ik echter niet fair 
vond was dat het werd toege-
schreven aan slecht financieel 
beheer. Men ging voorbij aan het 
feit dat de Arubaanse economie 
als gevolg van externe factoren 
met vijftien procent was gekrom-
pen. Ik weet niet wat Aruba 
Nederland heeft aangedaan, maar 
de nuances waren ver te zoeken. 
Het had politiek Den Haag gesierd 
zich te verdiepen in waarom wij 
een andere weg hebben gekozen. 
Omdat wij hechten aan een goede 
verstandhouding in het Koninkrijk 
hebben wij nagedacht hoe wij 
Nederland comfort konden bieden. 
Wij hebben een protocol gesloten 
dat het College Aruba financieel 
toezicht ons tijdelijk adviseert bij 
de totstandkoming van begrotin-
gen. Er is een beeld ontstaan dat 
Nederland heeft ingegrepen, maar 
dat klopt niet. Wij zijn baas den 
nos mes cas. Wij overwinnen de 
crisis op eigen kracht. Net zoals 
dertig jaar geleden. En ons geloof 
in de meerwaarde van samenwer-
king in het Koninkrijk is onaange-
tast. Samen kunnen we kansen 
creëren.” 

Premier Mike Eman na afloop van zijn lezing in gesprek met secretaris-generaal 

Richard van Zwol van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

en voormalig staatsraad Gilbert Wawoe.
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Allereerst mijn hartelijke gelukwensen aan de bevolking van Aruba met dertig jaar Status Aparte!  
U heeft al die jaren energiek en met succes gewerkt aan de opbouw van Aruba terwijl U de bijzondere 
Koninkrijksband bent blijven koesteren. Als voorzitter van het Comité Koninkrijksrelaties hecht ook ik 
zeer aan die Koninkrijksband. Streven naar een hecht Koninkrijk met een nieuw elan, een heldere visie 
en duidelijke spelregels: daar zet ik met het Comité en met U graag de schouders onder. Ik ben groot 
voorstander van een gezamenlijke toekomst voor het Koninkrijk met nieuwe mogelijkheden. Goede 
samenwerking met heldere onderlinge afspraken geeft kansen aan ons allemaal! Aruba heeft daarin een 
eigen plaats en ik wens U allen daarbij een hele mooie toekomst toe!

Professor Mr. Pieter van Vollenhoven  -  Voorzitter Comité Koninkrijksrelaties

De afgelopen dertig jaar heeft Aruba grote sprongen vooruit gemaakt. De eigen visie is duidelijk 
doorgetrokken en heeft Aruba gemaakt tot de trekpleister die het nu is. Een zelfstandige visie met oog 
voor de toegevoegde waarde van partnerschappen binnen het Koninkrijk. Port of Amsterdam is als één 
van die partners trots bij te kunnen dragen aan het ontwikkelen van gezamenlijke groeikansen ter 
versterking van Aruba. Masha pabien!

Gert-Jan Nieuwenhuizen  -  Managing Director Port of Amsterdam International

TNO feliciteert Aruba met dertig jaar Status Aparte binnen het Koninkrijk der Nederlanden. TNO 
is er trots op dat zij met innovatieve oplossingen een bijdrage kan leveren aan een duurzame ontwikke-
ling van Aruba. We verheugen ons op de voortzetting van deze zeer vruchtbare samenwerking.

Paul de Krom  -  Voorzitter Raad van Bestuur TNO

Namens KLM wens ik Aruba MASHA PABIEN met dertig jaar Status Aparte binnen het 
Koninkrijk! Reeds ruim 81 jaar verbindt KLM met trots Aruba met Nederland. De band tussen Aruba 
en KLM heeft onder meer geresulteerd in het unieke Happy Flow project dat afgelopen jaar geïntrodu-
ceerd is. Een wereldprimeur waarbij passagiers op basis van biometrische gegevens automatische 
poortjes passeren bij de paspoortcontroles en de gate. Het is die verbindende factor  die wij dagelijks 
ervaren wanneer wij de blijdschap zien als wij mensen met elkaar herenigen op Aruba Dushi Tera of op 
Schiphol. Ons gezamenlijke blauwe hart is de gemeenschappelijke deler!

Pieter de Man  -  Regional General Manager Air France KLM Caribbean & Suriname

Net terug van een handelsmissie naar ’buurland’ Cuba, met een brede koninkrijksdelegatie inclusief 
Aruba, feliciteer ik graag de Arubaanse bevolking met het dertigjarig jubileum van de Status Aparte. Ik 
wens Aruba en de Arubanen een groene toekomst in het Caribisch gebied waarin mens én natuur 
gelijkelijk floreren. Viva Aruba!

Johan van de Gronden  -  Directeur Wereld Natuur Fonds

Masha pabien!
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Het verwerven van de Status Aparte door Aruba is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van 
Aruba en de landen in het Koninkrijk. Met intelligentie, sterk karakter en volharding bent u er niet alleen in 
geslaagd Aruba welvarend te maken, u heeft ook de andere eilanden te weten inspireren tot nadere 
bezinning op hun staatsrechtelijke positie en toekomst. Aruba en Sint Maarten hebben vanwege de 
geschiedenis en familierechtelijke relaties sterke banden. Delen van onze bevolking zijn nauw verwant. 
Namens Sint Maarten feliciteer ik Aruba met de dertigjarige Status Aparte. Graag maak ik gebruik van de 
gelegenheid het vertrouwen uit te spreken dat onze banden zullen blijven bijdragen tot een hechtere 
samenwerking tussen onze landen om de vele uitdagingen die voor ons liggen effectief aan te pakken.

William Marlin  -  Minister-president Sint Maarten

STC-Group Holding B.V. congratulates the Government of Aruba and the Prime Minister, Mr. 
Eman, with the 30th Anniversary of the Status Aparte as an autonomous country within the Kingdom 
of the Netherlands. We are looking forward to maintain and to expand our cooperation in the future.

Albert Bos  -  Directeur STC-Group Holding B.V.

Op 18 maart viert Aruba dat het dertig jaar geleden de Status Aparte kreeg. Een welbewuste keuze. 
Ik wens Aruba geluk met deze mijlpaal. Meer eigen verantwoordelijkheid, maar wel in samenwerking 
met de andere partners in het Koninkrijk. Premier Mike Eman geeft die eigen verantwoordelijkheid 
vorm door zijn pleidooi voor een Green Gateway en een Sustainable Island. Aruba verdient hiervoor alle 
steun. Aruba, gelukgewenst en alle goeds voor uw en onze gezamenlijke toekomst!

Jan Peter Balkenende  -  Partner EY en hoogleraar aan de Erasmus Universiteit

Dertig jaar geleden ging de bevolking van Aruba gewapend met het vertrouwen in de Almachtige, 
zichzelf en in haar leiderschap het pad op van een autonoom land binnen het Koninkrijk der Neder-
landen. Deze stap heeft Aruba zeker geen windeieren gelegd. Ons buurland kan met trots terugkijken op 
hetgeen het heeft bereikt gedurende de afgelopen drie decennia: een verenigd volk, een bloeiende economie 
en een stabiel politiek klimaat. Een welgemeend ’Pabien’ is derhalve alleszins op zijn plaats.

Dr. Bernard Whiteman  -  Minister-president van Curaçao
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Bij het zesde lustrum in 2016 
kampte Aruba nog met een 
begrotingstekort, onder meer 
vanwege de afhankelijkheid van de 
import van niet alleen vervuilende, 
maar ook dure dieselolie. Dit jaar 
wordt gerekend op een record 
overschot op de betalingsbalans 
dankzij het succes van Aruba als 
kennishub op het gebied van 
hernieuwbare energie en slimme 
technologische toepassingen.
Aruba zal over enkele weken de 
ogen van de wereld op zich 

gericht weten. Aan de VN Klimaat-
top COP 52 die in de eco-capital 
of the world San Nicolas wordt 
gehouden nemen 202 landendele-
gaties deel. De meer dan honderd 
regeringsleiders en staatshoofden 
die op 17 maart de openingszitting 
bijwonen logeren in het vorige 
maand geopende Sarah Quita 
Palace, het in de baai van Baby 
Beach gelegen onderwaterhotel 
dat vernoemd is naar een Arubaan- 
se veelvoudig windsurfwereldkam-
pioene uit het begin van deze 

eeuw. Een groot aantal van de 
hoge gasten blijft nog een dag 
langer om de herdenking bij te 
wonen dat Aruba zestig jaar 
geleden een autonoom land in het 
Koninkrijk der Nederlanden werd. 
Ook koningin Amalia zal met haar 
gezin en haar ouders prins Willem-
Alexander en prinses Máxima bij 
de ceremonie aanwezig zijn. De 
viering valt samen met het mo-
ment waarop Aruba wordt uitge-
roepen tot eerste volledig circu-
laire natie. Daar wordt op een 
symbolische wijze invulling aan 
gegeven door de laatste nog op 
het eiland aanwezige waterstof-
auto bij het recycle-station af 
leveren. Het complete wagenpark 
beweegt zich (zelfsturend) ultra-
schoon voort op een combinatie 

Gasten die in het Sarah Quita Palace logeren hebben vanuit hun kamer een vrij uitzicht op een kleurrijke onderwaterwereld.

