
ARuBa
Dushi TeraJaargang 7, Nr. 3 - Juli 2016 - � 1.95

Op weg
naar de
Spelen



COLOFON
Aruba Dushi Tera verschijnt elke twee 
maanden en is bedoeld voor iedereen die 
geïnteresseerd is in het wel en wee van 
Aruba en zijn inwoners.

Realisatie: ADCaribbean BV

Aan deze uitgave werkten mee:
Marjanne Havelaar
Myriam Tonk-Croes
René Zwart
Nico van der Ven
Santiago Cortes
Elnathan Hijmering
Noel Werleman
Marko Espinoza
Pedro Diaz
Robin Utrecht
Hans Kouwenhoven
Nelson Andrade
Stanley Lejuez
ANP Photo

Vormgeving en druk:
Media Innovation Groep 

Oplage: 15.000 ex.

Alle auteursrechten ten aanzien van de 
inhoud van deze uitgave worden uitdruk-
kelijk voorbehouden. Het overnemen van 
artikelen is toegestaan onder vermelding 
van de bron.

ABONNEREN
Wilt u Aruba Dushi Tera thuis of op het 
werk ontvangen, stuur dan een e-mail 
naar: info@arubahuis.nl

ADVERTEREN
Adverteren in Aruba Dushi Tera? Mail voor 
de mogelijkheden en tarieven naar:
info@arubahuis.nl

Arubahuis
R.J. Schimmelpennincklaan 1 
2517 JN Den Haag
T: (070) 3566200
E: info@arubahuis.nl
W: www.arubahuis.nl

INHOUD
Samen bouwen aan nieuwe relatie 3

Groen licht voor heropening raffinaderij 6

Geen mooier verjaardagscadeau 7

Stom ongeluk redde raffinaderij 9

Contracten feestelijk ondertekend 10 

Overheid op halve energie 12

Aanleg slimme wijk begonnen 13

Zon kleurt Aruba steeds groener 14

Met burgers voor burgers 15

Goed klimaat voor startups 17

Voor Aruba kan Rio al niet meer stuk 18

Op weg naar de Olympische Spelen 20

Luchthaven Reina Beatrix groeit mee 24

InselAir Aruba slaat vleugels uit 26

Handrolled cigars uit Aruba 28

Van waaiboom tot wereldhit 32

Klimaatafspraken kwestie van overleven 35

Schijnconstructies in het Koninkrijk 36

Klimaatakkoord vraagt om regie 37

Moet Brussel het Koninkrijk redden? 38

Caribisch weekje in de Tweede Kamer 39



Samen bouwen aan nieuwe relatie

Door Henk Brons 

Met elkaar praten is veel vruchtbaarder dan over elkaar praten. Dat werd 
weer eens onderstreept tijdens het Open Huis dat de Vertegenwoordiging 
van Nederland in Oranjestad onlangs organiseerde. Een kleine honderd 
belangstellenden had zich aangemeld om kennis te maken met de mensen 
die VNO vormen, om de meest uiteenlopende vragen te stellen en om een 
kijkje te nemen in ons prachtige pand aan de L.G. Smith Boulevard. Directe 
aanleiding om de deuren open te zetten, was de relatieve onbekendheid met 
het werk van de Vertegenwoordiging. En als mensen al een beeld hebben, 
is het vaak wat karikaturaal, alsof we een soort geheim genootschap 
zouden zijn. Hoog tijd dus om te laten zien wie we zijn en wat we doen.
Natuurlijk is de Vertegenwoordiging mond, oog, oor en makelaar van Den 
Haag richting Aruba en omgekeerd. We proberen Den Haag tijdig en goed 
te informeren over wat er speelt. Dat doe je natuurlijk niet alleen met 
informatie uit de media, maar vooral door - met drie lokale en twee uitge-
zonden medewerkers - een breed en gevarieerd netwerk te onderhouden 
en te ontsluiten. We begeleiden delegaties die Aruba aandoen en bereiden 
hun reizen voor. De Vertegenwoordiging fungeert als stembureau bij 
verkiezingen zoals laatst bij het referendum. We helpen Europese Nederlan-
ders die hier tijdens vakantie of stage in de problemen zijn geraakt. En het 
bezoeken van Europees-Nederlandse gevangenen in het KIA hoort ook tot 
het takenpakket. Een bescheiden onderdeel van ons instrumentarium is het 
'Kleine Projectenfonds', een subsidiepotje waarmee we activiteiten van 
Arubaanse NGO’s ondersteunen op sociaal, cultureel, educatief of sportief 
terrein. 
Sinds er van ontwikkelingssamenwerking geen sprake meer is, speelt 
creativiteit in de relatie een belangrijkere rol dan geld. VNO wil partner zijn 
bij het vormgeven van die nieuwe relatie waarin gelijkwaardigheid een 
sleutelwoord is. Met focus op het bevorderen van regionale samenwerking, 
op een gezonde economie als basis voor werk en welvaart, op veiligheid en 
het ondersteunen van bestuurlijke ontwikkeling. Helpen bij het leggen van 
verbindingen tussen bedrijven, instellingen, organisaties op een breed 
terrein en overheden, op een schaal die past bij de uitdagingen waarvoor 
Aruba zich gesteld ziet. En als de contacten eenmaal zijn gelegd, ontstaat 
de meerwaarde in deze tijd van Skype en FaceTime al snel. Grotere gezel-
schappen bieden we overigens graag onze videoconferencefaciliteit aan.
Mondiale ontwikkelingen gaan razendsnel. Ook de samenstelling van de 
bevolking in de vier landen van het Koninkrijk is ingrijpend veranderd. Ter 
illustratie: Europees Nederland telt 3,5 miljoen 'nieuwe Nederlanders' en 
een fors deel van de Arubaanse bevolking is niet op het eiland geboren. In 
zulke omstandigheden is het Koninkrijk niet vanzelfsprekend. We zullen het 
telkens opnieuw betekenis moeten geven. Niet met een one-size-fits-all-
benadering, maar met maatwerk en praktische meerwaarde. Minister 
Plasterk citeerde in een videoboodschap tijdens ons Open Huis koningin 
Wilhelmina’s uitspraak die de aanzet vormde tot het Statuut van het 
Koninkrijk: „Steunend op eigen kracht, doch met de wil elkander bij te 
staan”. Dat is nog steeds een prachtige formule voor vruchtbare samen-
werking. 

GASTCOLUMN

Henk Brons is sinds 1 januari 
2015 de Vertegenwoordiger 
van Nederland in Aruba, 
Curaçao en Sint Maarten.
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Cuba
Cuba heeft om zijn toerismebeleid te professionalise-
ren een beroep gedaan op de expertise van Aruba. 
Minister Otmar Oduber van Toerisme, Transport, 
Primaire Sector en Cultuur en zijn Cubaanse collega 
van Handel en Buitenlandse Investeringen Rodrigo 
Malmierca Díaz tekenden in Havana onder toeziend 
oog van ambassadeur Norbert Braakhuis een Memo-
randum of Understanding. De bewindslieden ver-
klaarden nog veel meer mogelijkheden voor samen-
werking te zien. 

 

Extra vlucht
De KLM verhoogt deze zomer het aantal directe 
vluchten tussen Amsterdam en Aruba naar zes per 
week. De extra vlucht wordt op zondag uitgevoerd 
met een Airbus 330-200. De Aruba Tourism Authority 
heeft verheugd gereageerd. Naast Nederland zijn 
Duitsland, Italië en Scandinavië belangrijke markten. 
In 2015 verwelkomde Aruba 80.590 bezoekers uit 
Europa wat gelijk is aan 6,6% van het totaal aantal 
verblijfstoeristen dat vorig jaar zijn vakantie op One 
Happy Island doorbracht.

 

Positief
Standard & Poor's heeft zijn vooruitzichten voor 
Aruba naar boven bijgesteld, van stabiel naar positief. 
De kredietbeoordelaar wijst er in zijn jongste rappor-
tage op dat de heropening van de raffinaderij een 
substantiële bijdrage levert aan verdere economische 
groei, onder meer omdat er 800 miljoen dollar wordt 
geïnvesteerd in de modernisering van de installaties. 
Positief zijn de strenge rekenmeesters van S&P ook 
over de ontwikkeling van Aruba's overheidsfinanciën. 
Na volgend jaar is sprake van een duurzaam begro-
tingsoverschot. 
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Afscheid
Bij koninklijk besluit is op eigen verzoek staatsraad 
mr.dr. A.G. Croes eervol ontslag verleend. Hij maakte 
sinds september 2014 voor Aruba deel uit van de 
Raad van State van het Koninkrijk. Het afscheid vond 
plaats in een besloten vergadering van de Raad, 
gevolgd door een drukbezochte receptie. Mito Croes 
- op de foto met vicepresident Piet Hein Donner - 
heeft een indrukwekkende staat van dienst in het 
openbaar bestuur. Hij was onder meer minister in de 
eerste regering van het land Aruba na het verkrijgen 
van de status aparte in 1986.
 

Bezoek
De Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties 
heeft voor het eerst in haar nieuwe samenstelling na 
de verkiezingen van vorig jaar een werkbezoek 
gebracht aan de Caribische delen van het Koninkrijk. 
Onder aanvoering van commissievoorzitter Ruard 
Ganzevoort (GroenLinks) werden onder meer kennis-
makingsgesprekken gevoerd met bestuurders, meet 
& greets gehouden voor burgers en projecten be-
zocht.

 

Lintjes
Vijf Arubanen die zich reeds jarenlang maatschappe-
lijk verdienstelijk maken als vrijwilliger zijn benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kregen de 
bijbehorende versierselen uitgereikt door gouverneur 
Fredis Refunjol. De vijf zijn: mevrouw M.A. Maduro-
Tromp (kindertelefoon) en de heren F.N. Dijkhoff 
(FIFA-scheidsrechter), D.G. Figaroa (volleybalbond), 
J.P. Ras (zorginstelling Maris Stella) en N.F. Sprok 
(restauratie Caha di Orgel).
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Huidig eigenaar Valero draagt het 
complex over aan het land Aruba 
dat het zal onderbrengen in de op 
te richten Refineria di Aruba NV. 
CITGO, de Amerikaanse dochter 
van het Venezolaanse staatsolie-
bedrijf PdVSA, least het complex 
vervolgens voor tenminste 15 jaar 
met een optie tot verlenging met 
10 jaar.
Het bedrijf zal zo'n 600 tot 800 
miljoen dollar investeren in de 
modernisering om aan de (milieu)
eisen van de overheid te voldoen. 
Voor het productieproces moet in 
plaats van stookolie gas worden 
gebruikt hetgeen de emissie 
aanzienlijk vermindert. De reste-
rende CO2-uitstoot zal groten-

deels worden afgevangen ten 
behoeve van een op te zetten 
algenkwekerij. Aan directe en 
indirecte werkgelegenheid is de 
herstart goed voor zo'n 2.500 
banen. Ontheffingen voor buiten-
landse werknemers worden alleen 
verleend indien er geen lokale 
arbeidskrachten beschikbaar zijn. 
Zodra de raffinaderij weer in vol 
bedrijf is, levert deze een bijdrage 
van bijna 15% aan het bruto 
binnenlandse product. Het ak-
koord heeft bovendien een positief 
effect op de overheidsfinanciën.

Bij de bekendmaking prees 
minister-president Mike Eman zijn 
collega Mike de Meza van Econo-

mische Zaken, Communicatie, 
Energie en Milieu. „Op het moment 
dat de deur vrijwel dicht was, heeft 
hij zijn voet in het kleine kiertje dat 
er was gewurmd en volgehouden.” 
Een bescheiden De Meza: „Ik heb 
een team van deskundige mensen 
om mij heen gehad die het meeste 
werk hebben gedaan.” Voor de 
jaarwisseling moet de productie 
op gang komen waarna het nog 
twee jaar duurt voordat de volle-
dige capaciteit van 209.000 vaten 
per dag wordt bereikt.

De historie van de olie-industrie op 
Aruba gaat terug tot 1924. De 
activiteiten beperkten zich aanvan-
kelijk tot overslag. In 1929 werd 
een begin gemaakt met raffinage. 
Op het hoogtepunt telde de Lago 
7.000 werknemers. Door automati-
sering nam dat aantal geleidelijk 
af. In 1986 sloot de verlieslijdende 
raffinaderij de poorten. In 1991 
herstartte Coastal de productie die 
in 2004 werd voortgezet door 
Valero. Die stopte er vijf jaar later 
mee, hervatte de raffinage in 2011 
om die in 2012 definitief te staken 
waarna het kabinet Eman zijn 
speurtocht begon naar een nieuwe 
exploitant.

 

Groen licht 
raffinaderij
De ontlading was groot toen de Arubaanse regering vorige maand 
- nota bene op vrijdag de 13e - bekend maakte dat haar drie jaar 
durende zoektocht naar een nieuwe exploitant voor de raffinaderij in 
San Nicolas met succes is afgerond. Geen wonder want de impact 
van de sluiting in 2012 op de werkgelegenheid, de economie en de 
overheidsfinanciën was enorm. 

Minister-president Mike Eman bij de bekendmaking dat de raffinaderij nog dit jaar de productie hervat.
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Hoe kunt u als minister van milieu 
blij zijn met de heropening van de 
raffinaderij?
„Omdat ik ook minister van 
Economische Zaken ben. Een 
actieve raffinaderij is goed voor 

minimaal 10% tot 15% van onze 
economie en maakt ons een stukje 
minder afhankelijk van het toe-
risme. Onderschat ook de indi-
recte effecten niet. Er zal veel 
nieuwe bedrijvigheid ontstaan, 

bijvoorbeeld voor toeleveranciers. 
Maar de gehele stad San Nicolas 
krijgt een enorme impuls. Het is 
ook goed nieuws voor de midden-
stand.”

