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Happy

Door Roué Verveer 

Wat zonneschijn betreft ben ik door mijn jeugd in Suriname wel wat 
gewend. Maar op Aruba is de zon heel apart. In elk ander land komt de 
zon 's morgens op om in de loop van de middag te dalen en langzaam 
achter de horizon te verdwijnen. Op Aruba weet dat ding van geen 
ophouden, heb ik deze zomer aan den lijve mogen ondervinden. Hij blijft 
zeker tot zes uur recht boven je kop staan om daarna binnen een paar 
minuten razendsnel in zee te zakken. Nee, met de Arubaanse zon moet 
je - zelfs als je daar zoals ik je beroep van hebt gemaakt - geen grappen 
maken.

Mijn bezoek aan Aruba had ik te danken aan Saskia Budel met wie ik in 
Paramaribo op het VWO heb gezeten. Ze woont tegenwoordig op Aruba 
en bleef maar vragen wanneer ik er zou komen optreden. Ik was één 
keer eerder op Aruba, in 2006 met de Comedytrain. Ik heb toen niets van 
het eiland gezien: we kwamen aan, deden een show, overnachtten in een 
hotel en vertrokken de volgende ochtend. Ditmaal heb ik het anders 
gedaan door het nuttige met het aangename te verenigen; een mooie 
combinatie van werk èn vakantie met mijn gezin.

Saskia organiseerde mijn optreden in Cas di Cultura met collega Rayen 
Panday in het voorprogramma. Aan niets was te merken dat zij geen 
enkele ervaring heeft met het organiseren van evenementen. Het was 
allemaal perfect geregeld. De uitverkochte zaal reageerde niet alleen 
ontzettend enthousiast, ik merkte aan alles dat men ook blij was met 
mijn komst. Wat het voor mij dubbel zo leuk maakte, is dat de opbrengst 
bestemd is voor de renovatie van Cas di Cultura. Tot zo ver het nuttige 
van de reis.

Het aangename mocht er ook zijn. We hebben uiteraard van de zon, het 
strand en de zee genoten, maar we hebben ook rondgereden, van noord 
naar zuid en van west naar oost. We zijn bij de kapel van Alto Vista 
geweest en bij de natural bridge. Mijn vrouw kon me gelukkig vertellen 
hoe die er uitzag voordat hij instortte want zij was er eind jaren 80 al 
eens geweest. Wat mij opviel is hoe schoon en veilig Aruba is. En dan de 
mensen: die zijn zo vriendelijk en hulpvaardig! Veel landen hebben een 
wervende slogan, de werkelijkheid valt nogal eens tegen. Maar Aruba is 
echt een One Happy Island. Iedereen is daadwerkelijk happy waardoor je 
als bezoeker vanzelf ook happy wordt, althans als je dat nog niet was.

Ik ben helemaal verliefd op Aruba. Als het even kan, ga ik er nog vaak 
komen. Voor wie voor het eerst gaat, heb ik nog wel een tip: neem 
zonnebrand mee en een supergoed humeur. Anders ga je opvallen als 
enige chagrijn.

GASTCOLUMN

Roué Verveer is comedian, 
cabaretier, auteur, acteur, 
entertainer... maar - aldus zijn 
biografie - bovenal mens!

Saskia Budel vestigde zich 15 
jaar geleden op Aruba. „Cultuur 
is heel belangrijk voor een land 
en zijn bevolking. Cas di Cultura 
is daar de brug voor. Onze 
enige schouwburg, knus en 
authentiek, moeten we koeste-
ren. Ik ben blij dat ik daar - met 
dank aan Roué - een kleine 
bijdrage aan heb kunnen 
leveren. Nergens klinkt een 
pianoconcert prachtiger of 
voelen artiesten een connectie 
met het publiek als in Cas di 
Cultura.”
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Afval-art
AHATA, de vereniging van bedrijven in de toeristische 
sector die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft 
staan, heeft voor de veertiende keer een wedstrijd  
georganiseerd voor het maken van kunstwerken uit 
afvalmateriaal. De 28 deelnemers stuurden bij elkaar 
110 creaties in. De meeste daarvan hadden een 
typisch Arubaans thema waaronder deze van oud 
papier gemaakte divi-divi boom. 

 

Fitness
In het Linear Park zijn tientallen fitnessapparaten 
neergezet. Mensen die hardlopen, fietsen of wande-
len in het park kunnen dat afwisselen met allerlei 
oefeningen. Het leuke van de apparaten is dat 
meerdere personen tegelijk kunnen trainen. Ze 
werken met behulp van het gewicht van de gebruiker 
en zijn geschikt voor alle leeftijden. Na de installatie 
probeerden de leerlingen van het Caribbean Tae-
kwondo Institute de apparaten uit.