Status Aparte heeft 
Aruba ver gebracht

Volgende maand, bij de viering op 18 maart van zestig jaar Status 
Aparte, wordt Aruba als eerste land ter wereld officieel honderd 
procent duurzaam verklaard. Precies 25 jaar nadat het eiland voor 
zijn energievoorziening al geen fossiele brandstoffen meer gebruik-
te is nu de gehele samenleving tot en met het laatste huishouden 
volledig vergroend. Er is de afgelopen decennia veel veranderd.
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van zonne-energie en de door het 
rijden opgewekte wrijvingswarmte. 
Aanvankelijk was er veel scepsis 
toen het kabinet Mike Eman I bij 
zijn aantreden in 2009 aankon-
digde het gebruik van fossiele 
brandstoffen uiterlijk in 2020 te 
hebben vervangen door uitsluitend 
hernieuwbare energie. Met de 
ingebruikneming van een groot 
solarcentre bij de luchthaven in 
2015 en het tweede windmolen-
park in 2016 werd echter al snel 
de grens van vijftig procent groene 
energie gepasseerd. In de jaren 
daarna volgden onder meer de 
introductie van stadskoeling 
waarmee huizen en hotels met 
opgepompt koud zeewater 
konden worden gekoeld,
de waste-to-energy centrale en 
het genereren van energie uit de 
golfslag aan de noordkust. De 
windmolenparken hebben inmid-
dels plaatsgemaakt voor een 
super efficiënte zonnecentrale op 
het terrein van de vijf jaar geleden 
definitief gesloten raffinaderij bij 
San Nicolas.
Een belangrijke bijdrage werd 
geleverd door de lokale TNO-ves-

tiging als aanjager van allerlei 
technologische innovaties om 
enerzijds duurzame energiebron-
nen te ontwikkelen en anderzijds 
op slimme manieren energie te 
besparen. Ter illustratie: het 
energievebruik per huishouden is 
in de afgelopen dertig jaar gedaald 
van 9.500 Kwh naar 4.500 Kwh. 
Broedplaats was de thans als 
museum ingerichte Smart Com-
munity Aruba, een in 2016 ge-
opende woonwijk waar nieuwe 
vindingen in een levensechte 
omgeving konden worden getest. 
Daar heeft ook de nostalgische, 
maar toen revolutionaire door 
zonne-energie aangedreven tram 
die jarenlang cruisepassagiers 
naar het winkelhart van Oranjestad 
vervoerde een ereplaatsje gekre-
gen sinds een energieneutraal 
zwevend peoplemovernetwerk de 
hotels aan Eagle en Palm Beach, 
de cruiseterminal, de stad, de 
luchthaven en San Nicolas met 
elkaar verbindt.
Het duurzaamheidsbeleid heeft 
Aruba geen windeieren gelegd. 
Was het eiland een kwart eeuw 
geleden voor zijn voedselvoorzie-

ning nog geheel afhankelijk van 
(dure) import, nu wordt bijna 
negentig procent van de lokale 
vraag volledig energieneutraal 
lokaal geproduceerd. Tegenover 
deze forse kostenbesparing staat 
een nog veel grotere groei van het 
bruto binnenlands product. Dat is 
ten opzichte van 2016 bijna 
verdrievoudigd. De destijds onder 
de paraplu van de universiteit 
bescheiden begonnen Green 
Faculty is uitgegroeid tot internati-
onaal kenniscentrum met inmid-
dels jaarlijks zo’n achtduizend 
buitenlandse studenten met daar 
omheen een groot aantal innova-
tieve ondernemingen die klanten 
uit alle delen van de wereld 
bedienen. Door overheidsinstellin-
gen uit andere landen wordt gretig 
gebruikt gemaakt van het World 
Trade Center of Sustainable 
Solutions, een overheidsnv die de 
in de loop der jaren opgedane 
expertise vermarket. 
Dat de viering van zestig jaar 
Status Aparte dit jaar in San 
Nicolas plaatsvindt heeft alles te 
maken met het thema duurzaam-
heid. De tweede stad van Aruba 
heeft na de ontmanteling van de 
raffinaderij in 2041 een ware 
metamorfose ondergaan met de 
komst van tientallen veelal klein-
schalige boetiekhotels. Vorig jaar 
drong San Nicolas door tot de 
top-3 van ’s werelds meest 
gewaardeerde eco-destinations. 
Aruba is er klaar voor om de ruim 
honderd regeringsleiders en 
staatshoofden plus de 202 landen-
delegaties die aan COP 52 deelne-
men te ontvangen. Dat gebeurt 
uiteraard op gepaste wijze: het 
wordt de eerste volledig energie-
neutrale klimaattop in de VN-histo-
rie waarbij uitsluitend duurzame 
materialen worden ingezet en al 
het afval wordt gerecycled of 
omgezet in biogas.
 

De energieneutrale AruSkyTran heeft er toe geleid dat het  

wagenpark op het eiland is gehalveerd.
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Sinds 1848 was het bestuur van 
Aruba in handen van een gezag-
hebber die ondergeschikt was aan 
de in Willemstad zetelende gou-
verneur van de Colonie Curaçao. 
Samen met twee landsraden die 
voor vier jaar werden gekozen 
door stemgerechtigde ingezetenen 
vormde hij de Raad van Policie. De 
vergaderingen waren openbaar en 
het publiek mocht vanaf de tribune 
meepraten, maar niet meestem-
men. Er waren echter bijna nooit 
toehoorders. Voor de verkiezingen 
van landsraden was evenmin veel 
belangstelling. In 1903 brachten 
maar 57 mensen hun stem uit, in 
1905 kwamen er 70 mensen 
opdagen. Er waren dan ook 
slechts 108 burgers met actief 
kiesrecht; de lijst van kiesgerech-
tigden werd door de Raad van 

Policie zelf opgesteld die daarbij 
nogal selectief te werk ging. 

In de jaren twintig, na de komst 
van de olie-industrie, groeide de 
politieke bewustwording. In 1929 
werden er 201 stemmen uitge-
bracht, twee jaar later waren het er 
al 315. Bij de landsraadsverkiezin-
gen van 1931 wist Jan Hendrik 

Albert ’Henny’ Eman de meeste 
kiezers voor zich te winnen. In de 
jaren dertig werd er een volksver-
tegenwoordiging gecreëerd voor 
de uit zes eilanden bestaande 
Colonie Curaçao, het Statencol-
lege waarin Aruba twee van de 
vijftien zetels kreeg toebedeeld. 
Alleen mannen met een jaarinko-
men van minstens twaalfhonderd 
gulden of die met goed gevolg de 
zevende klas van de ulo hadden 
doorlopen kwamen in aanmerking 
voor stemrecht. Voor de eerste 
Statenverkiezingen in 1937 
meldde zich naast enkele individu-
ele kandidaten zegge en schrijve 
een partij, de R.K. Partij. Voor de 
daaropvolgende Statenverkiezin-

De lange weg naar 
baas in eigen huis
Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat sinds 10 oktober 2010 uit 
vier landen: Nederland, Aruba, Sint Maarten en Curaçao. Daarvoor 
waren er drie landen, Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba. 
Die constellatie bestond sinds 1 januari 1986, de datum waarop 
Aruba de felbegeerde Status Aparte verkreeg; het recht op zelfbe-
schikking waar ruim een halve eeuw politieke strijd voor was gele-
verd. De bevolking wilde baas in eigen huis zijn, los van het koloni-
ale bestuur op Curaçao.

De voorvechters van de Status Aparte 

worden in Oranjestad geëerd  

met een standbeeld.  

Vlnr. Jan Hendrik Albert ’Henny’ Eman, 

Cornelis Albert ’Shon A’ Eman,

Gilberto François ’Betico’ Croes en  

Juan Enrique ’Juancho’ Irausquin.
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gen, in 1941, was het aantal 
kiesgerechtigden op het eiland 
mede door het versoepelen van de 
criteria, maar vooral door de 
enorme bevolkingsaanwas geste-
gen tot 1.323. De Groep Eman 
behaalde meer dan de helft van de 
stemmen. In 1942 werd de Aru-
baanse Volks Partij (AVP) opge-
richt met als leider Henny Eman.

Bij de grondwetswijziging van 8 
september 1948 werd de oude 
aanduiding Colonie Curaçao 
veranderd in het gebiedsdeel 
Nederlandse Antillen met een 
centraal bestuur dat in Willemstad 
zetelde en op elk eiland een 
eilandsraad. In juni 1951 werden 
de eerste verkiezingen voor de 
Arubaanse eilandsraad gehouden 
die 21 zetels telde. De desinte-
resse bij de burgers voor politiek 
die de eerste veertig jaar van de 
vorige eeuw kenmerkten sloeg om 
in een grote mate van betrokken-
heid. Dat werd ingegeven door het 
streven naar separashon dat Eman 
uitdroeg. Eind 1947 en begin 1948 
gaven 2.147 Arubaanse mannen 

(vrouwen hadden nog geen 
stemrecht) gehoor aan de oproep 
van Eman en diens zoon Cornelis 
Albert ’Shon A’ om een petitie te 
tekenen die aan koningin Wilhel-
mina werd aangeboden. De petitie 
zette de motie kracht bij die door 
Eman jr. op 18 maart 1948 in Den 
Haag aan een Ronde Tafel Confe-
rentie werd voorgelegd. Shon A 
slaagde er in de delegaties van 
Nederland, Suriname en Curaçao 
te overtuigen dat Aruba recht had 
op een eigen status binnen het 
Koninkrijk. 