Maar is dat de prijs die het milieu 
betaalt waard?
„U gaat er vanuit dat het een 
kwestie van kiezen is: een keuze 
voor de economie of een keuze 
voor het milieu. Maar zo zwart-wit 
is het niet. Het milieu is zeer 
gebaat bij een gezonde economie. 
Kijk maar eens rond in de wereld: 
in landen met economische 
achterstand staat het milieu er het 
slechtst voor. Maar los daarvan: 
wij hebben uiteraard juist ten 
aanzien van het milieu strikte 
voorwaarden gesteld aan een 
hervatting van de productie door 
de raffinaderij. De komst van een 
nieuwe exploitant leidt er toe dat 
we scherpe normen kunnen 
opleggen. We hebben gezegd: 'U 
bent van harte welkom op Aruba, 
maar dan moet u wel aan strenge 
milieueisen voldoen. Anders gaat 
het niet door.' Bijkomend voordeel 
is dat we deze strikte normen 
meteen in wetgeving zullen 
verankeren.”

Maar toch: Aruba gaat prat op 
zijn duurzaamheidsagenda. 
Olie-industrie is niet duurzaam.
„De ambitie om onze energievoor-
ziening uiterlijk in 2020 volledig te 
hebben vergroend, hebben wij 
geformuleerd op het moment dat 
de raffinaderij in vol bedrijf was. 
Niemand die bij de presentatie van 
onze groene agenda heeft gezegd 
dat we de raffinaderij moesten 
sluiten.”

Voor de beeldvorming lijkt het 
toch niet handig.
„Ik bestrijd dat. De eisen die wij 
hebben gesteld, zijn heel stevig. 
Zo moet de raffinaderij op gas 

Een glunderende (jarige) minister Mike de Meza voor aanvang van de persconferentie 

waarin het nieuws over de herstart van de raffinaderij bekend werd gemaakt.

Minister van Economische Zaken, Communicatie, Energie en Milieu 
Mike de Meza maakte een uitgelaten indruk bij de bekendmaking 
dat de raffinaderij in San Nicolas wordt heropend. De vraag is hoe 
die blijdschap zich verhoudt tot het streven van Aruba het groenste 
land ter wereld te worden. 

De Meza: geen  
mooier cadeau
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gaan draaien in plaats van stook-
olie. Dat reduceert de CO2-uit-
stoot. De resterende CO2 moet 
worden afgevangen want die gaat 
gebruikt worden voor een algen-
kwekerij. Deze raffinaderij wordt 
de groenste ter wereld en past 
daarom bij de rol die Aruba op het 
gebied van duurzaamheid wordt 
toegedicht: voorbeeld zijn voor 
andere landen.”

Uw groene partners zoals TNO en 
de Carbon War Room zullen er 
toch moeite mee hebben.
„Het is niet zo dat ze ons hebben 
aangemoedigd om te streven naar 
heropening van de raffinaderij, 
maar ze zijn realistisch genoeg om 
te begrijpen dat alleen de zon voor 
niets opgaat. Op het moment dat 
de plannen serieuzer werden, 
hebben wij ze onmiddellijk geïnfor-
meerd. Ze reageerden uiterst 
begripvol. Ook zij zien de positieve 
impact op de werkgelegenheid en 
dus het welzijn van duizenden 
gezinnen. Ook dat is duurzaam-
heid”

En uw baas, premier Eman, die 
zal toch zijn aarzelingen hebben 
gehad.

„Ik heb wel enige worsteling bij 
hem bespeurd. Hij had zich 
eigenlijk al verzoend met het feit 
dat we op zoek moesten naar 
alternatieven om het verlies van de 
raffinaderij goed te maken. Hoewel 
er groen bloed door zijn aderen 
stroomt, staat het welzijn van de 
bevolking bij hem op nummer 1, 2 
en 3. Ik heb me gedurende het 
gehele proces geruggensteund 
gevoeld, vooral bij het stellen van 
strikte milieueisen die de onder-
handelingen er overigens niet 
gemakkelijker op maakten.”

CITGO is weliswaar een Ameri-
kaans bedrijf dat volledig onder 
de Amerikaanse wetgeving valt, 
maar is ook een dochter van de 
staatsoliemaatschappij van 
Venezuela waar het politiek nogal 
onrustig is.
„Wij zijn ons altijd bewust geweest 
van het geopolitieke aspect. Het 
stond immers vast dat alleen een 
buitenlandse partij de raffinaderij 
zou kunnen voortzetten. We 
hebben gesproken in Colombia, 
Mexico, Brazilië, China... Het 
ministerie van Buitenlandse Zaken 
is vanaf het begin nauw betrokken 
geweest. We hebben dankbaar 

gebruik gemaakt van de kennis en 
ervaring die Nederland internatio-
naal heeft. Toen het met CITGO de 
serieuze kant op ging, hebben we 
dat als eerste besproken met 
minister Koenders.  En onze 
premier is bij zijn collega Rutte 
langs gegaan. Den Haag deelde 
onze hoop dat de onderhandelin-
gen succesvol zouden verlopen.”

U was opvallend uitgelaten bij de 
bekendmaking.
„Het finale jawoord betekende een 
grote opluchting. We hebben drie 
jaar naar dit resultaat toe gewerkt. 
Velen hadden de hoop al opgege-
ven. De afgelopen maanden waren 
bijzonder intensief. We maakten 
wel voortgang, maar de duivel zit 
in de details. Tot op het laatste 
moment had het kunnen afketsen. 
Ik ben vooral blij voor die duizen-
den gezinnen die wij dankzij deze 
deal een goede toekomst in het 
vooruitzicht kunnen stellen. Dat ik 
zelf uit San Nicolas kom, geeft een 
extra dimensie aan de vreugde. 
Toevallig was ik die dag ook nog 
jarig. Ik had mij geen mooier 
cadeau kunnen wensen.” 
 
 

Minister De Meza met achter zich premier Mike Eman, minister Paul Croes en het team dat hem heeft bijgestaan  

bij de onderhandelingen met CITGO en Valero.

8 A r U B A  D U S H I  T E r A



Als kanonnier van de voor de kust 
van San Nicolas patrouillerende 
onderzeeboot U-156 kreeg hij op 
16 februari 1942 het bevel de 
raffinaderij te beschieten. Von dem 
Borne besloot te wachten totdat 
een groepje mensen dat langs de 
opslagtanks liep uit het schoots-
veld was verdwenen. Afgeleid als 
hij was, vergat hij vervolgens een 
veiligheidsklep in de juiste stand te 
zetten. Het kanon explodeerde 
waardoor een schutter om het 
leven kwam en Von dem Borne 
zijn rechterbeen verloor. De 
gehavende U-156 zette de aanval 
nog wel even voort met lichter 
geschut, maar blies uiteindelijk de 

aftocht. Na in een ziekenhuis op 
Martinique te zijn behandeld, werd 
Von dem Borne gerepatrieerd. Een 
jaar later werd de U-156 in de 
buurt van Barbados door een 
Amerikaanse bommenwerper 
inclusief de volledige bemanning 
tot zinken gebracht. 

Door toeval is het verhaal van het 
ontplofte boordgeschut aan het 
licht gekomen. Enkele jaren na de 
oorlog bracht een Amerikaans 
staflid van de Lago-raffinaderij zijn 
verlof toerend in zijn auto met 
Arubaans kenteken door in 
Europa. Bij een benzinestation in 
Duitsland werd hij aangesproken 

door de mank lopende pompbe-
diende die bij het zien van de 
Arubaanse nummerplaat uitriep 
„Dat is waar ik mijn been heb 
verloren” en zijn - door historici 
bevestigde - verhaal deed.

De belegering van Aruba had alles 
te maken met de raffinaderij 
omdat deze voor de geallieerden 
een van de belangrijkste leveran-
ciers was van vliegtuigbenzine. 
Begin 1942 werd de U-156 naar 
het eiland gedirigeerd om tankers 
die vanuit Venezuela olie aanvoer-
den te onderscheppen en zo 
mogelijk ook de raffinaderij zelf uit 
te schakelen. Bij een eerste aanval 
werden verschillende schepen in 
de San Nicolasbaai getorpedeerd. 
Voor Oranjestad en San Nicolas 
werd verduistering ingesteld, er 
kwam dienstplicht en met hulp van 
de op het eiland gestationeerde 
Amerikaanse legereenheden werd 
bij de raffinaderij afweergeschut 
geïnstalleerd. De Duitsers richtten 
zich daarna op tankers die Vene-
zolaanse olie naar Aruba brachten. 
Tot in 1944 gingen die aanvallen 
door, maar de raffinaderij bleef 
verder buiten schot.

I: www.historiadiaruba.aw 

Fout redde
raffinaderij
Hoe gek het ook klinkt, dat de raffinaderij bij San Nicolas kan 
worden heropend, is mede te danken aan een stommiteit van de 
jonge Duitse luitenant ter zee Dietrich-Alfred von dem Borne. 
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Contracten  
ondertekend

De delegatie wordt verwelkomd door de Venezolaanse minister van Economische 

Zaken Miguel Perez Abad.

Koninkrijksambassadeur Onno Kervers wordt begroet door Rafael Gómez,  

vicepresident Strategic Shareholder Relations, Government and Public Affairs.

De ondertekening vond plaats in het presiden tiële paleis Miraflores  

   in bijzijn van president Nicolás Maduro.

Terug op Aruba werd de  

delegatie opgewacht door een 

enthousiaste menigte.

Tijdens een plechtige ceremonie in het 
presidentiële paleis Miraflores in Caracas zijn 
op 11 juni de 225 pagina's tellende contrac-
ten getekend voor de herstart van de raffina-
derij in San Nicolas. Premier Mike Eman en 
de ministers Mike de Meza van Economische 
Zaken, Communicatie, Energie en Milieu en 

10 A r U B A  D U S H I  T E r A



Contracten  
ondertekend

Premier Eman en minister Eulogio del Pino van Energie en  

tevens president/CEO van PDVSA.

De ondertekening vond plaats in het presiden tiële paleis Miraflores  

   in bijzijn van president Nicolás Maduro.

Minister De Meza en  

president/CEO  

Nelson Martinez van  

CITGO Petroleum  

Corporation.

De vreugde in San Nicolas was groot. 

Paul Croes van Sociale Zaken, Jeugd en 
Arbeid werden met groot eerbetoon verwel-
komd op luchthaven Simón Bolivar. Op Aruba 
kon de bijeenkomst live via de Venezolaanse 
tv worden gevolgd. Terug op het eiland werd 
het onderhandelingsteam door een enthousi-
aste menigte onthaald.  
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Het project helpt het eiland bij het 
realiseren van de doelstelling om 
in 2020 voor honderd procent 
gebruik te maken van duurzame 
energie. De regering wil dat 
bereiken door de transitie van 
fossiele brandstoffen naar uitslui-
tend hernieuwbare energie in 
combinatie met het terugdringen 
van het energieverbruik. Boven-
dien is er een financieel voordeel: 
de investering wordt dankzij een 
besparing van 50% op de energie-
rekening binnen enkele jaren 
terugverdiend.

Hector Mendoza, Project Sales 
Manager van Philips Latin Ame-
rica, verklaarde na de onderteke-
ning van het contract trots te zijn 
deel uit te maken van wat hij 
noemde de 'interessante en 
indrukwekkende toekomstdroom' 
van Aruba. „Ons team heeft 
nagedacht hoe we een bijdrage 
kunnen leveren. We doen dat door 
het aanbrengen van energiezuinige 
verlichting, maar hebben ook een 
innovatief lichtontwerp gemaakt 
voor twee pleinen (Plaza Padu en 
Paardenbaai Plaza; red). Licht is 

veel meer dan een verzameling 
lampen. Licht beïnvloedt gedrag, 
geeft plezier en brengt kleur terug 
in de steden.”

De samenwerking heeft voor beide 
partijen meerwaarde die tot over 
de grenzen van het eiland reikt. 
Het project wordt als case study 
opgenomen in de data van het 
Center of Excellence voor Small 
Island Developing States (SIDS) 
dat onlangs in samenwerking met 
het United Nations Development 
Programme (UNDP) in Oranjestad 
is gevestigd. Het centrum is 
bedoeld als kennisplatform voor 
kleinere eilandstaten om ervaring 
met succesvolle duurzame projec-
ten uit te wisselen.

Philips ziet de samenwerking met 
Aruba als springplank naar de 
regio. „Wij kunnen deze showcase 
gebruiken om te laten zien wat er 
allemaal verandert in de wereld 
van verlichting. Die is echt heel erg 
in beweging”, aldus Mendoza.

„Onze visie heeft twee kanten”, 
aldus minister-president Eman. 
„We willen energie duurzaam 
produceren door gebruik te maken 
van wind, zon en andere her-
nieuwbare bronnen, maar het is 
evenzeer belangrijk om kritisch te 
blijven kijken naar het energiege-
bruik. In Philips hebben we een 
partner die helpt onze energiere-
kening omlaag te brengen en die 
tevens bereid is op een innova-
tieve manier met ons mee te 
denken.”

In oktober tekende Aruba al een 
contract met het Canadese bedrijf 
Led Roadway Lighting om alle 
straatverlichting op het eiland van 
LED te voorzien. Samen leveren 
deze projecten een reductie van 
CO2-uitstoot op van jaarlijks 3.000 
tot 4.000 ton. 