 

Samen sterk
Aruba, de Verenigde Staten en het Koninkrijk der 
Nederlanden gaan intensiever samenwerken bij de 
bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende 
criminaliteit. Minister Arthur Dowers, zijn Nederlandse 
ambtgenoot Ard van der Steur en namens de VS 
procureur-generaal Loretta Lynch hebben daartoe 
een Memorandum of Understanding ondertekend.
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All-Star
Voor het eerst in jaren was het Koninkrijk weer eens 
vertegenwoordigd bij de All Star Game, het walhalla 
van het baseball. De bij de Boston Red Sox furore 
makende Arubaanse profhonkballer Xander Bogaerts 
werd als korte stop geselecteerd in het team van de 
American League dat een maatje te groot bleek voor 
het team van de National League.

 

Veldjes
Oud-international Edgar Davids heeft het plan gelan-
ceerd kinderrijke wijken op Aruba te voorzien van 
sportveldjes. Het voetbalicoon presenteerde zijn 
ideeën aan minister Alex Schwengle van Volks- 
gezondheid en Sport die er wel oren naar had. Het 
gaat om kleine veldjes van kunstgras die voor ver-
schillende sporten geschikt zijn, met een omheind 
gedeelte voor krachttrainingen.

 

Yolanthe
Voor haar nieuwe televisieprogramma Reunited heeft 
Yolanthe Sneijder-Cabau opnamen gemaakt op 
Aruba. „Filming on this beautiful island”, twitterde de 
actrice, presentatrice en echtgenote van veelvoudig 
international Wesley Sneijder. Blijkens een foto die ze 
op instagram plaatste, mocht zoontje Xess Xava 
meegenieten van One Happy Island: „My cutie pie 
and I enjoying our eve in Aruba.”
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„Wij maken deel uit van een 
wereldwijde community van 
wetenschappers op het gebied van 
transport en planning die elke drie 
jaar bijeenkomen voor een vijf-
daagse conferentie die telkens 
door een ander land wordt georga-
niseerd. In 2013 was dat Chili. 
Daar hebben wij een bid uitge-
bracht om het congres van dit jaar 
te mogen organiseren”, aldus dr.ir. 
Adam Pel van de TU-Faculteit 

Civiele Techniek & Geoweten-
schappen die verantwoordelijk was 
voor de wetenschappelijke inhoud 
van het congres. „Een van de eisen 
is dat het op een eiland wordt 
gehouden. Dat doen we omdat het 
dan veel makkelijker is de boel bij 
elkaar te houden door te voorko-
men dat iedereen uitwaaiert. Wij 
hadden natuurlijk voor een van de 
Waddeneilanden kunnen kiezen, 
maar we hebben gekeken of er 

nog andere mogelijkheden waren 
binnen het Koninkrijk. Een van 
onze collega's had contacten op 
Aruba dus hebben we gepeild of er 
daar interesse was. We kregen 
heel snel een enthousiaste reactie. 
Ook werd ons spontaan support 
aangeboden.”
Het team van Pel moest het 
opnemen tegen Manhattan Island. 
„De TU Delft heeft een goede 
naam in de wereld en we hebben 
veel ervaring met het organiseren 
van congressen. Wat zeker ook 
heeft geholpen is de videobood-
schap van minister-president Mike 
Eman die we in Chili als onderdeel 
van onze bid hebben laten zien. Hij 
nodigde ons allen uit het volgende 
symposium op Aruba te houden in 
de hoop dat wij iets van onze 
kennis zouden achterlaten op zijn 
eiland.” De TU kreeg de organisa-
tie toegewezen. Zelfs voor experts 
op het gebied van logistiek bleek 
dat in de praktijk geen simpele 
klus, vooral vanwege de fysieke 
afstand. „Dat gaf er toch een 
bijzondere dimensie aan”, zegt 
Nicole Fontein met veel gevoel 

Logistieke
uitdaging
Een congres met honderden deelnemers uit zes continenten organi-
seren is al geen klein bier, laat staan als je dan ook nog een locatie 
aan de andere kant van de oceaan op bijna 8.000 km afstand kiest. 
Dat is wat je noemt een logistieke uitdaging. Een team van de TU 
Delft en de Erasmus Universiteit nam de gok welbewust met als 
gevolg dat Aruba deze zomer het decor vormde voor het negende 
Triennial Symposium on Transportation Analysis (TRISTAN).