De roep om zelfbeschikkingsrecht 
werd daarmee voor het eerst 
serieus genomen. De overredings-
kracht van Shon A maakte de weg 
vrij naar meer autonomie, maar 
zijn succesvolle missie ten spijt: 
verschillen van inzicht over het 
vervolg verdeelden zowel de 
bevolking als de AVP. In 1950 
verliet een aantal leden onder 
aanvoering van Juan Enrique 
’Juancho’ Irausquin de partij om 
een eigen politieke beweging, de 
PPA, te beginnen. In de jaren vijftig 

en zestig stond de Arubaanse 
politiek in het teken van een felle 
strijd om de gunst van de kiezer. In 
1957 overleed Henny Eman. Zoon 
Shon A nam de leiding van de AVP 
over. De partij groeide, maar 
boekte geen vooruitgang op het 
gebied van zelfbeschikking. In 
1971 scheidde Gilberto François 
’Betico’ Croes zich af van de AVP 
en richtte de Movemiento Electoral 
di Pueblo (MEP) op. Hij zou vijftien 
jaar lang gezichtsbepalend zijn 
voor de Arubaanse politiek. Bij de 
eilandsraadverkiezingen van 1971 
haalde de MEP meteen zeven 
zetels. In de jaren daarna raakten 
de politieke gemoederen steeds 
verhitter. Aanhangers van de MEP, 
de PPA en de AVP voerden felle 
discussies over de toekomstige 
staatkundige positie van Aruba. 

Aanvankelijk toonde de MEP zich 
voorstander van een federatie van 
de Antillen om in 1973 pleitbezor-
ger te worden van de Status 
Aparte en weer wat later in te 
zetten op de volledige onafhanke-
lijkheid. De MEP won daarmee aan 
populariteit, van de AVP bleef 
slechts de harde kern over. Bij de 
eilandsraadverkiezingen in 1975 
sleepte de partij van Betico 13 van 
de 21 zetels in de wacht. Nadat 
Nederland begin 1976 weigerde te 
onderhandelen over een aparte 
staatkundige positie van Aruba 
binnen het Koninkrijk dreigde 
Croes de onafhankelijkheid 
eenzijdig uit te roepen. En om de 
hang naar autonomie te onderstre-
pen werden een Arubaanse vlag 
en volkslied als symbolen van de 
eigen identiteit ingehuldigd tijdens 
een manifestatie op 18 maart 
1976.
 
Om zijn dreigement van afschei-
ding kracht bij te zetten organi-
seerde Croes in 1977 een referen-
dum waarin de bevolking zich kon 
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uitspreken. De keus bleef beperkt 
tussen volledige onafhankelijkheid 
en de Antilliaanse federatie. Dat de 
Status Aparte  niet als optie werd 
voorgelegd was omdat Aruba op 
basis van het internationaal 
volkerenrecht uitsluitend onafhan-
kelijkheid kon claimen. Het verkrij-
gen van de Status Aparte viel daar 
niet onder; dat zou binnen het 
Koninkrijk via onderhandelingen 
afgedwongen moeten worden. De 
Arubanen spraken zich massaal uit 
voor onafhankelijkheid. Dit leidde 
tot grote politieke spanningen, 
demonstraties en rellen die door 
de oproerpolitie moesten worden 
gesmoord. Uiteindelijk leverde de 
onrust wel een uitnodiging op van 
de Nederlandse regering om te 
komen praten. De partijen kwa-
men echter niet dichter tot elkaar.

De MEP handhaafde zich als 
grootste partij, maar in de loop der 
jaren begon ook de aanhang van 
de AVP weer te groeien. De visie 
van de partij om wel een Status 
Aparte te eisen, maar deel uit te 

blijven maken van het Koninkrijk 
sprak een groeiende meerderheid 
van de Arubanen aan. In 1983 
kreeg Aruba op een nieuwe Ronde 
Tafel Conferentie in Den Haag zijn 
zin: per 1 januari 1986 zou het 
eiland de status van autonoom 
land binnen het Koninkrijk krijgen, 
zij het onder de voorwaarde dat 
het uiterlijk in 1996 volledig 

onafhankelijk zou worden en dus 
in navolging van Suriname uit het 
Koninkrijk zou treden. In november 
1985 werden voor het eerst 
verkiezingen voor de Arubaanse 
Staten gehouden. Daarbij verloor 
de MEP de absolute meerderheid. 
De oppositie smeedde onder 
aanvoering van de AVP een 
coalitie. De eerste minister-presi-
dent van het nieuwe land werd Jan 
Hendrik Albert ’Henny’ Eman, de 
kleinzoon van de man die ruim een 
halve eeuw daarvoor de kiem voor 
het baas den nos mes cas had 
gelegd. Betico Croes raakte na 
een auto-ongeluk op 31 december 
in coma en overleed elf maanden 
later. 

Het jonge land ontpopte zich tot 
het economisch wonder van de 
Cariben. Door in het toerisme te 
investeren was er al snel volledige 
werkgelegenheid, nam de welvaart 
met sprongen toe en werd de 
ontwikkelingssamenwerkingsrela-
tie met Nederland beëindigd. 
Onder dat gesternte wist premier 
Henny Eman de eis van politiek 
Den Haag van tafel te krijgen dat 
Aruba in 1996 uit het Koninkrijk 
zou moeten treden. 

Op weg naar de Status Aparte: Betico Croes in debat met  

minister-president Ruud Lubbers.

De roep van de bevolking om meer autonomie werd uiteindelijk gehonoreerd.
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Eman trok al op jonge leeftijd naar 
Nederland om in Leiden rechten te 
studeren. Na de vroege dood van 
zijn vader in 1967 moest hij 
bijdragen aan het levensonder-
houd van zijn moeder, broers en 
zussen. Hij exploiteerde met 
succes een aantal studentencafés 
in de Sleutelstad waaronder het 
roemruchte Keizertje en begon 
met vrienden een zeefdrukkerij.  
„Ik had het goed naar mijn zin in 
Nederland. Ook al had het leven 
van de familie altijd in het teken 
van de politiek gestaan, ik had 
geen enkele aandrang om toen al 
politiek actief te zijn. Na het overlij-
den van mijn vader was er in de 
partij een tweestrijd ontstaan 
tussen de ouderen en een groep 

jongeren onder aanvoering van 
Betico Croes. Na een hoop 
juridisch gedoe trokken de oude-
ren aan het langste eind. Betico 
besloot zich met zijn groep af te 
scheiden en als MEP verder te 
gaan. Mijn grootvader had de AVP 
opgericht uit het gevoel dat de 
Arubaanse bevolking baas in eigen 
huis moest kunnen zijn. Vandaar 
de strijd voor een aparte status. 
De MEP begon meer en meer in te 
zetten op onafhankelijkheid. Ik 
was ervan overtuigd dat onafhan-
kelijkheid niet in het belang van 
Aruba was. Dat was voor mij reden 
om terug te keren naar Aruba en 
de politiek in te gaan.”
Tien jaar na het overlijden van 
Shon A Eman werd zoon Henny in 

1978 door de AVP als leider 
aangewezen. „Wij hebben toen 
het programma Nationaal Front 
gelanceerd. Wij stelden daarin dat 
stap één was dat er op Aruba 
eensgezindheid moest komen 
over de staatkundige toekomst. 
Stap twee was tot een akkoord 
zien te geraken met alle partijen 
van de Nederlandse Antillen om 
vervolgens naar Nederland te 
gaan met de boodschap: de 
Nederlandse Antillen en Aruba 
hebben besloten dat Aruba een 
aparte status moet krijgen. Het 
was onze overtuiging dat als 
Aruba eensgezind voor een status 
aparte zou kiezen dat zou worden 
gerealiseerd. Toen de AVP in 1982 
deel ging uitmaken van de centrale 
regering van de Nederlandse 
Antillen werd met de coalitiepart-
ners afgesproken dat zij ons 
streven naar een aparte status 
zouden steunen. Er is onder 
leiding van Mito Croes die minister 
van Staatkundige Structuur was 
een werkgroep gevormd die het 
voorstel heeft uitgewerkt. Dat is in 
1983 tijdens een Ronde Tafel 
Conferentie in Den Haag aan-
vaard.”
Op 1 januari 1986 ging Henny 
Eman als de eerste minister-presi-
dent van het nieuwe land Aruba 
aan de slag. „Alles moest worden 
opgebouwd, er was weinig. Maar 
het ergste was dat wij in een diepe 
economische crisis zaten. De 
raffinaderij was kort daarvoor 
gesloten, de werkloosheid liep 
enorm op en de mensen waren 