Overheid 
op halve 
energie
Philips gaat alle overheidsgebouwen op Aruba voorzien van innova-
tieve LED-verlichtingssystemen. 

Minister Benny Sevinger en premier Mike Eman kijken toe hoe Hector Mendoza 

namens Philips het contract tekent.
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Met het afbakenen van het terrein 
bij Kibaima is symbolisch het 
startsein gegeven voor de bouw 
van een woonwijk met twintig 
huizen waar ondernemingen 
vindingen in real life kunnen 
ontwikkelen, testen en demonstre-
ren aan kandidaat-afnemers. Het 
initiatief is afkomstig van een 
consortium van de lokale energie- 
en waterbedrijven WEB en EL-
MAR, het telecommunicatiebedrijf 
SETAR, woningstichting FCCA, de 
regering van Aruba en de Caribi-
sche tak van TNO.

Aruba biedt vanwege de klimatolo-
gische omstandigheden zoals 
5.000 wind- en 2.000 zonne-uren, 
hoge windsnelheden, hoge 
UV-factor en zout de ideale 
omgeving om prototypes te 
vervolmaken. Een succesvolle 

prestatie in de SCA is als een 
keurmerk. Om het voor bedrijven 
nog aantrekkelijker te maken deze 
faciliteit te benutten, komt er in de 
wijk een bezoekerscentrum waar 

zij hun klanten kunnen ontvangen. 
„We merken dat er bij Nederlandse 
en Europese, maar ook Ameri-
kaanse bedrijven veel belangstel-
ling bestaat. Ik schat in dat er heel 
wat bedrijvigheid gaat ontstaan. 
Het wordt een broedplaats van 
innovaties”, aldus algemeen 
directeur Mart van Bracht van TNO 
Energy. 

Ook van de zijde van kandidaat-
huurders is de interesse groot. Bij 
de toewijzing van de huizen speelt 
motivatie een rol: toekomstige 
bewoners moeten achter de 
doelstelling van het project staan 
en bereid zijn mee te werken aan 
onderzoeken. Ondernemers willen 
hun concepten immers ook 
afstemmen op niet-technologische 
aspecten als bewonersgedrag en 
gebruikersacceptatie. Het belang 
van Aruba is evident: de SCA sluit 
naadloos aan bij de ambitie om de 
energievoorziening uiterlijk in 2020 
volledig te hebben verduurzaamd 
en parallel daaraan de rol van het 
eiland als 'green gateway' tussen 
Europa en de Amerika's te verster-
ken.

I: www.tno.nl
 

Aanleg slimme  
wijk begonnen

Bedrijven die zich richten op de ontwikkeling van duurzame innova-
ties hebben er naar uit gekeken: de start van de bouw van de Smart 
Community Aruba (SCA). Deze levensechte proeftuin moet de 
kraamkamer worden van technologische vernieuwingen die bijdra-
gen aan wereldwijd toe te passen concepten om economieën 
circulair te maken; door duurzaam te bouwen, uitsluitend gebruik te 
maken van hernieuwbare energie en afval te recyclen.
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Het Water- en Energiebedrijf Aruba 
(WEB) heeft via een zogeheten 
request for information onderne-
mingen uitgenodigd hun belang-
stelling kenbaar te maken. Het 
eerste project betreft een solar-
park met een capaciteit van 5 
megawatt waarmee het een van 
de grotere zal zijn in het Caribisch 
gebied. WEB heeft hiervoor naast 
de raffinaderij in San Nicolas een 
terrein van 34.000 vierkante meter 
gereserveerd. Het tweede project 

bestaat uit het voorzien van twintig 
school- en andere openbare 
gebouwen van zonnepanelen die 
in totaal 2,5 megawatt moeten 
gaan leveren. Opgeteld een ruime 
verdubbeling van de huidige 
hoeveelheid beschikbare zonne-
energie.

„WEB verkeert in de gunstige 
omstandigheid dat we de projec-
ten uit eigen middelen kunnen 
financieren. Dat is te danken aan 

onze recip-generatoren die veel 
minder brandstof gebruiken dan 
de oude diesels. Het geld dat we 
uitsparen, gebruiken we voor 
investeringen in duurzame ener-
gie”, legt division manager techni-
cal affairs Francis Ras uit. Anders 
dan het zonnepark bij de luchtha-
ven dat net als het windmolenpark 
van een private partij is die de 
energie aan WEB verkoopt, 
worden de nieuwe projecten in 
eigen beheer ontwikkeld. „Als het 
eenmaal is geïnstalleerd en 
functioneert, is het onderhoud 
beperkt. Dat kunnen we prima zelf 
en zo hoeven we de opbrengst 
met niemand te delen.”

WEB wil het percentage energie 
dat op een duurzame manier 
wordt opgewekt stapsgewijs 
uitbreiden. „Wij streven er naar om 
in 2020 uitsluitend schone, groene 
energie te distribueren zodat er 
geen fossiele brandstoffen meer 
nodig zijn”, legt Joseph Everon, 
hoofd van de afdeling projecten, 
uit. Ras: „Het is een grote uitda-
ging om naarmate het aandeel 
hernieuwbare energie toeneemt 
het elektriciteitsnet stabiel te 
houden. We pakken het daarom 
zorgvuldig aan want voorop staat 
dat de stroomvoorziening be-
trouwbaar moet zijn. We hanteren 
drie principes: Reliability, afforda-
bility en stability. Ras, dus.”

WEB heeft meer plannen zoals 
een drijvend zonnepark. „De 
piekuren voor het energiegebruik 
vallen op het eiland in de middag-
uren en dan is ook de opbrengst 
van de zonnepanelen het hoogst. 
Dat is gunstig want dat betekent 
dat we de conventionele opwek-
king niet hoeven uit te breiden. Dat 
draagt enorm bij aan het behalen 
van onze 2020-doelstelling”, aldus 
Everon.  
 

WEB's duurzaamheidsduo Francis Ras (rechts) en Joseph Everon.

Nederlandse bedrijven kunnen meedingen naar de opdracht voor 
twee grootschalige solarprojecten op Aruba.

Zon kleurt
Aruba groen
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MFA’s zijn ontwikkeld om de 
dienstverlening van de overheid 
dichter bij de burgers te brengen. 
„We hebben de activiteiten van de 
huidige hulpbestuurskantoren als 
uitgangspunt genomen. In aanvul-
ling daarop hebben we samen met 
de bibliotheek in elke MFA een 
studieruimte met boeken en wifi 
georganiseerd. Ook komt in iedere 
MFA een cafetaria waar gezonde 
snacks en lunches worden aange-
boden. De omwonenden hebben 
meegepraat over welke dienstver-
lening ze nog meer willen in hun 
MFA. Qua aanbod verschillen ze 
dan ook van elkaar”, aldus Harms. 
Inmiddels is de aanbestedingspro-
cedure voor de bouw van de 
derde MFA, in Savaneta, in volle 
gang. „Daarna is Santa Cruz aan 
de beurt en gaan we het hulpbe-
stuurskantoor in San Nicolas 
transformeren tot MFA.” Dat 
verbouwen is geen overbodige 
luxe. „De oude hulpbestuurskanto-

ren zijn onderverdeeld in kleine 
hokkerige kantoortjes. Klanten 
moeten vaak tot buiten in de rij 
staan om op hun beurt te wach-
ten. Dat wordt allemaal anders.”
De lokale architecten die de 
gebouwen hebben ontworpen, 
kregen de opdracht rekening te 
houden met het karakter van de 
wijk waar de MFA komt te staan, 
duurzaamheid en transparantie. 
„We zien dat de architecten 
ontwerpen hebben gemaakt met 
open balies en weinig muren. Ook 
in Paradera sluiten het gebouw en 
de inrichting aan bij het streven 
van de overheid om de burgers zo 
open mogelijk tegemoet te tre-
den.” De MFA zal in de avonduren 
open zijn voor kerkelijke, sociale 
en educatieve organisaties die 
bijeenkomsten willen organiseren. 
Elke MFA heeft een vergaderruim-
te, voorzien van een podium en 
audiovisuele apparatuur. Hoe fraai 
vormgegeven de MFA's ook zijn, 

het gaat uiteraard vooral om de 
kwaliteit van de dienstverlening. 
Daarom worden voor medewer-
kers aanvullende cursussen op 
hun vakgebied georganiseerd en 
krijgen zij extra training in service. 
Binnen een jaar moeten alle MFA’s 
in gebruik zijn. Vijf heel verschil-
lende gebouwen met als gemeen-
schappelijk doel burgers optimaal 
van dienst te zijn. „We zien in 
Noord dat mensen beginnen te 
ontdekken wat er allemaal in hun 
MFA wordt aangeboden. Het 
wordt steeds drukker en dat 
betekent dat de dienstverlening 
goed aansluit bij de behoefte van 
de bewoners. Eigenlijk wel logisch 
want ze hebben meegedacht over 
wat er moest komen”, aldus 
Harms. 

De bouw van de multifunctionele accommodatie in Paradera nadert 
haar voltooiing. MFA-coördinator Omar Harms verwacht dat hij eind 
juli de sleutel van het gebouw in handen krijgt. 

Met burgers
voor burgers
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Un Reino
Politiek Den Haag lijkt zich bewuster dan ooit dat het 
Koninkrijk uit meer dan 'Holland' bestaat. Steeds 
vaker trekken de vier landen als eenheid de wereld in 
zoals bij de top van de Associatie van Caribische 
Staten die begin juni in Havana werd gehouden.  
Voor de premiers Mike Eman en zijn collega's  
Ben Whiteman van Curaçao en William Marlin van 
Sint Maarten vertrouwd terrein, maar voor Nederland 
een primeur: Mark Rutte is de eerste Nederlandse 
minister-president die Cuba bezocht sinds de  
revolutie.
 

TEDxAruba
Na de succesvolle première vorig jaar van TEDxAruba 
met als thema 'Island of Sustainable Solutions' en 
veel buitenlandse bezoekers kon een vervolg niet 
uitblijven. Die vindt plaats op 23 september in Cas di 
Cultura onder de uitdagend provocerende titel 
'TEDxAruba What if...?' met, aldus de organisatoren, 
het doel radicale shake-ups tot stand te brengen  
die kunnen helpen Aruba's duurzame ambities te 
realiseren.

I: www.tedxaruba.com
 

Jazz
De alweer tiende editie van het tot ver buiten Aruba 
populaire Caribbean Sea Jazz Festival wordt op 23 en 
24 september gehouden. Op de podia rond het 
Renaissance Conference Center worden grootheden 
verwacht als Kool & The Gang, Izaline Calister, dj Ben 
Liebrand, Dunkstaphunk, Tony Succar en New Cool 
Collective met in de voorprogramma's talentvolle 
lokale bands. Naast het muzikale geweld kan er 
worden genoten van dans, poëzie en beeldende kunst.

I: www. caribbeanseajazz.com  
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Aan het woord is Tristan Every. Hij 
maakt deel uit van het vierkoppige 
team dat belast is met het organi-
seren van de tweede ATECH-con-
ferentie (15-17 september) waarbij 
de A staat voor Aruba. De andere 
leden zijn Varelie Croes, Chris 
Croes en Rudy Croes. „Mensen 
weten weinig van startups en wat 
een startup ecosysteem inhoudt. 
Via de conferentie willen we meer 
bewustzijn creëren over startups, 
hoe die een rol kunnen spelen bij 

ontwikkelingen in vooral de 
toeristische industrie en wat nodig 
is om dit te realiseren.” De manier 
waarop bedrijven werken is in 
hoog tempo aan het veranderen. 
„De ontwikkelingen gaan razend-
snel. Gevestigde bedrijven moeten 
innoveren om competitief te blijven 
en daarvoor worden steeds vaker 
startups ingehuurd. Goed opge-
leide, meestal jonge professionals 
gaan van bedrijf naar bedrijf en 
trekken zich niets aan van lands-

grenzen.” Vorig jaar vond in 
Oranjestad de eerste ATECH-con-
ferentie plaats. „We hadden bijna 
500 bezoekers uit binnen- en 
buitenland. De sfeer was geweldig, 
vol energie. Ons doel was de 
conferentiegangers te inspireren 
aan de slag te gaan met startups. 
We zien allerlei initiatieven die 
aantonen dat we daarin geslaagd 
zijn.”
De conferentie is niet alleen 
gericht op het verstrekken van 
informatie. „Wat we ook willen, is 
de conferentie gebruiken als 
beginpunt voor een mentorpro-
gramma voor startups. Daar 
kunnen zowel lokale als internatio-
nale startups aan meedoen. We 
helpen hen om hun product of 
dienst op de beste manier aan de 
man te brengen, zowel op Aruba 
als daar buiten.” Een spannend 
onderdeel van de conferentie is de 
Talent Pitch, een wedstrijd voor 
het beste startup-idee. „Vorig jaar 
kregen we  meer dan veertig 
inzendingen. Daaruit heeft een jury 
de beste vijf geselecteerd die 
tijdens de conferentie een presen-
tatie hebben gegeven. De winnaar 
kreeg 20.000 dollar om zijn idee te 
realiseren. De wereld verandert en 
wij kunnen niet achterblijven. We 
hebben nu de kans om als eiland 
een positie te ontwikkelen als 
technologiehub. Zo kunnen we 
Aruba aantrekkelijk maken voor 
buitenlandse startups om hier een 
paar maanden te komen werken. 
Omgekeerd kunnen lokale startups 
toegang krijgen tot de internatio-
nale markten. Ook voor investeer-
ders in deze sector is het belang-
rijk te weten dat Aruba een 
economisch klimaat heeft dat 
innovatie en technologie stimu-
leert. Zo werken we met elkaar 
aan een nieuwe economische 
richting voor ons eiland.”