De congresdeelnemers maakten tussen het confereren door een uitstapje naar de kapel van Alto Vista.
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voor understatement. Waar Pel 
zich volledig op de thema's en 
sprekers kon richten, nam zij de 
operationele kant voor haar 
rekening: het selecteren van de 
congreslocatie, de hotels, de social 
events, het transport etc. Er waren 
momenten, geeft Fontein toe, dat 
de twijfel toesloeg. „Je hebt toch 
met een West-Europese en een 
Caribische cultuur te maken. Wij 
willen alles à la minute geregeld 
hebben, maar dat werkt niet overal 
zo. Gelukkig hebben we, zoals ons 
voordat we de bid uitbrachten was 
toegezegd, daadwerkelijk veel hulp 
gehad, van het Bureau Innovatie, 
de ATA en De Palm Tours.”

Het resultaat: een vlekkeloos 
verlopen congres met 175 (!) 
presentaties over alles wat met het 
optimaliseren van transport en 
logistiek te maken heeft. „Wij 
houden ons bezig met de metho-
delogische en mathematische 
aspecten van alle vormen van 
transport: over de weg, door de 
lucht, over water en interne 
systemen.” De welkomstparty 
vond plaats in een voor transport-
wetenschappers toepasselijke 
omgeving: de remise van de 
streetcar - de enige in de Cariben 
- die de cruiseterminal met het 
centrum van Oranjestad verbindt. 
„Het is toch verrassend dat er op 
Aruba een tram rijdt. We hebben 
uitleg gekregen over het waarom 
en de techniek. We hebben ook 
een bezoek gebracht aan de 
nieuwe containerhaven bij Barca-
dera.” Een nieuw onderdeel van 
TRISTAN was de uitreiking van een 
Green Award. „De ambitie van 
Aruba om in 2020 de energievoor-
ziening volledig te hebben verduur-
zaamd was daarvoor de inspiratie-
bron. Wij hebben aangekondigd 
wie zich het meest zou onder-
scheiden op het gebied van 
duurzaamheid met een award te 

belonen. 35 deelnemers hebben 
dat opgepakt door in hun paper 
specifiek in te gaan op sustainabi-
lity. Je ziet in onze community 
sowieso een sterk toenemende 
aandacht voor duurzaamheid, 
ofwel uit oogpunt van maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid ofwel 
vanwege het kostenaspect.”
Uiteraard heeft Pel met een 
vakmatig oog rondgekeken op het 
eiland. „Als je hoort dat Aruba tien 
keer meer bezoekers trekt dan het 
eigen inwoners heeft, dan begrijp 
je dat er qua vervoersstromen 
slimme oplossingen nodig zijn. 
Aruba wil ook een maritieme hub 

zijn tussen Europa en Noord- en 
Zuid-Amerika. Daar ligt een 
enorme potentie. Ik heb een aantal 
dingen gezien waar wij met de 
kennis die er wereldwijd in onze 
community is wel iets kunnen 
betekenen voor Aruba.”
Fontein: „Om die reden hebben we 
enkele maanden voor het sympo-
sium in samenwerking met Bureau 
Innovatie een meeting gehouden 
voor lokale stakeholders. We willen 
namelijk graag een footprint 
achterlaten in de vorm van kennis-
overdracht. Nu de vakantietijd 
voorbij is, moeten we dat maar 
eens oppakken.” 

Adam Pel en Nicole Fontein kijken terug op een geslaagd congres.

s e p T e m b e r  2 0 1 6 ,  N r .  4  7



De Green Aruba-conferentie die dit 
jaar voor de zevende keer wordt 
gehouden, is een mooi moment 
om een tussenbalans op te 
maken. Daar worden overigens 
niet alleen de vorderingen belicht, 
ook nog niet opgeloste knelpunten 
komen aan de orde. Naast de 
zichtbare projecten die gericht zijn 
op het duurzaam produceren en 
verantwoord gebruiken van 
energie wordt buiten het gezichts-
veld van het publiek onderzoek 
verricht naar het ideale evenwicht 
tussen productie en opslag. „Het 
combineren van verschillende 
soorten duurzame energie brengt 
uitdagingen met zich mee. Je hebt 
tenslotte geen controle over de 
krachten van de natuur. Water- en 

Energiebedrijf WEB houdt zich 
daarom intensief bezig met het 
uittesten van alle denkbare moge-
lijkheden voor het opslaan van 
energie.” 