Van kroegbaas
tot eerste premier

Politieke ambities koesterde hij niet. Bovendien had hij het prima 
naar zijn zin als kroegbaas in Leiden. Toch werd Jan Hendrik Albert 
’Henny’ Eman op 1 januari 1986 de eerste minister-president van het 
nieuwe land Aruba.
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echt wanhopig. Voordat wij als 
regering aantraden hadden wij al 
een nationaal reddingsplan 
opgesteld. Wij vonden dat de 
toekomst van Aruba gezocht 
moest worden in de ontwikkeling 
van een service-economie waar-
van toerisme de kern zou vormen, 
maar dat er daarnaast ook andere 
sectoren zoals financiële diensten 
en telecommunicatie moesten 
worden opgebouwd. Door onder 
meer te werken met overheidsga-
ranties hebben wij in korte tijd 
internationale en Arubaanse 
investeerders zo ver gekregen dat 
ze gingen investeren. De komst 
naar Aruba van een hotel van het 
niveau Hyatt leidde de ommekeer 
in. Het was een voorbeeld dat vele 
anderen volgden. Dat wij Hyatt 
konden binnenhalen vormde 
meteen het bewijs hoe waardevol 
het was deel uit te maken van het 
Koninkrijk. De gesprekken over de 
financiering vonden plaats in de 
Nederlandse ambassade in Tokio. 
Het doorgaan van het project hing 
af van het vertrouwen dat de finan-
ciers zouden hebben in Aruba. De 
Nederlandse ambassadeur heeft 

de groep uitgelegd hoe het 
Koninkrijk in elkaar zit. Hij verklaar-
de dat het binnen de constellatie 
van het Koninkrijk moeilijk denk-
baar was dat het land Aruba failliet 
zou gaan. Dat gaf voor de finan-
ciers de doorslag. Het is een goed 
voorbeeld dat het koninkrijksver-
band waardevol is. Het gaat ons 
niet, zoals ten onrechte vaak wordt 
gedacht, om het geld. Dat is niet 
het goede motief om bij het 
Koninkrijk te willen horen.”

Op weg naar de Status Aparte is 
destijds op Arubaans initiatief 
afgesproken dat de steun uit Den 
Haag stapsgewijs zou worden 
afgebouwd. „Dat was op grond 
van ons principe om financieel niet 
afhankelijk te willen zijn van 
Nederland. Met de ontwikkeling 
van een service-economie rond 
het toerisme hebben wij laten zien 
dat wij ons heel goed zelf kunnen 
bedruipen. De betekenis van het 
Koninkrijk moet je in andere 
waarden zoeken zoals de rol van 
die ambassadeur in Tokio. Het 
Koninkrijk heeft voor elk van de 
landen meerwaarde als je gebruik-
maakt van elkaars sterke kanten.”
Terwijl het toerisme in de tweede 
helft van de jaren tachtig een 
enorme vlucht nam, de werkloos-
heid naar nul daalde en de wel-
vaart steeg werd Eman na de 
verkiezingen van 1989 naar de 
oppositiebankjes verwezen. In 
1994 keerde hij terug als premier. 
„Wij waren de verkiezingen 
ingegaan met een sociaal plan. Er 
was veel welvaart naar Aruba 
gekomen, maar de verdeling was 
niet goed. De lagere inkomens-
groepen profiteerden er nauwelijks 
van. Wij hebben dat plan tot op de 
komma uitgevoerd. We hebben de 

3 juni 1996: Verwelkoming op luchthaven Reina Beatrix van  

minister van Buitenlandse Zaken Hans van Mierlo.

11 december 1985: Informateur Henny Eman overlegt in Den Haag met  

minister van Antilliaanse Zaken Jan de Koning.
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pensioenen verdubbeld en een 
algemene ziektekostenverzekering 
ingevoerd. Van de onderstand die 
tot dan een gunst was hebben wij 
een recht gemaakt. Wij hebben 
ook een studiefinanciering geïntro-
duceerd die studenten in staat 
stelde om voor studies die niet op 
Aruba werden aangeboden naar 
het buitenland te gaan. Voor de 
verkiezingen van 2001 heb ik 
besloten te stoppen. Ik had bereikt 
wat ik wilde bereiken toen ik in 

1977 de politiek in was gegaan: 
een aparte status binnen het 
Koninkrijk, het opbouwen van het 
land en een sociaal zekerheidsstel-
sel. Ik vond het tijd voor een 
nieuwe generatie.”
Acht jaar later werd er opnieuw een 
Eman premier: Henny’s jongste 
broer Mike. „Dat hij in 2009 minis-
ter-president is geworden zie ik als 
een natuurlijke voortzetting van wat 
in de familie al generaties gaande 
is. Mijn grootvader aan wie wij het 

allemaal te danken hebben is 
ermee begonnen zich in te zetten 
voor de verbetering van de levens-
omstandigheden van de Arubanen. 
Onze vader was niet anders. Als je 
in zo’n omgeving opgroeit zit de 
politiek er van nature in. Er was bij 
mij geen enkele twijfel dat Mike het 
ver zou schoppen. Hij heeft het 
meer in zich dan wij allemaal. Hij 
wordt echt gedreven door de drang 
om onze bevolking in haar geheel 
op een hoger peil te brengen. Hij is 
heel anders dan ik. Hij is echt een 
sociaal mens. Ik ben helemaal niet 
zo sociaal. Hij werkt op een heel 
positieve manier aan het zeker 
stellen van Aruba’s toekomst, 
intelligent en creatief gebruikma-
kend van de mogelijkheden en 
middelen die bij deze tijd horen. Als 
minister-president heeft Mike mij 
daarbij niet nodig. Hij heeft genoeg 
in huis om het zelf te kunnen. 
Natuurlijk gebeurt het wel eens dat 
hij een besluit moet nemen en dan 
even met mij belt hoe ik ertegenaan 
kijk. Hij is een heel andere premier 
dan ik was, maar qua visie zitten 
wij op één lijn. Hij heeft hetzelfde 
doel als ik en onze vader en 
grootvader hadden: het leven op 
Aruba beter maken.” 

11 juni 2001: Premier Henny Eman - enkele maanden voor zijn vertrek  

uit de politiek - op bezoek bij koningin Beatrix.

Een gevelsteen bij café ’t Keizertje in 

Leiden eert de vroegere eigenaar.

F E B R U A R I  2 0 1 6 ,  N R .  1  19



1986: Van eilandgebied in de 
(toenmalige) Nederlandse Antillen 
wordt Aruba een autonoom land 
binnen het Koninkrijk der Nederlan-
den met een eigen parlement, 
regering en bijbehorende instituties.

1987: De economie groeit specta-
culair, vooral dankzij de ontwikke-
ling van luxueuze hotels van 
gerenommeerde ketens.

1988: Oprichting van de Universi-
teit van Aruba met als eerste een 
faculteit Rechtsgeleerdheid 
waardoor ambitieuze jongeren 

voor deze studie niet langer naar 
het buitenland hoeven.

1989: Na vlag en volkslied (Aruba 
Dushi Tera) volgt de eigen munt: 
de Arubaanse florin.

1990: De in 1985 gesloten raffina-
derij wordt heropend. 

1991: De eerste volkstelling komt 
uit op 66.687 inwoners.

1992: Woonwijk en natuurgebied 
Seroe Colorado worden openge-
steld nadat deze decennialang 

deel uitmaakten van het terrein 
van de raffinaderij.

1993: Nederland en Aruba sluiten 
een protocol voor samenwerking 
op de gebieden rechtshandhaving, 
criminaliteitsbestrijding en financi-
eel economisch beleid.

1994: Op de nieuwe golf course 
Tierra del Sol wordt de eerste slag 
geslagen.

1995: Nederland slikt de eerder 
gestelde eis in dat Aruba tien jaar 
na het verkrijgen van de Status 
Aparte uit het Koninkrijk moet 
treden.

1996: De Kustwacht Caribisch 
Gebied wordt opgericht.

1997: Bij rellen rond de gevange-
nis helpt de marine de orde te 
herstellen.

1998: Op 26 februari vindt een 
totale zonsverduistering plaats. 
Hotels zijn al een jaar van tevoren 
volgeboekt.

1999: Aruba viert dat het vijfhon-
derd jaar geleden is dat Alonso de 
Ojeda als eerste Europeaan voet 
aan wal zette.

Dertig jaar in vogelvlucht

1986: Kabinet Henny Eman I treedt aan.

1987: De ontwikkeling van vijfsterrenhotels brengt economische voorspoed.

1995: Statenleden keren tevreden terug 

nadat Nederland de eis heeft ingeslikt 

dat Aruba tien jaar na het verwerven van 

de Status Aparte uit het Koninkrijk zou 

moeten treden.
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2000: Reina Beatrix wordt na een 
jarenlange vernieuwingsoperatie 
heropend als de modernste 
luchthaven van de regio.

2001: Voor alle ingezetenen wordt 
een verplichte ziektekostenverze-
kering (AZV) van kracht.

2002: Het cruisetoerisme zit met 
582.195 bezoekende passagiers 
flink in de lift.

2003: Bucuti Beach Resort wordt 
uitgeroepen tot Caribbean Green 
Hotel of the Year.

2004: De staart van orkaan Ivan 
raakt Aruba. In de wijk Madiki 
komen veel huizen onder water te 
staan.

2005: De verdwijning van de 
Amerikaanse studente Natalee 
Holloway is maandenlang wereld-
nieuws.

2006: Oud-Olympisch synchroon-
zwemster Nicole Hoevertsz wordt 
als eerste Arubaan in het Internati-
onaal Olympisch Comité gekozen.

2007: Ondanks felle protesten uit 
de gemeenschap wordt omzetbe-
lasting (BBO) ingevoerd.

2008: Estafettestakingen van 
ambtenaren tegen het regeringsbe-
leid duren maar liefst zeven weken.