I: www.atechconference.com 

„Ons doel is op Aruba een startup ecosysteem te ontwikkelen,  
een omgeving waarbinnen startups en gevestigde bedrijven elkaar 
kunnen vinden, samen kunnen innoveren en investeerders aan- 
trekken.”

Goed klimaat 
voor startups
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De secretaris-generaal van het 
Arubaans Olympisch Comité 
(COA) Nicole Hoevertsz, tevens lid 
van het Internationaal Olympisch 
Comité (IOC), is opgetogen dat 
maar liefst zes Arubaanse atleten 
zich op dit moment al hebben 
gekwalificeerd voor deelname aan 
de Olympische Spelen in Rio de 
Janeiro. Dat is één per 18.000 
inwoners. Reken door en de 
Nederlandse afvaardiging zou ruim 
900 sporters groot moeten zijn. 
„Voor Aruba zijn deze Spelen 
historisch. Voor het eerst hebben 
onze sporters zich geplaatst door 
de Olympische limieten te halen. Ik 
ben enorm trots op ze.”
Hoevertsz, in het dagelijks leven 
secretaris van de Ministerraad, is 

net terug uit Rio waar ze als lid van 
de coördinatiecommissie van het 
IOC heeft geconstateerd dat alle 
voorbereidingen op schema 
liggen. Haar eerste Olympische 
Spelen maakte ze mee als sporter. 
Dat was in 1984 in Los Angeles 
waar ze uitkwam bij het syn-
chroonzwemmen. Vier jaar later in 
Seoel was ze er opnieuw bij, maar 
dan als coach. Sindsdien is ze in 
uiteenlopende functies bij alle 
Spelen van de partij geweest.
Haar carrière als sportbestuurder 
begon Hoevertsz bij zwemclub 
The Barracudas. Via de Arubaanse 
Zwembond trad ze in 1997 toe tot 
het Arubaans Olympisch Comité. 
Een jaar later raakte ze betrokken 
bij de Pan-Amerikaanse Sportor-

ganisatie (PASO) waar ze zich 
naast de functie van chef protocol 
ging bezighouden met het thema 
vrouw en sport. Ze was de eerste 
vrouw die in 1998 werd benoemd 
tot lid van het bestuur van de 
continentale organisatie. Haar 
inzet viel op bij het IOC en in 2003 
werd ze benoemd in de IOC-com-
missie Vrouw en Sport. Drie jaar 
later kreeg ze de voor een sport-
bestuurder van een klein eiland 
eervolle uitnodiging volwaardig lid 
te worden van het IOC. 
Hoevertsz zet zich met volle 
overgave in om de Arubaanse 
sportwereld naar een hoger plan te 
helpen, met gebruikmaking van de 
mogelijkheden van de Olympische 
beweging. „Het niveau dat we nu 
zien bij onze atleten komt niet uit 
de lucht vallen. Al voor ik IOC-lid 
werd, is het COA begonnen met 
een programma om de sport 
professioneler aan te pakken. De 
vrijwilligers zijn in de loop der jaren 
vervangen door lokaal opgeleide 
en uit het buitenland aangetrokken 
beroepstrainers. Het COA heeft 
een technische afdeling opgezet 
die de bondscoaches begeleidt. 
Nu wordt gewerkt met trainings-
schema's en planningen voor de 
lange termijn met duidelijke 
doelstellingen. Zonder een derge-
lijke aanpak kun je geen talent 
ontwikkelen.”
De nieuwe aanpak werd ervaren 
als een revolutie. „De eerste stap 
was de sportbonden ervan te 
overtuigen dat voortaan met 
structuren moest worden gewerkt. 

Voor Aruba kan
Rio niet meer stuk

„Ik ben heel tevreden. We hebben de afgelopen decennia veel 
kennis en ervaring ontwikkeld binnen de Arubaanse sportwereld en 
daar plukken we nu de vruchten van.”
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Dat betekende schrijfwerk om 
zaken vast te leggen en jaarplan-
nen op te stellen. Bij veel sporten 
stond dat nog in de kinderschoe-
nen.” Gelukkig bood de Olympi-
sche organisatie uitkomst. „Het 
IOC gebruikt opbrengsten van 
sponsoring en televisierechten om 
via het Olympic Solidarity Pro-
gramme nationale comités te 
ondersteunen. In de afgelopen vier 
jaar heeft Aruba voor ongeveer 
een miljoen dollar kunnen profite-
ren van dit fonds.” Daarnaast kan 
de sport uiteraard ook rekenen op 
de support van de Arubaanse 
overheid. Via de sportsubsidie-
commissie wordt de opbrengst 
van Lotto pa Deporte onder de 
sportbonden verdeeld. 
De inspanningen lijken zich uit te 
betalen. „We hebben vorig jaar een 
preselectie gemaakt van achttien 
atleten in tien verschillende spor-
ten. Zij hebben intensieve begelei-
ding gekregen. Eind april hadden 
zes van hen de Olympische limiet 
gehaald en is er nog een aantal dat 

kans maakt op kwalificatie. Dat is 
te danken aan decennialang 
consistent het uitgezette beleid te 
volgen. Er is veel commentaar 
geweest, maar onze Olympiërs 
bewijzen dat we goed bezig zijn. 
We moesten vaak tegen de stroom 
in roeien. Nu ziet iedereen in dat dit 
de manier is om het algehele 
prestatieniveau te verhogen en 
uitzonderlijk talent de juiste bege-
leiding te bieden.” Hoevertsz 
benadrukt dat de atleten het 
grootste aandeel in het succes van 
de Arubaanse aanpak hebben. 
„Dankzij de steun van ouders, maar 
ook de Olympische familie kunnen 
zij zich fulltime met hun sport 
bezighouden. Als klein sportlandje 
kunnen wij met grote trots toekijken 
hoe een van de grootste Arubaanse 
delegaties ooit zich op 5 augustus 
presenteert tijdens de openingsce-
remonie.” Alleen de delegatie 
waarmee in 1988 werd deelgeno-
men was met acht leden groter, 
maar dat was voor de invoering 
van kwalificatielimieten.

Nicole Hoevertsz zal er in Rio 
uiteraard bij zijn. „Ik ga onze atleten 
heel hard toejuichen. Ik hoop dat 
Aruba mooi in beeld wordt ge-
bracht. Die paar seconden is 
miljoenen waard aan publiciteit en 
prestige. Het is een unieke kans om 
ons eiland te promoten. Er kijken 
zo’n drie miljard mensen naar de 
openingsceremonie. Kun je een 
betere manier bedenken om je land 
op een positieve manier te presen-
teren aan de wereld?”  

Bij het standbeeld van  

Pierre de Coubertin, de grondlegger  

van de moderne Spelen.

Tijdens een bezoek in 2012 aan Brazilië maakte (toen nog) prinses Máxima een foto 

van echtgenoot Willem-Alexander, diens IOC-collega Nicole Hoevertsz en voorzitter 

Carlos Nuzman van het Braziliaans Olympisch Comité. 
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Op weg 
naar Rio
Niet eerder was Aruba met zo veel op basis van de kwalificatie- 
limieten geplaatste atleten vertegenwoordigd op de Olympische 
Spelen als deze zomer in Rio de Janeiro. Op deze en de volgende 
pagina's stellen wij de Chef de Mission en de sporters voor.

Chef de Mission - Patrick Werleman„Aruba is lid van de Olympische beweging en dus doen we 

mee aan de Olympische Spelen. Niet alleen de atleten, ook 

de begeleiders leren er veel van want je draait een paar 

weken mee op het hoogste sportpodium.” Chef de Mission 

Patrick Werleman is al een jaar druk met de voorbereidingen 

voor Rio. De afvaardiging is groter dan ooit. Eind mei hadden 

zich zes atleten gekwalificeerd. „Dat zijn dus zes atleten, met 

hun coaches. Voor onze taekwondoatleet gaat een sparring-

partner mee, anders kan ze niet trainen. Verder hebben we de 

medische staf en de technische commissie. Zij zorgen er voor 

dat de atleten zich volledig kunnen focussen op het presteren. 

De sporters hoeven alleen maar uit bed te komen, de rest 

wordt voor ze geregeld.” De Chef de Mission heeft de leiding 

stevig in handen. „Er is veel te regelen: inschrijvingen, accreditaties, de reis, maaltijden, het 

transport van de boten, het bestellen van uniformen en het verzamelen van alle informatie over 

schema’s en roosters. Onze atleten wonen niet op Aruba, ze zitten verspreid over de wereld. 

Contact onderhouden is daarom een uitdaging.” Hoewel de medaillekansen nihil zijn, vindt 

Oerlemans het belangrijk dat het eiland de Spelen serieus neemt. „De sport wordt er in de 

breedte beter van dat we deel uitmaken van de Olympische beweging. We krijgen financiële en 

inhoudelijke steun van het IOC. Zo kunnen we profiteren van de kennis van elders. Er is meer 

organisatie en structuur en we gaan serieuzer met de atleten om. Hun prestaties vertonen een 

stijgende lijn die we moeten zien vast te houden. Onze Olympiërs hebben een voorbeeldfunctie. 

Hopelijk gaan steeds meer jongeren inzien dat sporten leuk is en dat ook op ons kleine eiland 

grote prestaties worden verricht.”
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Allyson Ponson

Over het antwoord op de vraag hoe je succesvol kunt 

worden, hoeft zwemster Allyson Ponson (20) niet lang na te 

denken. „Als je ontdekt welke sport of andere activiteit zo 

belangrijk voor je is dat je daar je leven voor wil inrichten, ga 

er dan voor met discipline en passie.” Zelf maakte Ponson 

vorig jaar een belangrijke keuze die bepalend is gebleken 

voor haar sportieve prestaties. Ze verliet haar studiestad 

Eindhoven en ging terug naar Aruba. „Mijn eerste jaar bij 

PSV was erg succesvol. Mijn prestaties gingen vooruit en ik 

won belangrijke medailles. Ook werd ik opgenomen in het 

estafetteteam. In mijn tweede jaar veranderde dat. Er kwam 

een nieuwe coach en de communicatie tussen ons was 

stroef. Dat had zijn weerslag op mijn tijden. Na overleg met mijn familie besloot ik een jaar de 

tijd te nemen om te onderzoeken of ik onder leiding van mijn oude coach de draad weer kon 

oppakken.” Ponson begon al op jonge leeftijd met zwemmen. Samen met haar tweelingzus 

Gabrielle behaalde ze in hoog tempo alle zwemdiploma’s. De meiden wisten elkaar op te 

zwepen tot grote prestaties en drongen door tot de nationale selectie. Allyson bleek steeds 

vaker de sterkste van de twee en pakte meestal het goud. De kortere afstanden liggen haar 

het beste. „Ik vind lange afstanden fijn, maar nu mijn tijden op de vijftig meter steeds scherper 

worden, merk ik wel dat door de adrenalinerush en de explosiviteit mijn voorkeur verandert.” 

Ponson maakt zich weinig illusies over haar medaillekansen. „Ik ben eigenlijk nog te jong. Ik 

hoop wel een goede prestatie neer te zetten. Mijn focus ligt bij de Spelen van 2020 in Japan. 

Ik wil daar heel graag sportgeschiedenis schrijven voor Aruba.”