Directeur Frank Hoevertsz van 
Utilities, de houdstermaatschappij 
van de Arubaanse energiebedrij-
ven Elmar en WEB, verwijst naar 
de Aruba Resource Integration 
Study (ARIS): „We meten nauw-
keurig welke effecten de schom-
melingen van het duurzame 
aanbod hebben op het netwerk. 
Zo kunnen we berekenen hoe veel 
we moeten opslaan. Aan de hand 
van al deze gegevens kunnen we 
een Intelligent Grid Management 
System (IGMS) ontwikkelen dat 

voor een optimale combinatie van 
de verschillende energiestromen 
zorgt.” 

ARIS komt uitgebreid ter sprake 
tijdens Green Aruba. „Geen enkel 
ander eiland is bezig met IGMS op 
deze schaal. We willen graag onze 
ervaringen delen, maar ook praten 
over de uitdagingen waar we 
tegen aan lopen. We hopen dat 
andere eilanden hun uitdagingen 
met ons delen. Als we met elkaar 
naar een duurzame energievoor-
ziening willen, moeten we samen-
werken. Er is nog zoveel te doen. 
Iedereen heeft uitdagingen, daar 
hoeven we ons niet voor te 
schamen. We moeten echter wel 
over die knelpunten praten want 
dat stimuleert om oplossingen te 
ontwikkelen.” 

Hoevertsz benadrukt dat het geen 
sombere conferentie wordt. „We 
zoeken naar verhalen met een 
hoge wow-factor. We willen 
pakkende presentaties die je 
bijblijven.”

Green Aruba is onderdeel van een 
duurzame week. Die begint met 
een tweedaagse training voor 
Small Island Developing States 
over het ontwikkelen van het 
gezamenlijke Centre of Excellence 
waarvoor de VN Aruba als stand-
plaats heeft gekozen. „Daarna 
komt er iets bijzonders, namelijk 
een mini-conferentie van Women 
in Renewable Energy, een copro-
ductie met onze partner IRENA. 
Dat wordt heel speciaal.” 

Duurzame
energiemix

De ambitie van Aruba de energievoorziening in 2020 volledig te 
hebben verduurzaamd wordt langzaam maar zeker waargemaakt.

Green Aruba VII
Transformation to a Sustainable 
Energy Mix
17 en 18 november 2016
I: www.greenaruba.org
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Na de sunset wordt het ook in de 
avonduren goed toeven op de 
twee pleinen die een volledige 
metamorfose ondergaan. Overal 
waar je kijkt zal iets bijzonders te 
zien zijn. Sierlijk gebogen lantaren-
palen verlichten de looproutes, 
fonteinen lijken gekleurd water te 
spuiten en bomen nemen boven-
aardse kleuren aan. Om de zoveel 
tijd barst een computergestuurde 
show los waarin licht en water een 
adembenemend samenspel 
opvoeren.

Het project maakt deel uit van de 
overeenkomst die Philips Lighting 
met de Arubaanse overheid heeft 
gesloten om in vier jaar tijd alle 
overheidsgebouwen en publieke 

ruimtes te voorzien van LED-licht. 
Het gaat daarbij niet slechts om 
het omwisselen van reguliere 
gloeilampen voor LED, maar om 
een ingenieus lichtontwerp dat 
zowel efficiënt als oogstrelend is. 
Energiezuinige verlichting speelt 
een belangrijke rol in het Arubaanse 
streven naar een duurzame 
maatschappij. Het project leidt tot 
een CO2-reductie van jaarlijks 
drie- tot vierduizend ton. 

De eerste fase omvat de conversie 
naar LED-verlichting in 35 overheids-
gebouwen en het lichtontwerp 
voor de twee pleinen. Tegelijkertijd 
doet Philips onderzoek naar de 
beste manier om verdere bijdragen 
te leveren aan het realiseren van 

de duurzame doelstelling voor 
2020, onder meer in andere 
sectoren zoals het toerisme. 
Bijzonder aan het project is dat 
Aruba de vruchten plukt van de 
elektriciteitsbesparing - berekend 
op 60% - zonder investeringen te 
hoeven doen. Overeengekomen is 
dat Philips het project zelf finan-
ciert en in de komende vijf jaar 
betaald wordt uit de besparingen 
op de energierekening van de 
overheid. Voor Philips is de 
meerwaarde dat het een show-
case heeft om te tonen waartoe 
het bedrijf in staat is. Philips benut 
Aruba tevens om nieuwe technie-
ken uit te testen.
„De duurzame visie van Aruba is 
een voorbeeld voor andere Caribi-
sche eilanden. Philips is blij een 
bijdrage te kunnen leveren”, aldus 
Hector Mendoza, Project Sales 
Manager van Philips Lighting Latin 
America.  