2009: Windmolenpark Vader Piet 
levert de eerste duurzaam opge-
wekte elektriciteit aan het net.

2010: Naar voorbeeld van het 
Nederlandse poldermodel sluiten 
regering, werkgevers en vakbon-
den in de Dialogo Social in hoog 
tempo akkoorden over de hervor-
ming van het sociaal zekerheids-
stelsel.

2011: De bevolking loopt uit voor 
het bezoek van koningin Beatrix, 
prins Willem-Alexander en prinses 
Máxima.

2012: Tussen de cruiseterminal en 
het gerevitaliseerde winkelgebied 
van Oranjestad gaat een gratis 
streetcar pendelen. De tram rijdt 
op met zonne-energie geladen 
batterijen.

2013: Tastbaar bewijs dat het 
toerisme als nooit tevoren floreert 
is de grand opening van het super 
de luxe Ritz-Carlton.

2014: Bij Barcadera wordt een 
aanvang gemaakt met de bouw 
van een state of the art container- 
en goederenhaven.

2015: Het parkeerterrein bij de 
luchthaven wordt overkapt met het 
grootste zonnepanelenpark in de 
regio. 

2006: Oud-olympiër Nicole Hoevertsz 

wordt lid van het Internationaal Olym-

pisch Comité.

2011: Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Máxima krijgen een 

hartverwarmende ontvangst.

2014: Het toerisme floreert: de grens van 

een miljoen verblijfstoeristen in een 

kalenderjaar wordt doorbroken.
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Zoals wel vaker: de Arubanen 
hebben zich niet van de wijs laten 
brengen. Wie de onafhankelijkheid 
op termijn koesterde reageerde 
tevreden. Wie de Status Aparte 
meer dan voldoende vond was het 
ook. Er was immers nog tien jaar 
tijd om de Nederlanders in een 
beter humeur te krijgen. Geleidelijk 
ontstond er in Aruba consensus 
over dat de Status Aparte vol-
doende ruimte bood op eigen 
benen te staan. Volledige onafhan-
kelijkheid was niet reëel. Neder-
land was misschien wel af en toe 
’een’ probleem, maar het was voor 
de Arubanen niet ’het’ probleem. 
Dat was de onvrijwillige gezamen-
lijkheid van het land Nederlandse 
Antillen. Nederland was bang dat 
ook de andere eilanden het land 
Antillen zouden opblazen en dat 
vond het maar ingewikkeld.

Het heeft nog geruime tijd geduurd 
voordat het verlangen het Arubaan- 

se voorbeeld te volgen zich van 
andere Caribische eilanden 
meester maakte. Dat is niet zo 
wonderlijk want het zelfstandige 
Aruba heeft het de eerste jaren 
verre van gemakkelijk gehad. Het 
heeft zich met vallen en opstaan 
een bestaan moeten bevechten 
dat naast vreedzame verhoudin-
gen ook reële welvaart voor de 
bevolking wist te brengen. 

Tegen de tijd dat ik voor het eerst 
Arubaans grondgebied betrad, in 
1999, was die welvaart van de 
grond gekomen, vooral dankzij de 
succesvolle promotie van het 
strandtoerisme. Tijdens mijn 
eerste bezoek in dat jaar, als 
hoofddirecteur van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten 
(waarvan Aruba lid is), werd mij 
duidelijk gemaakt dat de Arubanen 
dat succes niet zelfgenoegzaam 
incasseerden, maar verder keken 
dan de korte termijn. 

Want het besef was er dat een 
land als Cuba ooit weer deel zou 
gaan uitmaken van een vrije en 
toegankelijke wereld. Toeristische 
bloei van dit zoveel grotere en in 
veel opzichten meer diverse land 
zou zware concurrentie beteke-
nen voor Aruba. Er werd dus 
goed nagedacht over de moge-
lijkheid van specialisatie. Of het 
ervan is gekomen is van minder 
belang dan dat er tegelijk onder-
nemend en nuchter over de 
toekomst werd nagedacht. 
Intussen is het moment dichtbij 
dat Cuba het doel wordt van 
Amerikaanse toeristen, ook al 
laten die het voorlopig nog even 
aan de Europeanen over om ’het 
terrein te verkennen’.

Geen wonder dat andere Neder-
landse Cariben in het begin van 
deze eeuw alsnog diezelfde 
aparte status voor zichzelf heb-
ben verlangd. Dat verlangen was 
voor mij al duidelijk waarneem-
baar (en begrijpelijk) tijdens mijn 
eerste reis waarbij ik niet alleen 
Aruba mocht bezoeken, maar ook 
de vijf eilanden van wat toen nog 
de Nederlandse Antillen waren. 
Het duurde echter nog tot 2010 
voor het zover was. Het is trou-
wens de vraag of voor elk land de 
status aparte even gezond heeft 

OPINIE

Dertig jaar op
eigen benen

Door Joop van den Berg’

Wat voor Aruba een ogenblik van grote vreugde was - verkrijging 
van de Status Aparte in 1986 - was in Nederland meer een reden 
voor slecht humeur. Erg coöperatief was de Nederlandse regering, 
in het gewaad van Koninkrijksregering, immers niet geweest. In al 
haar Hollandse bokkigheid had zij de Arubanen voor de keus ge-
steld: ’U kunt uw Status Aparte krijgen, maar dan zult U na tien jaar 
helemaal onafhankelijk worden. U ziet verder maar.’

22� A R U B A  D U S H I  T E R A



uitgepakt als voor Aruba. Het 
verdwijnen van het land Antillen 
blijkt niet louter geluk te hebben 
verspreid, laat staan welvaart.

Dat heeft ook te maken met de 
verhoudingen tussen de nieuwe 
landen, naast de BES-eilanden en 
Nederland. Het laatste heeft zijn 
traditionele ongeïnteresseerdheid 
nu zo ongeveer geïnstitutionali-
seerd door zich terug te trekken 
op toezicht en controle, vooral op 
de financiële soliditeit van de 
Cariben. Tegelijk profiteert Neder-
land wel van de goede betrekkin-
gen van vooral Aruba in de beide 
Amerika’s. Als Nederland volgend 
jaar werkelijk een tijdelijke zetel in 
de Veiligheidsraad verwerft dankt 
het die in hoge mate aan bemid-
deling door en vanuit de Cariben, 
Aruba voorop.

Stelselmatige samenwerking zou 
dus voor alle partijen, juist nu zij 

allemaal op eigen benen staan, 
voordelig zijn, niet het minst voor 
Nederland. Als dat land ongeïnte-
resseerd blijft hoeft dat Aruba, 
Curaçao en Sint Maarten er 
geenszins van te weerhouden die 
samenwerking met elkaar te 
zoeken. Want dat is natuurlijk 
eigenaardig: de drie landen zoeken 
elkaar niet echt op. Zij zijn in dat 
opzicht nog erg gebonden aan hun 
geschiedenis in gedwongen 
samenhang. Het zou jammer zijn 
als zij zich daar niet van weten los 
te maken: het bestaan als eiland 
hoeft immers niet per definitie te 
leiden tot eilandmentaliteit. Er 
moet meerwaarde uit zijn te halen 
en daar zijn de bevolking en de 
groei van haar welvaart alleen 
maar bij gebaat. Let wel, het 
Statuut voor het Koninkrijk ver-
plicht er in de artt. 36 en 37 zelfs 
toe. Daar wordt gesproken van 
’hulp en bijstand’, resp. van 
regelmatig ’overleg’.

Wie weet geeft een goed voor-
beeld ook Nederland en de 
Nederlandse politiek weer te 
denken over wat samenwerking 
kan opleveren. Aruba heeft alvast 
iets van de Status Aparte weten te 
maken. De andere Cariben staan 
nog aan het begin ervan en zullen 
de worsteling nog moeten door-
staan. Van Nederland mogen zij 
alle drie meer verlangen dan slecht 
humeur, voorbarige aanwijzingen 
en nietsdoen. Alsof wij Nederlan-
ders het allemaal zoveel beter 
weten…

Prof.dr. Joop van den Berg is 
emeritus hoogleraar in Leiden en 
Maastricht. Van 1996 tot 2002 was 
hij hoofddirecteur van de VNG. 
Daarvoor was hij vier jaar lid voor 
de PvdA van de Eerste Kamer, het 
laatste jaar als fractievoorzitter. 
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Ik heb de aanloop naar de Status Aparte van Aruba van dichtbij meegemaakt. Ik werkte destijds 
voor de regering van de Nederlandse Antillen. Robertico Croes kende ik persoonlijk. Dit heeft voor mij 
persoonlijk dus ook betekenis. Met vreugde zie ik dat het eiland zich op voortreffelijke wijze heeft 
ontwikkeld, met name op toeristisch gebied, en duurzaamheid hoog in het vaandel heeft. Ik hoop dat 
Aruba de uitdagingen ten aanzien van de overheidsfinanciën goed oppakt en een goede balans tussen 
publiek en privaat vindt. Ik feliciteer Aruba en wens haar een ijzersterke bedrijvensector toe!

Hans de Boer  -  Voorzitter VNO-NCW

Aruba en Rotterdam hebben een hechte band. De internationale, kleurrijke Rotterdamse samenle-
ving kent ook een Arubaanse gemeenschap en jaarlijks verwelkomen wij Arubaanse studenten die aan 
onze universiteit of hogescholen komen studeren. Mijn ontmoetingen met Mike Eman tijdens internatio-
nale conferenties zijn altijd nuttig en plezierig. Graag wil ik de Minister-President, zijn collega’s en 
bewoners van het prachtige eiland Aruba van harte feliciteren met het dertigjarig jubileum van de 
Status Aparte. We blijven onze band koesteren.