Mikel Schreuders

De datum 28 november 2015 staat in het geheugen gegrift van 
Mikel Schreuders (22). Op die dag zwom hij in Santo Domingo 
de 200 meter vrije slag in 1:51.17, meer dan een halve secon-
de sneller dan de Olympische kwalificatietijd. „Toen ik achter 
het startblok stond, dacht ik: „Als ik het red, red ik het. Als het 
niet lukt, hoop ik nog een andere kans te krijgen. Maar ik was 
snel genoeg.” Schreuders begon met zwemmen toen hij met 
zijn familie op Bonaire woonde. Moeder Monica vond het een 
goed idee als haar kinderen leerden zwemmen omdat ze vaak 
op het water waren. Het gezin verhuisde naar Aruba en daar 
ging Schreuders trainen onder leiding van coach Ismael 
Santiesteban. Die herkende zijn talent en motiveerde hem om 
veel te trainen. Het duurde echter nog een paar jaar voordat zijn pupil het zwemmen echt tot 
prioriteit verhief. Vorig jaar ging hij studeren in Missouri. Zwemteam The Tigers ontving hem met 
open armen èn een studiebeurs. Schreuders is blij dat hij naar de Spelen mag, maar Rio is niet zijn 
hoofddoel. „Ik hoop dat ik een mooie tijd zwem. Daarna ga ik door met hard trainen om sneller te 
worden.” Scheuders’ coach bij The Tigers Greg Rhodenbaugh: „Mikel is nog jong. Hij heeft veel 
meer in zijn mars.” Santiesteban formuleert het nog stelliger: „Als hij op deze weg doorgaat, zie ik 
hem medailles winnen bij de volgende Spelen.” Schreuders blijft nuchter: „Het is voor mij een 
grote eer Aruba te mogen vertegenwoordigen in Rio. Iedere atleet droomt daarvan. Als je het 
maximale wilt bereiken, vereist dat volledige inzet en een positieve instelling. Dan kan veel, ook al 
kom je van een klein eiland.”
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Philipine van Aanholt

Zeilster Philipine van Aanholt (23) maakte in 2012 haar Olym-
pische debuut in Londen. Daarmee trad ze in de voetsporen 
van haar vader Cor die in 2000 in Sydney meedeed namens 
de Nederlandse Antillen. „Ik heb er veel voor moeten doen mij 
voor Londen te plaatsen. Eenmaal daar was ik praktisch uitge-
put. Ik wist ook nauwelijks wat het inhield, ik deed maar wat. 
Inmiddels ben ik wel wat professioneler geworden.” In 2010 
raakte Curaçao waar Van Aanholt opgroeide zijn Olympische 
licentie kwijt door het uiteenvallen van de Nederlandse 
Antillen. In Londen deed ze daarom mee als onafhankelijk 
atleet, daarna moest ze kiezen of ze voor Nederland of Aruba 
wilde uitkomen. Ze koos voor het laatste. „De trainingsfacili-
teiten in Nederland zijn beter en er is meer kennis. Daar kom je als sporter in een gespreid bedje, 
maar ik ben opgegroeid op Curaçao, heb er alles geleerd en altijd genoten van de wedstrijden in 
het Caribisch gebied. Ik voel me meer Antilliaans en Arubaans dan Nederlands. Bovendien vind 
ik het leuk om het allemaal zelf te bepalen.” Na het afronden van haar studie bedrijfskunde lag de 
weg open om vol voor het zeilen te gaan. Het leidde haar langs het WK, de PanAm Games en 
trainingskampen over het hele Amerikaanse continent. „Ik heb het afgelopen jaar een bizar leven 
geleid met heel veel gereis.” Over haar verwachting is ze niet al te uitgesproken. „Ik kan niet 
zeggen: ik word 15e of 30e. Als er lichte wind staat, heb ik meer kans want dan is het meer een 
tactisch spel en minder fysiek. Voor mij zijn de Spelen geslaagd als ik het beste van mezelf heb 
kunnen laten zien. Vanuit het perspectief van Aruba schrijven we al historie door daar met zo veel 
sporters te staan die zich op grond van hun prestaties hebben geplaatst.”

Monica Pimentel
Klein van postuur, tenger en verlegen. Monica Pimentel (27) heeft niet de uitstraling die geassocieerd wordt met een fysieke sport als taekwondo. Toch heeft de Arubaanse zich geplaatst voor de Spelen. Ze begon op haar negende. „Mijn moeder wilde dat ik iets leerde over zelfverdediging.” Drie jaar later kreeg Pimentel les van de voormalige trainer van het Argentijns Olympisch team, Julio Cesar Ramos. „Ik kwam in de Arubaa-nse selectie en kreeg de kans mee te doen aan internationale toernooien. Ramos motiveerde me om te durven dromen van de Olympische Spelen. Ik realiseerde me dat het hard werken betekende. Ik heb andere dingen in mijn leven opzij gezet en kreeg ook te maken met tegenvallers. Geloof me: ik heb vaak gehuild na een verloren wedstrijd, maar altijd heb ik de draad weer opgepakt en ben nog harder 

gaan trainen om het de volgende keer beter te doen.” Die houding bracht haar niet alleen als 
sporter verder, het hielp haar ook in het persoonlijke leven. „Ik heb geleerd dat je zelf verantwoor-
delijk bent voor je prestaties.” De afgelopen jaren boekte Pimentel mooie resultaten bij internatio-
nale toernooien, maar kwam steeds net iets te kort voor de top. „Vorig jaar realiseerde ik me dat ik 
in de gewichtsklasse tot 53 kilo veel concurrentie heb van vrouwen die zwaarder zijn. Daarom heb 
ik besloten een gewichtsklasse te zakken.” Dat was een risico omdat afvallen ten koste kan gaan 
van kracht. Het bleek echter een gouden greep. „Ik voel me fysiek veel beter in de categorie tot 49 
kilo en ook mentaal ben ik veel sterker geworden. Ik ben nu feller en sneller en win bijna al mijn 
gevechten.” Op de Panamerikaanse Spelen dwong Pimentel als finaliste een ticket naar Rio af. 
Sindsdien traint ze onder meer in Cuba en Zuid-Korea.
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Nicole van der Velden

Nicole van der Velden (20) is een van de meest ambitieuze 

leden van de Arubaanse afvaardiging: ze heeft haar zinnen 

gezet op een medaille. De route naar Rio begon voor haar 

reeds op jonge leeftijd. Als dochter van een zeilende vader 

werd het varen en navigeren met de paplepel ingegoten. Toen 

ze twaalf was, ging ze voor het eerst alleen het water op. Haar 

vader leerde haar alles wat hij wist van zeilen, maar vooral om 

haar dromen na te jagen. In 2010 vertegenwoordigde zij 

Aruba bij de Olympische Jeugdspelen in Singapore. Die 

ervaring sterkte haar in de overtuiging dat ze met de besten 

zou kunnen meekomen door heel hard te werken en het 

uiterste van zichzelf te vergen. „Het varen met de Nacra 17 is 

me op het lijf geschreven. Dat is echter een discipline voor een tweepersoonsbemanning. Zeker 

op een klein eiland als Aruba waar het zeilen wonderlijk genoeg niet veel wordt beoefend, is het 

vinden van de ideale partner lastig.” In 2013 had ze geluk. Zeiler Thijs Visser kwam buiten de 

Nederlandse Olympische selectie terecht en was naarstig op zoek naar een mogelijkheid om zijn 

geliefde sport te kunnen blijven beoefenen. Aldus werd hij Van der Veldens zeilpartner. Visser 

heeft de Arubaanse sportnationaliteit aangenomen zodat ze als team voor Aruba kunnen uitko-

men. Met de steun van de Aruba Sailing Association en het Comittee Olympico Arubano kregen 

zij de wind in de zeilen. Ze vlogen over het water wat hen al snel de bijnaam The Flying Arubies 

opleverde. Voor jongeren heeft Van der Velden een duidelijke boodschap: „Laat niemand je 

tegenhouden achter je ambities aan te jagen. Doe wat je graag doet en je wordt een gelukkig 

mens.”

Thijs Visser

Catamaranzeiler Thijs Visser (26) vormt een team met Nicole 
van der Velden in de Nacra17 klasse, de enige gemixte klasse 
in het Olympisch zeilen. Ze varen onder de vlag van Aruba, 
het geboorteland Van der Velden. Visser maakte tot 2013 deel 
uit van de Nederlandse selectie, maar viel buiten de boot door 
het besluit van de bond slechts twee teams naar Rio af te 
vaardigen. Piekerend over een mogelijkheid zijn zeilcarrière 
toch te kunnen voortzetten, kwam hij Van der Velden tegen die 
op zoek was naar een partner. De eerste stap om de Olympi-
sche ambities waar te maken was de toestemming van de 
Aruba Sailing Association om voor Aruba te mogen uitkomen. 
Daarna volgde de goedkeuring van de internationale zeilbond 
ISAF waardoor Visser en Van der Velden in het internationale veld als Arubaans team kunnen 
aantreden. Toen hoefden ze 'alleen' nog maar te presteren om een ticket voor Rio in de wacht te 
slepen. Bij wedstrijden lijkt het duo over het water te vliegen wat de bijnaam Flying Arubies 
opleverde. „Bij zeilen komt een hoop kijken als je op hoog niveau wil meekomen. De evenemen-
ten vinden overal ter wereld plaats en op al die locaties moet je overnachten, een boot regelen, 
trainen, gezond eten, fit blijven, presteren en evalueren”, aldus Visser. De Flying Arubies doen het 
meeste allemaal zelf, in tegenstelling tot veel teams in landen waar een grote bond veel werk uit 
handen neemt. Ondanks de vele uitdagingen waaronder een structureel gebrek aan financiële 
middelen is Visser nog steeds blij met de keuze die hij in 2013 maakte: „Ik ben voltijd bezig met 
zeilen. Het is moeilijk om er van rond te komen, maar als ik zeil, ben ik gelukkig. Dan heb je niet 
zoveel meer nodig.”
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Elektronische paspoortcontrole, 
gratis wifi, oplaadpunten voor 
laptops en meer belastingvrije win-
kels en horecagelegenheden 
moeten de reizigers bij aankomst, 
vertrek of een overstap een 
aantrekkelijke entourage bieden. 
Passagiers die vanuit Amsterdam 
met de KLM naar Aruba vliegen, 
merken al iets van een toekomst 
zonder wachtrijen. Zij profiteren 
van de proef van het Happy 
Flow-project waarbij ze na het 
scannen van het paspoort recht-

streeks kunnen doorlopen naar de 
aankomsthal. Het experiment zal 
gaandeweg worden uitgebreid 
zodat vertrekkende passagiers 
zonder oponthoud - langs volledig 
geautomatiseerde controlepunten 
- aan boord kunnen gaan.

Vorig jaar verwerkte het vliegveld 
2.6 miljoen passagiers, een record 
dat dit jaar al weer zal worden 
gebroken. De prognoses rond de 
grote uitbreiding van de luchtha-
ven in 1999 gaven aan dat er 

maximaal 2,3 miljoen passagiers 
verwacht konden worden in de 
komende decennia. Geen wonder 
dat de luchthaven bijna uit haar 
voegen barst. „Zolang de passa-
giersaantallen blijven groeien, 
groeien wij mee. Ruimte voor 
fysieke uitbreiding is er nauwelijks. 
Reina Beatrix ligt ingeklemd 
tussen de zee en de hoofdweg. 
Daarom richten wij ons op slimme, 
veelal technologische oplossin-
gen”, aldus operationeel directeur 
Jurgen Benschop. Hij heeft de 
leiding over de dagelijkse gang 
van zaken en de uitbreidingsplan-
nen. 
„De afgelopen twee jaar zijn we 
druk geweest met de meest 
noodzakelijke aanpassingen, maar 
ook met het updaten van het Plan 
Beatrix 2000. Nu beschikken we 
over een gedegen projectplanning 
die voorziet in investeringen voor 
een periode van vijftien jaar. Aan 
de airside wordt het platform 
uitgebreid. Aan de oostkant 
hebben we al twee nieuwe posities 
bijgebouwd en nu doen we dat 
ook aan de westzijde. Daarna 
komen er nog twee bij met een 
aviobrug, voor vluchten naar de 
Verenigde Staten. We bouwen met 
onze langetermijnvisie in het 
achterhoofd dus we houden 
rekening met eventuele toekom-
stige uitbreidingen. We bouwen zo 
flexibel mogelijk.” 
De grootste veranderingen vinden 
plaats binnen de luchthavenge-
bouwen. Vanwege de pre-clea-
rance voor de Verenigde Staten 
zijn alle faciliteiten voor passagiers 
die daarheen reizen strikt geschei-
den. „Dat betekent dat we in feite 
twee luchthavens hebben. Dat is 
natuurlijk niet efficiënt. De vluchten 
naar de VS vertrekken in enkele 
clusters en de rest van de dag 
gebeurt aan die kant bijna  niets. 
Aan de zijde van de de non-US-
vluchten is het op andere uren 

Luchthaven
groeit mee

Aruba Airport Authority (AAA) investeert de komende jaren 100 tot 
150 miljoen dollar om de luchthaven Reina Beatrix te laten 
meegroeien met de verdere uitbouw van Aruba als gateway tussen 
Europa en de Amerika's.
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weer heel druk. Dat gaan we dus 
anders organiseren”. Dat anders is 
bijvoorbeeld de afhandeling van 
bagage. „Er komt een nieuw 
centraal bagagesysteem. We 
beginnen daar volgend jaar mee, 
een klus van twee tot drie jaar. Het 
wordt een volledig geautomati-
seerd systeem dat we kunnen 
gebruiken voor alle bestemmin-
gen. Dat gaan we eerst aanleggen 
en daarna bouwen we de rest er 
omheen.”
‘De rest’ is gericht op de snelle 
doorstroom van passagiers. „We 
willen overschakelen naar een 
smart airport. Alle processen 
moeten via scans volledig geauto-
matiseerd verlopen. Geen papie-
ren meer en ook geen rijen. De 
moderne passagier wil dat. Voor 
ons is het ook beter want dan 
houden mensen meer tijd over om 
wat te eten of te winkelen.” 
Benschop geeft aan dat de vele 

projecten in vier groepen te vatten 
zijn, maar dat duurzaam en smart 
de sleutelbegrippen zijn bij elke 
deelinvestering. „Bij vervangings-
projecten houden we rekening met 
nieuwe technologie. Datzelfde 
geldt voor verbeteringsprojecten 
als Happy Flow en elektronische 
documentencontrole. Alle nieuwe 
apparatuur is energiezuinig en bij 
het bouwen letten we op duur-
zaam. Zo hebben we zonwerend 
folie op de ramen en bewegings-
sensoren bij de roltrappen. Om het 
geheel een plezierige uitstraling te 
geven, kiezen we bepaalde 
kleuren, gezellige Caribische 
muziek en veel decoraties.”