Ahmed Aboutaleb  -  Burgemeester van Rotterdam

Pabien Aruba! Dertig jaar een land binnen het Koninkrijk. Zelfbewust en trots het avontuur 
aangegaan en daar een succes van gemaakt. Maar dat is gisteren. Vandaag feest om het succes te 
vieren. En voor morgen een koel hoofd en een warm hart toegewenst om de vele uitdagingen aan te 
kunnen. Een koel hoofd en warm hart, bijvoorbeeld om te zien wat zelf kan en waar juist samenwerking 
nodig is. Ik kijk ernaar uit!

Jeroen Recourt  -  Voorzitter Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties

Wat leuk om in Aruba Dushi Tera het eiland Aruba en zijn aardige bevolking zeer van harte te 
mogen feliciteren met dertig jaar autonomie binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Ik vind dat vooral 
zo leuk omdat ik er zeer recent samen met de directie van de KNVB op bezoek was. Het was goed om 
daar een ontmoeting te hebben met de Arubaanse minister-president Mike Eman. Ik bewaar er de beste 
herinneringen aan. Aruba is een land vol optimisme en ik vond het mooi om te zien dat het voetbal ook 
op de Antillen een bindende factor is. Zoiets is altijd van belang, maar zeker in een jong land als Aruba. 
Het deed me deugd dat zelf te mogen zien.

Michael van Praag  -  Voorzitter KNVB

Masha pabien!
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Dushi Aruba, gefeliciteerd met uw dertigjarig bestaan! Steeds wanneer wij uw land bezoeken, 
ontmoeten we overal betrokken vrijwilligers. Zij runnen de centro di bario, de voedselbank, de naschool-
se opvang en zetten zich in voor ouderen, jongeren, gehandicapten en een ieder die dat nodig heeft. We 
houden van het warme hart dat klopt bij een ieder van u en hopen dat dat nooit verdwijnt! We proosten 
op uw volgende dertig jaar. Tot snel!   

Ronald van der Giessen  -  Directeur Oranje Fonds

Dushi Aruba, 2016 is in veel opzichten een bijzonder 
jaar. Voor het eerst mogen kinderen meedenken en meebe-
slissen met toonaangevende bedrijven in Aruba. Met het 
instellen van hun Raad van Kinderen geven deze bedrijven 
een concrete invulling van de visie ’duurzame toekomst’. 
Want zoals Raad van Kinderenlid Daniel Jones (11 jaar) 
zegt: ,,We’re more together than everyone alone." De Raad 
van Kinderen feliciteert Aruba en wenst haar voor de 
toekomst de wijsheid om kinderen en hun ideeën structureel 
serieus te nemen.

Raad van Kinderen Aruba

Ter gelegenheid van dertig jaar Status Aparte voor Aruba doet Bisdom Willemstad zijn warme 
felicitaties toekomen aan de regering en het parlement van Aruba en de gehele Arubaanse gemeenschap 
met dit heuglijk feit, namelijk het hebben kunnen realiseren van een aparte status voor Aruba binnen het 
Koninkrijk der Nederlanden. Wij vragen God’s Rijkste Zegen voor het gehele volk van Aruba, dat 
gezamenlijk eenieder kan blijven werken aan een gemeenschap met zeer hoge kwaliteit van het mense-
lijk welzijn. Met onze zeer warme gelukwensen. 

Mgr. L.A. Secco  -  Bisschop van Willemstad

In dertig jaar Status Aparte heeft Aruba een unieke plek ingenomen, letterlijk tussen meerdere 
werelden. Aruba investeert actief in de toekomstbestendigheid van het Koninkrijk. Het land heeft zijn 
eigen cultuur en identiteit, maar voelt voor Europese bedrijven ook vertrouwd.  Aruba heeft de potentie 
om het Dubai van Zuid-Amerika te worden. Daarbij is het mooi om te zien hoe Aruba zich heeft 
ontwikkeld op het gebied van duurzaamheid en in staat is hoogwaardige dienstverlening te leveren aan 
bijvoorbeeld de financiële sector.

Hans Biesheuvel  -  Voorzitter ONL voor Ondernemers
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Bij het ter perse gaan van dit nummer nog maar een beperkt 
aantal tafeltjes beschikbaar in dit restaurant.

Bon Bini op Aruba. De ideale plek voor een verwenvakantie, waarbij ook je smaakpapillen niet worden vergeten. 
Meer dan tweehonderd chefs staan klaar om je te betoveren met een keur aan gerechten. Of je nu zin hebt in 
avant-gardistische sushi of in een traditionele Arubaanse stobá: we hebben altijd een tafeltje met uitzicht. 

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



Van waar financieel toezicht?
„Aruba heeft het in de afgelopen 
jaren economisch zwaar voor zijn 
kiezen gekregen. Het land heeft, 
net als vele andere landen, veel 
last gehad van de financiële crisis 
en daar boven op de sluiting van 
de raffinaderij. Dat gaf een enorme 
klap op de groei. De regering heeft 
geprobeerd te stimuleren. Daar-
door is de overheidsschuld 
opgelopen tot meer dan tachtig 
procent. Dat gaat niet vanzelf 
weg.”

De overheidsschuld van bijvoor-
beeld Duitsland is even hoog en 
daar maakt niemand zich druk 
over.
„Laat ik voorop stellen dat Aruba 
het de afgelopen decennia fantas-
tisch heeft gedaan. Het heeft een 
hoog inkomen, maar is sterk 
afhankelijk van het toerisme en 
daardoor kwetsbaar. Er hoeft maar 
iets te gebeuren... Een open en 
kleinschalige economie kan 
minder hebben dan een grote 
gediversifieerde economie. 
Knappe koppen bij het IMF stellen 
dat kleine, open economieën in 
het Caribisch gebied zich een 
schuld kunnen veroorloven van 

ongeveer veertig procent van het 
bruto binnenlands product. Dat is 
de doelstelling waar Aruba op 
langere termijn naar toe moet 
werken.”

En de rol van het CAft daarbij is?
„Wij zijn ervoor om de regering te 
helpen de ambitieuze doelstellin-

gen te realiseren die ze zelf heeft 
geformuleerd. Aruba heeft met zijn 
balanced budget akkoord in de 
landsverordening de lat hoog 
gelegd door te streven naar een 
begrotingsoverschot in 2018. Wij 
zijn vanaf de zomer van 2015 
ingehuurd om daarbij te helpen. 
Wij adviseren bij de totstandko-
ming van begrotingen en monito-
ren de uitvoering ervan want er 
kunnen altijd tegenvallers ont-
staan. Als dat het geval is advise-
ren wij om bij te sturen. Aan het 
einde van het jaar kijken we of 
alles is uitgekomen zoals het 
verwacht was.”

Voorzitter Age Bakker over het CAft:

Trusted advisor en
ruthless truth teller
Vooruitlopend op de komst van een nationale begrotingskamer 
adviseert het College Aruba financieel toezicht (CAft) de regering 
van Aruba en de Staten bij het opstellen en bewaken van de begro-
ting. Het CAft bestaat uit drie leden: oud-minister Sybilla Dekker 
namens Nederland, drs. Robert Croes namens Aruba en prof.dr. Age 
Bakker als onafhankelijk voorzitter. Die laatste vroegen wij de rol 
van het college toe te lichten.

Prof.dr. Age Bakker is sinds november 2011 voorzitter van het College financieel 

toezicht voor Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba en sinds 2015 

ook van het College Aruba financieel toezicht. De hoogleraar monetaire en bancaire 

vraagstukken aan de VU Amsterdam kan bogen op een lange carrière bij De Neder-

landsche Bank, was Kroonlid van de SER en bewindvoerder bij het IMF. Hij kwam al 

jong in aanraking met het Caribisch deel van het Koninkrijk omdat zijn vader als 

minister onder meer Antilliaanse zaken in zijn portefeuille had.
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Bestaat niet het risico dat u op de 
stoel van de regering gaat zitten? 
„Dat is niet het geval. Wij zouden 
het niet eens willen. Het is aan de 
regering en de Staten van Aruba 
zelf om beleid te formuleren. Wat 
wij doen is een spiegel voor 
houden door bijvoorbeeld te 
zeggen: ’Is het wel realistisch wat u 
voorstelt?’ Wij kijken naar het 
resultaat onder de streep. Of Aruba 
de overheidsfinanciën op orde 
krijgt  door meer belastingen te 
genereren of uitgaven in te perken 
is niet aan ons. Die keuze ligt bij 
Aruba. Ik zie ons meer als een 
partner.”

Houdt u rekening met de beperkte 
draagkracht van een kleine 
gemeenschap?
„Dat doen wij, maar nogmaals: het 
is belangrijk dat er iets wordt 
gedaan aan het tekort. De rentelast 

van de staatsschuld bedraagt 
zeventien procent van de over-
heidsinkomsten. Met andere 
woorden: van elke florin die de 
Arubanen aan belasting betalen 
gaat zeventien cent niet naar 
gezondheidszorg, niet naar scho-
len, niet naar wegen... Wij houden 
rekening met de omstandigheden 
door een geleidelijk pad te volgen. 
Het tekort hoeft niet overnight naar 
nul. Maar dat is wel de richting.”