De grootste uitdaging is de 
planning van de werkzaamheden. 
„Het werk moet worden gedaan 
terwijl de luchthaven in vol bedrijf 
is. We hebben dus weinig ruimte 
en moeten steeds doorschuiven 

als er een deel klaar is. Dat vereist 
heel wat flexibiliteit van onze 
medewerkers, we kunnen de 
luchthaven niet sluiten.”
De aanpak van Reina Beatrix is 
illustratief voor het motto van 
Aruba: we kunnen het zelf, maar 
niet altijd alleen. Sinds 2004 
bestaat er een co-management-
overeenkomst met de Schiphol 
Group. Dankzij de aldus beschik-
bare expertise is het vliegveld 
uitgegroeid tot het hoogst gewaar-
deerde in de wijde regio en wint 
het jaar op jaar prestigieuze 
awards. Financieel is de organisa-
tie zo gezond als wat. Voor de 
komende investeringen hoeft dan 
ook niet te worden aangeklopt bij 
de overheid. Andersom plukt 
Schiphol ook de vruchten van de 
samenwerking. Zo wordt Aruba als 
proeftuin benut om innovaties in 
de praktijk uit te proberen.
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Chief Executive Officer Frederick 
Nuboer vertelt hoe InselAir Aruba 
is ontstaan: „Ongeveer negen jaar 
geleden was er op buureiland 
Curaçao een sterke behoefte aan 

een nieuwe lokale airline. Dat 
leidde tot de start van InselAir 
Curaçao die vervolgens een snelle 
ontwikkeling doormaakte. We 
zitten in een regio met een groot 

tekort aan luchtvaartverbindingen 
terwijl de vraag enorm groeit. In 
2011 werd besloten ook op Aruba 
een operatie beginnen. Anderhalf 
jaar later verwierf InselAir Aruba 
het Air Operator’s Certificate en 
weer een jaar later kregen we 
landingsrechten en konden we 
ook hier van start.”

Wat is de strategie van InselAir 
Aruba?
„Aruba beschikte met de grote 
Amerikaanse carriers al over veel 
airlift naar het noorden, richting de 
Verenigde Staten. Wij zien vooral 
kansen om vanuit het zuiden voor 
aanvulling te zorgen. Voor een deel 
van onze passagiers is Aruba de 
eindbestemming, maar een ander 
deel stapt op Reina Beatrix over 
op vluchten naar een volgende 
bestemming, bijvoorbeeld Miami. 
We werken daarbij samen met 
andere airlines. Zuid-Amerikaanse 

InselAir Aruba

slaat vleugels uit
Op Aruba zijn twee lokale luchtvaartmaatschappijen actief. InselAir 
Aruba en Aruba Airlines. Twee jonge ondernemingen die flink aan de 
weg timmeren. Met het uitbreidende aanbod aan regionale bestem-
mingen dragen ze bij aan de versterking van Aruba als gateway 
tussen Europa en de Amerika's. Manaus in het noorden van Brazilië 
bijvoorbeeld is vanaf Schiphol met een overstap op luchthaven 
Reina Beatrix sneller bereikbaar dan langs de traditionele route via 
Rio de Janeiro. 

26 A r U B A  D U S H I  T E r A



luchtvaartmaatschappijen voeren 
passagiers aan die op onze 
vluchten overstappen.”

Wat zijn de uitdagingen?
„We zijn heel voorzichtig begon-
nen, maar breiden gestaag uit. 
Vanaf Aruba vliegen we recht-
streeks op dertien bestemmingen. 
Samen met Curaçao komen we op 
het dubbele aantal. We zijn volop 
bezig met het ontwikkelen van nog 
veel meer destinaties. Uit onder-
zoek weten we naar welke be-
stemmingen veel wordt gezocht. 
Wij kijken vervolgens of we daar 
iets mee kunnen. Zo hebben we 
vorig jaar Manaus toegevoegd. Die 
stad ligt heel geïsoleerd en heeft 
nu dankzij ons een verbinding met 
de Verenigde Staten, via Aruba. De 
inwoners van Manaus hoeven niet 
meer met een enorme omweg via 
São Paulo te reizen. We oriënteren 
ons om meer landen in ons 
routenet op te nemen. De econo-
mie in een aantal landen in de 
regio is sterk in ontwikkeling en 
dus komen daar, naast toenemend 
zakenverkeer, ook steeds meer 
mensen met de financiële midde-
len om op vakantie te gaan. Een 
lastige situatie is die in Venezuela. 
Door het deviezenbeleid van de 
Venezolaanse overheid is het voor 
ons moeilijk de bolivars die we 
daar verdienen om te wisselen in 
dollars. We zijn op dit moment dus 
terughoudend om daar uit te 
breiden. Ik durf gerust te stellen 
dat het goed gaat met InselAir 
Aruba. Drie jaar geleden zijn we 
begonnen met vliegen, nu hebben 
we al zeven vliegtuigen en 180 
man personeel.”

Hoe ziet u de toekomst van 
InselAir Aruba?
„In overleg met KLM en andere 
luchtvaartmaatschappijen uit het 
Skyteam zijn we bezig met het 
ontwikkelen van een nieuw 

product. Reizigers willen tegen-
woordig meer dan een bestem-
ming bezoeken tijdens hun vakan-
tie. Samen met onze partners 
bieden we mogelijkheden om met 
KLM van Amsterdam naar Aruba 
te vliegen en hier een weekje te 
blijven. Daarna kunnen de reizigers 
met InselAir door naar Quito, voor 
bijvoorbeeld een Galapagos-
cruise, en  rechtstreeks met de 
KLM weer terug naar Amsterdam. 
Het is zo maar een voorbeeld, de 
mogelijkheden zijn enorm. De 
speciale certificering van lucht-
vaartautoriteit IATA die nodig is 
voor deze internationale samen-
werking hebben we rond.”

Hoe is de samenwerking binnen 
de luchtvaartsector op Aruba?
„Wij werken uiteraard veel samen 
met InselAir Curaçao op het 
gebied van overhead en onder-
houd. We verwachten dat we op 
Aruba nog veel groter gaan 
worden en dus zoeken we naar 
lokale samenwerking. Er komt een 

joint venture met andere lucht-
vaartmaatschappijen voor het 
beheer van een hangar waar het 
onderhoud van de toestellen kan 
plaatsvinden. Waar we al heel ver 
mee zijn, is om samen met andere 
ondernemingen in de sector de 
schoolgaande jeugd warm te 
maken voor een carrière in de 
luchtvaart. We hebben niet alleen 
vliegend personeel nodig, maar 
ook technische en ondersteunen-
de mensen op de grond. Vanwege 
de snelle ontwikkelingen in de 
luchtvaart moet ons personeel 
geregeld opleidingen en trainingen 
volgen. Die doen we gezamenlijk 
met onze zustermaatschappij 
InselAir Curaçao . Dat drukt de 
kosten en je stimuleert elkaar om 
de kwaliteit te verhogen. De 
overheid en de luchthaven denken 
gelukkig met ons mee. Zonder 
deze belangrijke partners zou het 
lastig worden de enorme groei die 
onze sector doormaakt in goede 
banen te leiden.”
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Benjamin Petrocchi begon zijn 
sigarenfabriekje ruim tien jaar 
geleden in zijn eentje. Inmiddels 
biedt hij werk aan tien mensen. In 
de bescheiden werkplaats annex 
winkel vlakbij de Hollandse molen 
waar ook toeristen welkom zijn om 
uitleg te krijgen over het ambacht 
vertelt Petrocchi over zijn kennis-
making met tabak. „Ik ben in deze 
buurt opgegroeid. Elke dag liep ik 
door de vrije natuur naar school. 

Tussen de struiken stonden een 
paar planten die ik niet kende, 
maar me wel boeiden. Op een dag 
heb ik een blad aan mijn grootva-
der laten zien. Die vertelde dat het 
tabak was en dat je daarvan een 
middeltje tegen reuma kon ma-
ken.”
Na zijn schoolopleiding ging 
Petrocchi aan de slag bij een zaak 
in elektronische apparaten. Die 
hield begin deze eeuw op te 

bestaan waardoor hij zonder werk 
kwam te zitten. „Ik ben toen een 
sigarenhandeltje begonnen. Ik 
verkocht vooral Cubaanse sigaren 
aan Amerikaanse toeristen. Die 
zijn er gek op, maar kunnen ze in 
eigen land niet kopen.” Na een 
paar jaar tussen de geïmporteerde 
sigaren nam Petrocchi het besluit 
zelf sigaren te gaan produceren. 
„Ik ben een paar keer naar Cuba 
gegaan en heb daar een heleboel 
geleerd over het maken van 
sigaren. Ook heb ik een keer een 
zak zaad meegebracht.” Het zelf 
kweken van tabaksplanten verliep 
met vallen en opstaan. „Een goede 
sigaar begint met het voorbereiden 
van de bodem. Om grote planten 
te krijgen met mooie bladeren is 
heel wat compost nodig. Na het 
zaaien komt het aan op voldoende 
water, zijscheuten snoeien en de 
juiste dosering zonlicht.” In de tuin 
naast zijn huis bouwde Petrocchi 
een kas die hij met gaas bekleed-
de. „Zo staan de planten in de 

Handrolled
in Aruba
Honderd procent biologisch, gekweekt in de Arubaanse grond en 
handgerold in een klein werkplaatsje. De Aruhiba-sigaren zijn een 
authentiek Arubaans product dat gretig aftrek vindt. 
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schaduw en krijgen de insecten 
weinig kans om de bladeren te 
beschadigen.” 
Het zaad wordt in het najaar 
gezaaid, de periode waarin er wat 
vaker een buitje valt. Na een paar 
weken worden de kleine plantjes 
verplant om ze meer ruimte te 
geven. De dagelijkse verzorging is 
een hele klus, maar na negen 
maanden staan de rijen tabaks-
planten bijna manshoog en kan er 
worden geoogst. Met wortel en al 
worden de planten uit de grond 
getrokken om te drogen. Dan 
worden de bladeren onder het 
afdak van de werkplaats gehan-
gen. Als ze bruin en knisperend 
zijn, kan de fermentatie beginnen. 
De methode daarvoor heeft 
Petrocchi zelf uitgevonden. Een 
grote koelbox openend, zegt hij: 
„Kijk, onderin zit water. Daar staat 
een rekje in en daar leggen we de 
tabaksbladeren op. Met het deksel 
erop ontstaan de perfecte condi-
ties, warm en vochtig.” Tijdens dat 
proces ontstaat niet alleen de 
smaak van de tabak, maar ook de 
nicotine.
Het is een kwestie van geduld. „De 
kwaliteit van een sigaar wordt 
bepaald door de fermentatie. Het 
is net als met wijn. Hoe langer je 
wacht, des te beter het resultaat. 
Na een jaar heb je tabak voor een 
milde sigaar met een zachte, niet 
al te complexe smaak. Wil je een 

sigaar met een sterkere smaak, 
dan moet je de tabak twee tot vijf 
jaar laten fermenteren. Het zijn 
allemaal prima sigaren, maar het is 
een kwestie van smaak. Er wordt 
niets toegevoegd, het is puur 
natuur waardoor ze een volle, pure 
tabaksmaak krijgen, zonder 
bijsmaakjes.” 
Na het fermenteren worden de 
bladeren geselecteerd. De gave 
exemplaren worden gebruikt als 
omblad of dekblad, de rest wordt 
fijn gehakt. Vervolgens kunnen de 
sigaren worden gerold. Tegen-
woordig heeft Petrocchi daar vier 
medewerksters voor in dienst. 
Zorgvuldig zoeken ze het omblad 
uit en verdelen daar een hoeveel-
heid tabaksnippers over. Vaardig 
rollen ze een worstje van de tabak, 
de pop. Die wordt in een mal 
gelegd. Als die gevuld is met 
twintig sigaren in wording gaan ze 
een paar uur in de pers. Tenslotte 
komt er nog een glad dekblad 
omheen en klaar is de sigaar. Het 
traditionele bandje wordt er met 
de hand omheen geplakt waarna 
de sigaar wordt verpakt in een 
cellofaantje of een kistje. „Of in 
een geschenkverpakking, in het 
blauw van de Arubaanse vlag. Op 
het sigarenbandje staat de vlag 
ook, samen met ons wapen. Een 
echte Arubaanse sigaar moet 
tenslotte onze symbolen dragen”, 
stelt Petrocchi met gepaste trots. 

De Aruhiba is als 'Handrolled in 
Aruba' een bijzondere sigaar. De 
naam is een samentrekking van de 
beroemde Cubaanse Cohiba en 
Aruba. Op een blog schreef een 
Nederlandse kenner: „Zeker geen 
slechte sigaar. Goed gerold, 
hoefde niet bijgewarmd te worden, 
trok goed, brandde goed, aardige 
rookontwikkeling. Vrij simpel 
pallet, maar toch met een medium 
body. Het meest opmerkelijke aan 
de sigaar was het zilt smakende 
dekblad, waarin ik, naarmate de 
sigaar vorderde, duidelijk invloe-
den van de zee proefde. Ik waan-
de me aan een Arubaanse haven, 
hoewel ik nog nooit die kant op 
ben geweest.” Dat hoeft ook niet 
want de twintig soorten Aruhiba 
kunnen online worden besteld.

I: www.aruhibaccigars.com 
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Green corridor
Er wordt hard gewerkt aan de metamorfose van de 
verbindingsweg van luchthaven Reina Beatrix naar 
San Nicolas tot Green Corridor. Het verbrede tracé 
wordt voorzien van een middenberm, een vrijliggend 
fietspad en brede groenstroken. De Green Corridor, 
uitgevoerd als public private partnership, maakt de 
culturele hoofdstad van Aruba niet alleen sneller, 
maar ook veiliger bereikbaar.

 

Ziekenhuis
Het nieuwe beddenhuis van het Dr. Horacio Oduber 
Hospitaal begint al aardig vorm te krijgen. Hoewel het 
aantal bedden niet groeit, komen er wel veel meer 
patiëntenkamers. In tegenstelling tot de grote kamers 
in het ‘oude’ ziekenhuis waar vier tot zes bedden in 
een kamer staan, heeft het nieuwe beddenhuis alleen 
een- en tweepersoonskamers. De bouw loopt op 
schema en naar verwachting is het gebouw aan het 
einde van dit jaar klaar.