Kunt u een beeld geven van de 
werkwijze van het college?
„We hebben naast onze hoofdves-
tiging in Willemstad een kantoor in 
Oranjestad. Wij werken met 
landskinderen die de cultuur van de 
eilanden kennen. De adviezen die 
daar worden voorbereid worden 
aan ons voorgelegd. Dat gaat per 
mail of we houden een teleconfe-
rentie en dan gaan die adviezen 

onder mijn verantwoordelijkheid de 
deur uit. Als college zijn wij vier 
keer per jaar in Aruba. We zien de 
gouverneur, spreken met de 
minister-president, natuurlijk 
uitgebreid met de minister van 
Financiën, de Raad van Ministers 
en daarna hebben we nog een 
vertrouwelijk overleg met de 
Financiële Commissie van de 
Staten. We voeren ook gesprekken 
met andere stakeholders, bezoe-
ken bedrijven en bekijken projecten 
zodat wij begrijpen wat er achter 
de cijfertjes leeft.”

Ziet u al effecten van uw werk?
„De informatievoorziening is sterk 
verbeterd. Op ons aandringen zijn 
er nu kwartaalvoortgangsrapporta-
ges. Er is veel meer informatie dan 
in het verleden. Dat is een belang-
rijke voorwaarde om het financieel 
beheer te verbeteren. Er kan 

Het College Aruba financieel toezicht met vlnr Sybilla Dekker, Age Bakker en Robert Croes  

tijdens een werkbezoek aan Oranjestad.
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daardoor als dat nodig is eerder 
worden bijgestuurd. Het is ook van 
belang voor de Staten. Die hebben 
gegevens nodig om hun controle-
rende taak te kunnen uitoefenen. 
Gebrek aan transparantie tast het 
vertrouwen aan. Dat maakt mensen 
onzeker en is slecht voor de 
economie.”

Adviseurs gaan doorgaans 
discreet te werk. Het college 
treedt echter regelmatig in de 
openbaarheid.
„Met de minister van Financiën, de 
minister-president, de Ministerraad 
en de Staten voeren wij vertrouwe-
lijke gesprekken zodat je, los van 
de waan van de dag, open met 
elkaar kunt spreken. We geven ook 
adviezen die niet gepubliceerd 
worden omdat die uitsluitend aan 
de minister zijn. Maar alle adviezen 
rond begrotingen worden met een 
vertraging van drie weken gepubli-
ceerd. Soms eerder als de advie-
zen door de minister aan de Staten 
worden aangeboden.”

Het lot van adviseurs is dat hun 
adviezen niet altijd worden 
opgevolgd.
„De meningen kunnen verschillen, 
maar wij zijn volwassen partijen. 
Het zal af en toe wel eens botsen 
want het is makkelijker om het op 
papier te zetten dan om het te 
realiseren. Uitgangspunt zijn de 
normen die het kabinet Eman 
zichzelf heeft opgelegd zoals het 
bevriezen van de uitgaven. Als dat 
een keer niet zou lukken mag men 
van ons verwachten dat wij 
zeggen: ’Wij kunnen het niet 
verbieden, maar jammer is het wel. 
Wat gaat u er aan doen?’ Je moet 
elkaar de waarheid kunnen 
zeggen. Ik voel dat daarvoor 
voldoende vertrouwen in elkaar is. 
De samenwerking is goed, niet 
alleen op bestuurlijk niveau, maar 
ook tussen de medewerkers van 

ons kantoor en die van de over-
heid.”

Wat kunt u ondernemen als de 
begroting niet wordt gereali-
seerd.
„De praktijk is dat er vaak meer 
tegenvallers dan meevallers zijn. 
Even hypothetisch: stel dat er een 
tekort van twintig miljoen is, dan 
zal er in het daaropvolgende jaar 
twintig miljoen extra moeten 
worden omgebogen. Dat is niet 
wat wij hebben bedacht, het volgt 

uit de wetgeving van Aruba. De 
regering bepaalt ook helemaal zelf 
of er aan de inkomsten- of de 
uitgavenkant wordt omgebogen. 
Wij hoeven dus niets bijzonders te 
doen, anders dan er op toe te zien 
dat de regering zich aan de eigen 
regels houdt.”

En als dat niet gebeurt?
„Ik heb geen enkele reden aan te 
nemen dat zich dat zal voordoen. 
Als wij het gevoel krijgen dat het 
echt mis gaat lopen zullen we 
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natuurlijk eerst steviger met de 
regering en de Staten praten om de 
druk op te voeren iets te doen. We 
zijn een trusted advisor, maar ook 
een ruthless truth teller. We hebben 
vertrouwen in de regering, maar als 
het er op aan komt moet je ook 
kunnen zeggen: ’Het gaat niet meer 
lukken, nu moet er iets gebeuren’. 
Wat ik hoop is dat de eigen checks 
en balances zo goed functioneren 
dat men het zelf oplost, bijvoor-
beeld omdat er binnen de regering 
duidelijke keuzes worden gemaakt 
of de Staten in actie komen.”

Als dat uitblijft, kunt u dan meer 
doen dan een stevig gesprek aan 
te gaan?
„In allerlaatste instantie kunnen wij 
als college naar de Rijksminister-
raad stappen. Waarom naar het 
Koninkrijk? De internationale 
gemeenschap gelooft in de krediet-
waardigheid en de stabiliteit van 
Aruba omdat het onderdeel is van 
het Koninkrijk. Dat houdt de rating 
op peil bij de grote kredietbeoorde-
laars zoals Standard & Poor en 
Moody’s. Ik geloof heilig in de 
meerwaarde van het Koninkrijk; dat 
je elkaar helpt, dat je elkaar spie-
gels voorhoudt en dat je onderling 
normen afspreekt. Er zijn nog wel 

meer belangrijke onderwerpen, 
maar financiële stabiliteit is iets 
waardoor het Koninkrijk in de 
wereld gekend wil worden.”

Betekent de komst van het CAft 
geen aantasting van de autonomie 
van Aruba?
„Wij ontlenen onze legitimiteit aan 
het feit dat wij de wet uitvoeren, in 
dit geval een door de Arubaanse 
regering ingediende en door de 
Staten vastgestelde Landsverorde-
ning. Wij mogen daar niet buiten 
treden.  De andere legitimiteit is dat 
wij opereren in paritaire samenstel-
ling. Wij zijn geen Nederlandse 
club. Nederland heeft één lid in de 
colleges net als de andere landen 
en is dus in de minderheid.”

Maar toch kan de indruk ontstaan 
dat Nederland een dikke vinger in 
de pap heeft.
„Het bijzondere van de gekozen 
vorm is onze onafhankelijkheid. Wij 
vormen een buffer tussen de 
regeringen. Ik zie daar alleen maar 
voordelen in omdat je de discussie 
over het begrotingsbeleid buiten de 
politiek houdt. Wij zijn volstrekt 
technisch. Los van politieke 
samenstellingen van regeringen 
voeren wij de wet uit.”

Wie houdt er eigenlijk toezicht op 
het functioneren van uw college? 
„Ik geloof dat wij  behoorlijk in de 
gaten gehouden worden. Onze 
adviezen worden drie weken nadat 
wij deze aan de regering hebben 
aangeboden op onze website 
gepubliceerd. Na afloop van onze 
bezoeken geven wij een perscon-
ferentie. Wij zijn heel transparant. 
Als men denkt dat wij ons boekje 
te buiten gaan krijgen we dat 
beslist te horen. De verschillende 
parlementen volgen ons op de 
voet. Wij werken in een bijzondere 
constructie waarvoor ook interna-
tionaal veel belangstelling is. Aan 
de ene kant zijn wij onafhankelijk, 
maar tegelijkertijd zijn we volstrekt 
ingeperkt door de wet. Wij kunnen 
niet onze eigen normen bedenken. 
Wij moeten letterlijk de wet, de 
Landsverordening van Aruba, 
volgen.” 

Klopt het dat het CAft een tijdelijk 
karakter heeft?
„Zodra er sprake is van duurzame 
overheidsfinanciën zal een eigen 
Arubaanse begrotingskamer de 
toezichthoudende taak van ons 
overnemen.”

 

Overleg met minister Angel Bermudez van Financiën en diens staf.
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WeConnect heeft sinds kort een 
Arubaans zusje dat de doelstellin-
gen van de stichting in het Cari-
bisch deel van het Koninkrijk moet 
helpen uitdragen. „Wij bedenken 
en realiseren educatieve projecten 
binnen het Koninkrijk. We ontwik-
kelen filmworkshops voor middel-
bare scholieren, produceren 
documentaires, organiseren 
symposia en maken diverse 
mediaproducties. Ons werkterrein 
bestrijkt Nederland, Aruba, Cura-
çao, Bonaire, Sint Maarten, Saba, 
Sint Eustatius en Suriname”, aldus 
Tanja Fraai die eerder gedurende 
tien jaar aan de Caribische redac-
tie van de Wereldomroep verbon-
den is geweest. Ze was met 
collega en dramadocent/acteur 
Mike Ho-Sam-Sooi naar Aruba 

gekomen om filmworkshops te 
geven aan scholieren. Samen 
richtten zij in 2013 de stichting 
WeConnect op, met oud-gevol-
machtigde minister Paul Come-
nencia van de Nederlandse 
Antillen als voorzitter.

„We zorgen letterlijk voor de 
connectie. We richten ons op het 
bedenken en uitvoeren van 
educatieve projecten binnen het 
Koninkrijk en Suriname. Wij 
verbinden de landen met elkaar en 
daarbinnen allerlei partijen zoals 
scholen, sponsors, de Vertegen-
woordigingen van Nederland en 
nog tal van andere private en 
publieke partners.”
Om die verbinding te verstevigen 
hebben Fraai en Ho-Sam-Sooi 

tijdens hun bezoek WeConnect 
Aruba opgericht. Het bestuur 
bestaat uit Paula Kibbelaar, 
Rose-Marie Provence en Patrick 
Brown. „We willen in de toekomst 
structureel bijdragen aan educatie 
op het eiland en daarvoor is het 
handig om een permanent steun-
punt te hebben met mensen die 
het eiland kennen en over een 
goed netwerk beschikken. Zo 
wordt lokale expertise toegevoegd 
aan de stichting”, aldus Fraai.
Docent Kibbelaar is voorzitter van 
de Arubaanse tak. „De kracht van 
WeConnect is het zoeken naar 
overeenkomsten binnen het 
onderwijs in het Koninkrijk en 
kijken waar we elkaar kunnen 
stimuleren en versterken. Met als 
focus duurzaamheid en innovatie.” 
Provence is secretaris. Zij is als 
voorzitter van Fundacion Muchila 
Creativo al langer betrokken bij het 
werk van WeConnect, onder meer 
bij het organiseren van de film-
workshops. „Muchila Creativo 
weet de weg binnen de schoolbe-
sturen en scholen en is een 
onmisbare schakel voor ons”, licht 
Fraai toe. Advocaat Brown is de 
penningmeester. Hij is maatschap-
pelijk actief in diverse stichtingen 
en betrokken bij ontwikkelingen in 
het onderwijs, zowel op Aruba als 
op de andere eilanden. 
WeConnect koos voor de eerste 
overzeese vestiging voor Aruba 
vanwege het prettige zakelijke 
klimaat op het eiland. 
I: www.stichtingweconnect.nl 

Tanja Fraai en Mike Ho-Sam-Sooi in actie tijdens het praktijkdeel van de  

filmworkshop die zij voor scholieren op Aruba organiseerden. 

WeConnect
goes Aruba
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Niet alleen omdat er door de 195 deelnemende 
landen een ambitieus akkoord is gesloten om de 
klimaatverandering te lijf te gaan, maar ook omdat 
een ander doel van de Koninkrijksdelegatie werd 
bereikt: aandacht voor de kwetsbare positie van de 
Small Island Developing States, de zogeheten SIDS. 
Met drie landen (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en 
drie gemeenten (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) in 
de Cariben is het Koninkrijk der Nederlanden direct 
belanghebbende.

Premier Eman zette als voorzitter van de SIDS bij de 
openingsbijeenkomst de toon door te benadrukken 
dat de zeespiegelstijging als gevolg van de opwar-
ming van de aarde een veel reëler gevaar vormt dan 
wordt verondersteld. „Zonder ingrijpen zullen de 
eerste eilanden binnen afzienbare tijd onder water 
komen te staan. Ook wij in de Cariben worden 
bedreigd. Voor Aruba gaat het bijvoorbeeld om de 
hotels die aan de kustlijn staan die maar één meter 
boven de zee uitsteekt. Dus als de zee meer dan 
vijftig centimeter stijgt ontstaat er een serieuze 
uitdaging.”

Waar op Aruba de zeespiegelstijging een bedreiging 
is voor de economie is het op andere eilanden 
volgens Eman een kwestie van leven of dood. „Op 

Tevreden terug
van klimaattop
Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infra- 
structuur en Milieu en minister-president Mike 
Eman deelden bij terugkeer uit Parijs hun  
tevredenheid over de afloop van de VN Klimaat-
conferentie COP 21. 
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Weerzien in Parijs met Rotterdams burgemeester Ahmed 

Aboutaleb.

sommige eilanden in de Pacific gaat de zee al in de 
komende tien jaar boven het landsniveau uitkomen. 
De mensen praten er over om te verhuizen naar 
andere landen. Zo urgent is het.” De premier erkende 
dat zijn invloed als pleitbezorger van de kleine 
eilandstaten tijdens de klimaattop bescheiden was, 
maar dat weerhield hem er niet van om side-events 
voor te zitten en in panels plaats te nemen om vooral 
de delegaties van de grote landen ervan te doordrin-
gen hun verantwoordelijkheid te nemen voor de 
kleintjes.

Aruba geeft zelf het goede voorbeeld, stelde staats-
secretaris Dijksma vast. „Aruba legt de weg naar 
volledig duurzame energie met grote stappen af. Dat 
moet veel meer bekendheid krijgen. We hebben 
afgesproken dat we in het Koninkrijk intensiever gaan 
samenwerken aan een duurzame toekomst.” En over 
het eindresultaat van Parijs: „Nu we afspraken 
hebben om met alle landen goed te gaan samenwer-
ken gaat dat zeker leiden tot een wereld die beter is 
om in te leven.” 

Oud-vicepresident Al Gore greep zijn aanwezigheid in Parijs 

aan om met premier Eman bij te praten over de voortgang van 

Aruba’s transitie naar een CO2-vrije economie.
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Aruba�DOET
De op initiatief van het Oranje Fonds opgerichte 
vrijwilligersorganisatie Cede Aruba is er klaar voor om 
op 11 en 12 maart het record van vorig jaar te breken. 
Toen knapten 2.800 Arubanen in het kader van Aruba 
DOET in totaal 123 klussen op. Ambassadeurs van 
Cede Aruba zijn al weer maanden in touw om klus-
sers en klussen te werven. Het Oranje Fonds be-
steedt jaarlijks ongeveer dertig miljoen euro aan 
initiatieven die de sociale cohesie versterken in 
Nederland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk. 
Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn 
beschermpaar van het fonds. 

Goed�water
Gasten van meer dan vijftig restaurants op Aruba 
hebben voortaan  de keuze om in plaats van gratis 
water een glas Aqua48 geserveerd te krijgen. Dat 
kost wel een florin, maar de opbrengst gaat naar een 
goed doel. De initiatiefnemers willen het drinken van 
kraanwater stimuleren om het gebruik van flessen 
terug te dringen. Niet alleen omdat de productie 
ervan milieubelastend is, flessen hebben ook een 
groot aandeel in het zwerfvuil dat in de natuur of zee 
terechtkomt. De opbrengst van het water for aid gaat 
naar goede doelen.
 

Innovatieprijs
Bij de uitreiking van Prestige Awards is luchthaven 
Reina Beatrix de Innovation Price toegekend. Daar-
naast is het Arubaanse vliegveld door de Asia Pacific 
Smart Card Association uitgeroepen tot Radiant 
Pioneer. „We hebben dit bereikt door op een slimme 
innovatieve manier te investeren. Een groot deel van 
de ruim een miljoen passagiers die wij in 2015 
hebben verwerkt is binnengekomen of vertrokken via 
elektronische toegangspoorten, de zogenaamde 
Happy Flow”, aldus CEO James Fazio (rechts).
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ED-card
Het is de ergernis van veel reizigers: het verplichte 
ritueel om voor de landing een immigratieformulier  
te moeten invullen. Als eerste land in de Cariben  
komt Aruba zijn gasten figuurlijk tegemoet met de  
introductie van de elektronische Embarkation and 
Disembarkation card. Deze ED-Card kan voor vertrek 
via de website www.edcardaruba.aw worden ingevuld 
en met één druk op de knop naar de immigratiedienst 
verstuurd. Bijkomend voordeel: zowel bij aankomst 
als vertrek een snellere passage langs de paspoort-
controle. 
 

Erkenning
De Aruba Tourism Authority (ATA) heeft bij de World 
Responsible Tourism Awards de tweede prijs gewon-
nen in de categorie Best Destination for Responsible 
Tourism. Juryvoorzitter professor Harold Goodwin 
over Aruba: „Een land dat het aandurft zich onafhan-
kelijk te maken van fossiele brandstoffen en daarvoor 
een streefdatum te noemen schrijft historie. In samen-
werking met de Carbon War Room van Richard 
Branson voert Aruba een ambitieus plan uit dat ook 
duurzaam toerisme omvat.” ATA-Directeur Europa 
Tirso Tromp nam de prijs tijdens de World Travel 
Market in Engeland in ontvangst. 

Naar�Rio
Tot grote vreugde van het Arubaanse IOC-lid Nicole 
Hoevertsz heeft zwemster Ally Ponson zich als vierde 
landgenoot gekwalificeerd voor de Spelen van deze 
zomer in Rio de Janeiro. Niet eerder haalde een 
Arubaanse zwemmer de Olympische limiet. Ponson 
deed dat door tijdens een toernooi  in Santo Domingo 
op de vijftig meter vrije slag met een tijd van 25.89 
seconden een nieuw Arubaans record neer te zetten. 
Eerder verzekerden de zeilers Philipine van Aanholt, 
Nicole van den Velden en Thijs Visser zich al van een 
ticket naar Rio. 
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