 

San Nicolas
Na het centrum van Oranjestad wordt nu ook San 
Nicolas grondig onder handen genomen. De binnen-
stad ondergaat een ware gedaantewisseling. Monu-
menten worden opgeknapt en er komen twee musea 
met een plaza voor het houden van grote evenemen-
ten waarmee de culturele hoofdstad van Aruba zijn 
naam meer dan waarmaakt. Het authentieke San 
Nicolas wordt zo een 'must see' voor toeristen, zeker 
nu de bereikbaarheid dankzij de Green Corridor wordt 
vergroot.
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Donaties
Tijdens de jaarlijkse Open Dag van de Marinierska-
zerne Savaneta is een mooi bedrag ingezameld voor 
twee goede doelen. TurtugAruba en Fundacion ban 
uni man pa cria nos muchanan ontvingen elk een 
cheque van 14.000 Arubaanse florin. Die eerste zet 
zich in voor het verbeteren van de leefsituatie van de 
zeeschildpadden die hun nesten hebben op Aruba. 
De tweede zorgt ervoor dat minder bedeelde kinderen 
bij aankomst op school een ontbijt krijgen.

 

Biofuel
Bij enkele grote supermarkten kunnen particulieren 
hun gebruikte bakolie en frituurvet in een speciaal 
voor dat doel ontwikkeld vat deponeren. Het bedrijf 
BioFuel Aruba dat ook gebruikt vet ophaalt bij hotels 
en restaurants maakt er biobrandstof van. Afnemers 
zijn het Water- en Energiebedrijf WEB en de luchtha-
ven Reina Beatrix en ook voor automobilisten zijn er 
inmiddels meerdere tankpunten. 

 

Verzetsheld
Arubaanse studenten hebben tijdens de jaarlijkse 
dodenherdenking een krans gelegd bij het monument 
op de Waalsdorpervlakte. Daar werd op 6 november 
1944 de Arubaanse verzetsheld Boy Ecury op 22-ja-
rige leeftijd gefusilleerd. Hij studeerde in Nederland 
toen de oorlog uitbrak. In plaats van naar zijn familie 
op het veilige Aruba terug te keren, sloot Ecury zich 
aan bij het verzet, totdat hij na te zijn verraden op 5 
november 1944 werd opgepakt. In 1947 is zijn 
stoffelijk overschot met militaire eer op zijn geboorte-
eiland herbegraven. 
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De waaiboom staat symbool voor 
Aruba's ambitie de energievoorzie-
ning in 2020 volledig te hebben 
vergroend, precies een halve eeuw 
nadat het icoon van de Arubaanse 
flora inspiratiebron was voor de hit 
waarmee een van Nederlands 
succesvolste bands furore maakte. 
„Ik was onbekend met het bestaan 
van bomen die één kant op 
groeien doordat de wind altijd uit 
dezelfde richting waait”, graaft 
Arnold Mühren in zijn geheugen.
De tussenstop in 1970 op Aruba 
tijdens een toernee door het 
Caribisch gebied bracht de 
toenmalige bassist en songwriter 
van The Cats tot het schrijven van 
hun best verkochte single ooit. 

„Die bomen fascineerden mij. Ik 
vond het een fenomeen. Wat voor 
een naam geef je aan zo'n ver-
schijnsel, vroeg ik mij af. Ik hou 
van allitereren. Zo kwam ik op one 

way wind. Vervolgens was het 
zaak er een mooi verhaal bij te 
bedenken, met de wind als 
metafoor voor de liefde. Zodra we 
terug waren, ben ik gaan schrijven. 
Heel primitief heb ik met een 
simpele gitaar op een bandrecor-
der een demo gemaakt. Ik liet de 
tape horen aan onze manager Jan 
Buys. Hij luisterde en - als je een 
koptelefoon op hebt, heb je de 
neiging harder te gaan praten - 
riep: mooi, mooi, mooi.”
Tekst en melodie pasten leadzan-
ger Piet Veerman als een ouwe jas. 
„Hij heeft het fantastisch gezon-
gen en ook nog de gitaarsolo 
prachtig naar zijn hand gezet. In 
de polder van Uitdam, bij een 
steigertje, is de clip opgenomen. 
Dat we daarvoor niet naar Aruba  
zijn gegaan, zal wel een budget-
kwestie zijn geweest. Later 
hebben we het nog een keer op 
een Volendamse botter opgeno-
men. Verder zijn er heel veel 
tv-registraties. We zaten elke week 

Hitte, droogte en de zilte passaat kunnen de door de elementen 
gevormde dividivi er niet van weerhouden te groeien en te bloeien. 

Van waaiboom
tot wereldhit

Arnold Mühren temidden van de met goud bekroonde hits van The Cats.

Uit het document 'Our Vision'
„The dividivi, the icon to Aruba’s flora, is a hearty tree that survives the 
dry and windy climate by growing in harmony with the one-way wind 
which is inherent to the island’s natural environment. The dividivi is 
therefore a symbol and a model for adaptability and being one with 
nature. When a country finds itself adrift the lessons from the dividivi 
are: to work with your strengths, respect the forces of nature, em-
brace the inevitability of change and stay pointed in the right direction 
to be able to take control of the future.”
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wel een keer in het vliegtuig op 
weg naar een tv-studio voor een 
opname van One Way Wind, in 
België, Duitsland, Oostenrijk, 
Zwitserland, Engeland, Spanje... 
Daarnaast hadden we het onge-
looflijk druk met optredens. Het 
was echt hard werken.”
One Way Wind betekende voor de 
grondleggers van de 'Palingsound' 
de internationale doorbraak. Het 
nummer overtrof in verkoopcijfers 
alle andere 36 (!) top40-hits die de 
band tussen 1966 en 1985 noteer-
de. Alleen al in Duitsland werden 
er meer dan een miljoen van 
verkocht. Daarvoor kregen The 
Cats de Gouden Hond, de hoog-
ste Duitse platenonderscheiding. 
Het nummer werd bovendien 
wereldwijd 166 keer door andere 
artiesten gecoverd, van Demis 
Roussos tot James Last.
In 1974 werd One Way Wind het 
strijdlied van Oranje tijdens het 
WK in Duitsland. „Op weg naar de 
wedstrijden werd in de spelersbus 
altijd One Way Wind gedraaid. We 
zijn toen nog uitgenodigd om in 
het spelershotel op te treden. Het 

verhaal wil dat het bandje bij de 
finale zoek was. Of het waar is 
weet ik niet. Maar Nederland 
verloor met 2 - 1...”
Als groep is The Cats in 1985 

opgehouden te bestaan, maar 
ruim dertig jaar later is het reper-
toire waarmee de 'opvolgers' 
Tribute To The Cats Band en The 
Cats Aglow door binnen- en 
buitenland trekken nog altijd goed 
voor volle zalen. „Bij hun optre-
dens hoor je The Cats zoals het 
eigenlijk bij ons had moeten 
klinken, met strijkers en blazers 
erbij. Wat techniek betreft, was het 
in onze tijd behelpen. Het ging 
allemaal op zijn janboerenfluitjes. 
Er zat ook een enorm verschil 
tussen wat je op de plaat hoorde 
en onze live-optredens.” Niettemin 
zijn de originele uitvoeringen 
onverminderd populair. Hoewel 
YouTube pas sinds 2005 bestaat, 
is One Way Wind al miljoenen 
malen bekeken. Dagelijks gebeurt 
dat nog honderden keren, met 
achterlating van lovende commen-
taren in vele talen.
„Ik ben nog steeds trots op de 
compositie. Tijdens een vakantie 
op Kreta stapten we een taverne 

In 2004 kregen The Cats het ereburgerschap van Aruba toegekend.  

Op de foto leadzanger Piet Veerman met toenmalig gevolmachtigde  

minister Ella Tromp-Yarzagaray.
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binnen waar wat oudere Duitse 
toeristes met een gitaar aan het 
zingen waren. Ik heb ze gevraagd 
of ik ook wat mocht spelen. Ze 
herkenden de melodie meteen. In 
Tunesië kwam ik een keer Willeke 
Alberti tegen. Op een terras begon 
ze over One Way Wind en precies 
op dat moment klonk het nummer 
door de open deur van een 
nabijgelegen discotheek. Dat is 
toch meer dan toeval... One Way 
Wind heeft ontzettend veel voor 
mij betekend. Ook in financieel 
opzicht. Bij de eerste afrekening 
van de auteursrechten kon ik mijn 
ogen niet geloven: 32.000 gulden! 
Daar kon je in die tijd een huis van 
kopen. Omdat je toen 72% 
belasting moest betalen, heb ik 
het geld geïnvesteerd in een 
studio. Ik ben begonnen in een 
dubbele garage. Gaandeweg is 
het uitgebreid. Wat je hier nu ziet, 
is begonnen met One Way Wind.”
Studio Arnold Mühren in Volendam 
is de kraamkamer van heel wat 
hits, onder meer van Marco 

Borsato, Jan Smit, Ilse de Lange, 
Nick & Simon en Total Touch. De 
gangen zijn niet lang genoeg om 
alle gouden platen een plekje te 
geven. Hoe groot het succes van 
The Cats ook was, het was nog 

niet de tijd van het grote verdie-
nen. En dan liepen er ook nog 
inhalige platenbazen rond die 
misbruik maakten van de zakelijke 
naïviteit van hun artiesten. 'Haaien' 
noemt Mühren ze. „Op een 
gegeven moment kwamen er 
helemaal geen afrekeningen meer 
uit het buitenland voor auteurs-
rechten. Dat kan niet kloppen, 
dacht ik. Ik ben het gaan uitzoe-
ken. Sinds 2005 ben ik aan het 
procederen om betaald te krijgen 
waar ik recht op heb. Ik ben al een 
paar keer in het gelijk gesteld, 
maar het zal nog wel even duren 
voordat het helemaal is afgewik-
keld.”
Ondanks het in 2004 toegekende 
ereburgerschap van Aruba heeft 
het tot 2012 geduurd voordat 
Mühren naar het eiland van de one 
way wind-trees terugkeerde, voor 
vakantie. Het eerste dat hem 
opviel? „De wind.”

Zie voor de clip van One Way Wind: 

www.youtube.com/ 
watch?v=WkOy4T3jRIY 

You Said Some Winds Blow Forever
And I Didn't Understand
But You Saw My Eyes Were Asking
And Smiling You Took My Hand 
So We Walked Along The Seaside
Where Trees Grow Just One Way 
Pointing Out The One Direction
That The Wind Blows, Day After Day 

One Way Wind, One Way Wind
Are You Trying To Blow My Mind
One Way Wind, One Way Wind
Is She Her That I Hoped To Find
Why Do You Blow The Coals Every Day 
Tell Me What Are You Trying To Say 

No I Don't Know All About You 
And Maybe I Never Will
But I Do Know Ev'ry Word Of 
Our Talking Upon The Hill 
And Whenever I Will See You 
For Maybe One More Time
I Am Sure I'll Get The Answer 
That The Wind Has, Still In Mind 

One Way Wind, One Way Wind
Are You Trying To Blow My Mind
One Way Wind, One Way Wind
Is She Her That I Hoped To Find
Why Do You Blow The Coals Every Day
Tell Me What Are You Trying To Say

One Way Wind
Composer/Author: Arnold Mühren
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„Het zijn de meest kwetsbare 
delen van de wereld waar de 
mensen het eerst en hardst 
worden getroffen door de gevol-

gen van klimaatverandering. Voor 
sommigen van ons - met name 
kleine eilandstaten zoals mijn 
eigen Aruba - is dit nu al een 

kwestie van overleven. Op de 
lange termijn is dat voor ons allen 
het geval. De toename van het 
aantal watergerelateerde rampen 
is een teken aan de wand. We 
moeten nu èn snel handelen want 
we zijn het point of no return aan 
het passeren. Overheden kunnen 
het niet alleen dus moeten we 
samenwerken, ook met de particu-
liere sector”, aldus de premier (zie 
voor de volledige toespraak:  
www.pmoaruba.com).

Staatssecretaris Sharon Dijksma 
van Infrastructuur en Milieu 
ondertekende de in Parijs ge-
maakte klimaatafspraken namens 
de Europese Unie, Eman deed dat 
namens het Koninkrijk der Neder-
landen. Na de VN-top reisde Eman 
door naar Washington om daar op 
uitnodiging van vicepresident Joe 
Biden een actieve bijdrage te 
leveren aan de US-Caribbean-
Central American Energy Summit. 
De premier maakte van de gele-
genheid gebruik bij het IMF langs 
te gaan waar hij sprak met be-
windvoerder namens het Konink-
rijk Menno Snel. Op de terugweg 
maakte Eman nog een tussenstop 
in Miami voor de ondertekening 
van een City Sister-overeenkomst 
met Doral City. 

Met staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu bij de VN voor de 

ondertekening van de klimaatafspraken.

Een kwestie van overleven

Het komt niet vaak voor dat een bestuurder uit het Caribisch deel van 
het Koninkrijk de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 
toespreekt. Minister-president Mike Eman viel die eer te beurt toen  
hij namens het Koninkrijk het woord voerde in het debat over de 
Sustainable Development Goals die de VN zich heeft gesteld.

Verwelkoming door  

VN secretaris-generaal Ban Ki-moon.

Begroeting door minister van  

Buitenlandse Zaken John Kerry.

Vicepresident Joe Biden wist zich 

verzekerd van een aandachtig gehoor.
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Door prof.mr.dr. D.J Elzinga

Nederland is in tal van opzichten gebonden aan de 
Europese besluitvorming en staat onder Europees 
toezicht, vooral op het financiële vlak. Minder bekend 
is dat Nederland ook is gebonden aan de normen 
van het Koninkrijk. Zo formuleert art. 43 van het 
Statuut dat de landen een rechtsstaat moeten zijn en 
dat er deugdelijk moet worden bestuurd. Worden 
deze normen geschonden dan kan de Koninkrijksre-
gering als ultimum remedium ingrijpen in Aruba, 
Curaçao en Sint Maarten. Het financiële toezicht op 
de Caribische landen staat in dat teken en de norm 
van deugdelijk bestuur en rechtsstaat vormt ook de 
grondslag van tal van arrangementen die voor de 
'west' zijn getroffen. Is Nederland ook aan die norm 
van deugdelijk bestuur gebonden? Jazeker! De Raad 
van State constateert bijvoorbeeld in zijn jaarverslag 
dat het met de uitvoerbaar-
heid van wetgeving in 
Nederland beroerd is gesteld. 
Dit mankement lijkt struc-
turele trekken te vertonen, 
met daarbij de decentralisa-
tiewetgeving als voorlopig 
treurig dieptepunt. Ook kan 
met droge ogen worden 
beweerd dat door het veel te 
lang open houden van 
kolencentrales de CO2 
uitstoot te hoog blijft en er 
structurele milieuschade is. 
Twee vormen van evident 
ondeugdelijk bestuur, zou je 
zeggen. Hoe komt het dat 
het Koninkrijk wel regelmatig 
de Caribische rijksgenoten 
op de vingers tikt of dreigt, 
maar Nederland in dit opzicht 
geheel links laat liggen? De 
oorzaak is dat het toezicht uit 
art. 50 van het Statuut niet 
geldt voor Nederland, maar 
alleen voor de Caribische 
landen. Art. 50 lid 2 formu-

leert dat het toezicht in Nederland nationaal moet 
worden georganiseerd en dat daarvoor geen 
Koninkrijkstoezicht voorhanden kan zijn en wel 
omdat de regering van het Koninkrijk samenvalt met 
de regering van Nederland. Wel werd daar destijds 
bij gezegd dat de gevolmachtigde ministers in de 
Koninkrijksregering er op kunnen aandringen dat ook 
Nederland zich houdt aan de genoemde normen. In 
de praktijk komt het daar niet van want een gevol-
machtigde minister maakt zich volstrekt belachelijk 
indien hij dergelijke kwesties probeert te agenderen. 
De mogelijkheid uit de toelichting werd destijds 
opgeschreven om de schijn op te houden dat de 
landen in het Koninkrijk zich in een positie van 
gelijkwaardigheid bevinden. In de praktijk is daar 
geen sprake van. Allerlei vormen van ondeugdelijk 
bestuur in Nederland kunnen naar hartelust worden 
gecombineerd met verreikende interventies in het 

Caribisch gebied. Het 
Koninkrijkstoezicht is naar 
norm en feit selectief en dat 
was en is ook uitdrukkelijk de 
bedoeling. De hele statutaire 
opzet kent veel meer van dit 
soort schijnconstructies. De 
indruk wordt gewekt dat het 
Koninkrijk boven de landen 
staat, federale trekken 
vertoont, maar in de praktijk 
is het Koninkrijk Nederland. 
De Caribische landen heb-
ben als het er om spant 
alleen de mogelijkheid om 
lege briefjes in te leveren. Er 
zijn tal van oorzaken voor de 
moeizame verhoudingen in 
het Koninkrijk, maar de 
weeffouten in het Statuut 
vormen een zelfstandige 
bron van vele zwarigheden. 
Het Statuut heeft dan ook 
zijn langste tijd gehad en 
moet worden vervangen door 
een fair samenwerkings- 
document. 

OPINIE

Schijnconstructies

Prof.mr.dr. Douwe Jan Elzinga is hoogleraar Staatsrecht 

aan de Rijksuniversteit Groningen en honorair hoogleraar 

staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Aruba.
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„Wie heeft de regie?” was daarom 
de voor de handliggende, maar 
nog niet eerder gestelde vraag die 
werd opgeworpen tijdens het 
Interparlementair Koninkrijksover-
leg, de halfjaarlijkse ontmoeting 
van parlementariërs van Aruba, 
Curaçao, Sint Maarten en Neder-
land die begin juni in Den Haag 
werd gehouden.
Omdat het nemen van binnenland-
se klimaatmaatregelen een natio-
nale verantwoordelijkheid van de 
vier afzonderlijke landen is, 
hebben de delegaties besloten 
hun eigen regering te vragen een 

coördinerend bewindspersoon aan 
te wijzen. Dat kwartet moet voor 
de onderlinge afstemming zorgen.
Ook worden de regeringen aange-
spoord voor hun eigen land een 
klimaatplan op te stellen waarin 
wordt opgenomen welke maatre-
gelen men gaat nemen om aan het 
verdrag te voldoen. Op basis van 
deze plannen kan worden bepaald 
op welke gebieden samenwerking 
mogelijk is en of er bijvoorbeeld 
EU-fondsen zijn aan te spreken. 
Tevens werd geopperd dat er in 
het Caribisch deel van het Konink-
rijk vanwege het grote aantal 

zonuren en de altijd waaiende pas-
saat meer mogelijkheden voor het 
opwekken van duurzame energie 
zijn dan in Nederland en daarom 
wellicht als proeftuin voor vernieu-
wende industrie kan worden 
benut.
Belangrijkste afspraak die 197 
landen in Parijs hebben gemaakt, 
is de wereldwijde stijging van de 
temperatuur tot 2100 te beperken 
tot 2°C vergeleken met het niveau 
van voor de opkomst van de 
industrie. Daarvoor is het nodig nu 
al maatregelen te nemen om de 
uitstoot van broeikasgassen fors 
te reduceren, onder meer door de 
vervanging van fossiele brandstof-
fen voor hernieuwbare energie 
zoals Aruba reeds in 2020 ver-
wacht te realiseren.
 

Klimaatakkoord 
vraagt om regie
De op de Klimaattop in Parijs gemaakte afspraken om de opwar-
ming van de aarde tegen te gaan, zijn in mei tijdens een VN-ceremo-
nie in New York door minister-president Mike Eman ondertekend. 
Hoewel hij dat deed namens het gehele Koninkrijk wordt aan de vier 
individuele landen overgelaten er invulling aan te geven.

De aan het Interparlementair Koninkrijksoverleg deelnemende delegaties uit  

Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland in de plenaire zaal van de Eerste Kamer.
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Nederland beziet het overzeese 
deel van het Koninkrijk vooral als 
een financieel risico. De herschik-
king van de koninkrijksverhoudin-
gen op 10-10-10 was bedoeld als 
poging om de eilanden een stevige 
impuls te geven binnen het Konink-
rijk.  Tijdens het kabinet Rutte-II is 
daar weinig meer van over en 
straalt Nederland slechts de 
betrokkenheid uit van een strenge 
en afstandelijke schoolmeester. De 
benadering is nu louter juridisch-
bestuurlijk en financieel en de 
maatlat is het Nederlandse belang. 
Waarschijnlijk wordt deze houding 
vooral ingegeven door binnenlands 
electoraal opportunisme. Dat dit 
ten koste gaat van een eeuwen-
lange verbondenheid maakt in deze 

oppervlakkige tijd weinig uit. Hoe 
eenkennig en hoe onverantwoorde-
lijk! Natuurlijk, ook genegenheid 
kan heel wel leiden tot strenge 
standpunten, maar dan zijn deze 
incidenteel en in het belang van de 
partner. Noch het kabinet, noch de 
meerderheid van de Tweede Kamer 
heeft die vorm van genegenheid 
ook maar enigszins willen laten 
doorschemeren. „Samen geld 
verdienen” is het maximale wat 
premier Rutte aan gemeenschap-
pelijkheid heeft laten blijken.
Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat de houding in het Caribisch 
deel van het Koninkrijk snel aan 
cynisme wint. Dat zou nog niet zo 
erg zijn als dit zich beperkt tot een 
deel van de politieke bovenlaag die 

altijd zijn eigen ruimte zal zoeken. 
Het risico is echter groot dat, net 
als overal elders, ook in de Cariben 
de populistische kaart wordt 
gespeeld. Bovendien zijn er steeds 
meer leidinggevenden in de 
publieke en in de private sector die 
zich vertwijfeld afvragen wat hun 
inspanningen voor zin hebben als 
Nederland ze zo in de kou laat 
staan.
Opmerkelijk genoeg is er één eiland 
dat zich consequent probeert te 
onttrekken aan deze malaise en dat 
is Aruba. Dertig jaar geleden trad 
Aruba uit het verband van het land 
de Nederlandse Antillen, maar bleef 
op positieve gronden binnen het 
Koninkrijk. Deze Status Aparte 
heeft Aruba tot het welvarendste 
gemaakt van de Antillen. Na een 
eerste fase van economische 
investeringen in vooral het toerisme 
is Aruba een nieuwe en progres-
sieve etappe ingegaan op weg naar 
een indrukwekkende ecologische 
sprong voorwaarts. Onder leiding 
van de twee opeenvolgende 
kabinetten van premier Mike Eman, 
telg van een belangrijke leidingge-
vende en maatschappelijk betrok-
ken familie op het eiland, is een 
ondernemend, maar ook uitdagend 
bestek gemaakt om een intelligente 
combinatie tot stand te brengen 
van economische, ecologische en 
sociale groei die een exemplarische 
uitstraling kan hebben naar de 
verre omgeving.

Lees verder op:  
www.genootschapnederlandaruba.
nl Drs. Hans HillenMr. Laurens Jan Brinkhorst

Door Laurens Jan Brinkhorst en Hans Hillen

Moet Brussel het
Koninkrijk redden?
Op verzoek van het Genootschap Nederland-Aruba hebben de 
oud-politici en kenners van het Koninkrijksdossier Laurens Jan 
Brinkhorst (D66) en Hans Hillen (CDA) gezamenlijk een beschouwing 
geschreven over de staat van het Koninkrijk.
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In het Statuut van het Koninkrijk is 
bepaald dat de Staten van Aruba, 
Curaçao en Sint Maarten gedele-
geerden kunnen afvaardigen als 
de Kamer een rijkswet behandelt. 
Vanwege de afstand komt het daar 
nooit van, tenzij zich een bijzon-
dere gelegenheid voordoet zoals 
in 2010 toen het Statuut moest 
worden gewijzigd om Curaçao en 

Sint Maarten in navolging van 
Aruba de status van autonoom 
land binnen het Koninkrijk te 
verlenen.
Op aandringen van de Staten 
heeft het presidium van de Kamer 
besloten als het even kan rijkswet-
ten voortaan te clusteren in de 
periode dat de Statendelegaties in 
Den Haag zijn vanwege het 

Interparlementair Koninkrijksover-
leg. Vandaar dat onlangs zeven 
Caribische parlementariërs in de 
Kamerbankjes plaatsnamen. Zij 
mogen moties en amendementen 
indienen, maar in het van 1954 
daterende Statuut is niet geregeld 
dat zij ook mee mogen stemmen.
Kamerlid Tunahan Kuzu (DENK) 
heeft aangekondigd bij de behan-
deling van de begroting Konink-
rijksrelaties met een motie te 
komen om daar verandering in te 
brengen. „De Caribische landen 
zijn immers geen koloniën meer, 
maar gelijkwaardige landen binnen 
het Koninkrijk der Nederlanden. 
Daarom willen wij ons hard maken 
voor een gelijkwaardige behande-
ling.” 

Caribisch weekje
in Tweede Kamer
De Tweede Kamer beleefde begin juni een Caribisch weekje met 
drie rijkswetten op de agenda. 

De bijzondere gedelegeerden van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in de Kamerbankjes.

Desirée de Sousa-Croes (AVP). Gevolmachtigde minister  

Alfonso Boekhoudt met minister  

Bert Koenders in 'Vak K'.

Statenlid Andin Bikker (PDR). AVP-fractieleider René Herdé.

J U L I  2 0 1 6 ,  N r .  3  39



www.ArubaAloe.nlwww.ArubaAloe.nl

Aruba Aloe hecht veel waarde aan 
maatschappelijk verantwoord en 
duurzaam ondernemen.Wij streven 
er naar om in onze werkwijze, 
het productieproces en in onze 
producten de welzijn van plant, 
dier en mens voorop te stellen.

I S L A N D  R E M E D Y
S T O R E

De Aloë’s op onze plantage in Aruba 

(sinds 1890) staan bekend als de 

geneeskrachtigste ter wereld. Het ideale 

woestijnachtige klimaat versterkt namelijk

de natuurlijke genezingskwaliteiten. 

Vanwege de nabijheid van de Aruba Aloe 

fabriek kan de verse, 100% zuivere Aloë Vera 

gel meteen verwerkt worden. Hierdoor zijn al 

onze huid- en haarverzorgingsproducten 

van de hoogste kwaliteit. Check onze site 

voor het gehele assortiment.

De geneeskrachtige
Alöe’s van Aruba

Island Remedy Store  
by Aruba Aloe
T. +31 (0)20 -36 37 904

Runstraat 25 (9 Straatjes)
1016 GJ Amsterdam
Klantenservice@ArubaAloe.nl

Volg ons ook via: 