Lichtend voorbeeld
Op de website www.philips.nl is een animatie te zien van het water- en lichtspektakel dat voor Aruba is ontworpen.

Philips Lighting gaat van twee markante pleinen in Oranjestad, 
Plaza Padu en Paardenbaai Plaza, een toeristische attractie maken 
die zijn weerga niet kent: een water- en lichtspektakel waarmee het 
bedrijf bevestigt niet voor niets wereldmarktleider in licht te zijn. 
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Om een nauwkeurig beeld te 
krijgen van de bijdrage van alle 
verschillende groene initiatieven is 
Aruba’s Realtime Renewable 
Energy Monitor ontwikkeld. 
Daarmee kan iedereen op elk 
moment van de dag online volgen 
hoeveel duurzame energie aan het 
stroomnet wordt toegevoegd.
De Energy Monitor biedt live 
inzicht in de hoeveelheid energie 
die uit wind en zon wordt gegene-
reerd versus het aandeel van 
fossiele brandstoffen. De grafieken 
geven een goed beeld van de 
dagelijkse schommelingen. Ook is 
te zien hoeveel een bepaalde 
producent op zeker moment 
bijdraagt. Zo komt de multifunctio-
nele accommodatie Noord langs 
en ook het nieuwe bestuurskan-
toor Cocolishi. Een teller houdt bij 
hoeveel CO2 daardoor minder 

wordt uitgestoten. In de eerste 
helft van 2016 ruim 135.000 kilo 
wat overeenkomt met de hoeveel-
heid die door 14.500 auto’s wordt 
geproduceerd. Binnenkort wordt 
ook het aandeel biogas weer- 
gegeven.
Tijdens de presentatie van de 
monitor was aan de verspringende 
cijfertjes goed af te lezen wat er 
van minuut tot minuut gebeurde. 
„Kijk, het percentage windenergie 
gaat omlaag. De wind is even 
gaan liggen”, lichtte Luis Oduber, 
directeur van Water- en Energie- 
bedrijf WEB, toe. De Energy 
Monitor past volgens hem goed bij 
de ontwikkelingen van de energie-
productie in het afgelopen decen-
nium bij WEB. „In 2006 zijn we 
begonnen de productie van water 
te moderniseren door de introduc-
tie van energiezuinige reverse 

osmose. Windenergie gebruiken 
we sinds 2009 toen windmolen-
park Vader Piet werd geopend. Op 
dit moment levert wind gemiddeld 
negentien procent van onze 
energie.”
WEB ondersteunt het streven naar 
duurzame energievoorziening met 
een eigen strategisch plan: 
‘Cleaner, Greener & Fuel Oil Free 
by 2020’. Momenteel worden twee 
grote projecten voor zonne-energie 
ontwikkeld. Op scholen en over-
heidsgebouwen worden zonnepa-
nelen geïnstalleerd. Ook komt er 
een groot zonnepark in San 
Nicolas. Deze projecten hebben 
samen een capaciteit van 5,5  tot 
7,5 MW. „Het ziekenhuis heeft 
interesse om op het parkeerterrein 
een zonnepark te bouwen naar het 
voorbeeld van luchthaven Reina 
Beatrix. We zien de belangstelling 
van bedrijven en particulieren 
toenemen om te helpen de duur-
zaamheidsdoelstellingen van de 
Arubaanse overheid te realiseren”, 
aldus Oduber.
Aruba’s Realtime Renewable 
Energy Monitor is te vinden op 
www.webaruba.com. 

Meten is weten
Steeds meer bedrijven en particulieren op Aruba haken aan bij de 
ambitieuze duurzaamheidsagenda van de overheid door zelf groene 
energie op te wekken. 

Projectmanager Francis Ras bij de lancering van Aruba’s Realtime Renewable Energy Monitor.
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Als keynote speaker deed minister 

Benny Sevinger verslag van de 
vorderingen die Aruba maakt op 
weg naar een CO2-neutrale 
economie. De ambitie is om in 
2020 het gebruik van fossiele 
brandstoffen ten behoeve van de 
energievoorziening volledig te heb-
ben vervangen voor hernieuwbare 
bronnen zoals wind en zon. 
Directeur Frank Hoevertsz van 
Utilities gaf een toelichting op de 
Aruba’s Realtime Renewable 
Energy Monitor die het voor de 
hele wereld mogelijk maakt live te 
volgen hoe groot het aandeel van 
duurzame energie van minuut tot 
minuut is in het energieaanbod op 
het eiland. Andere sprekers waren 
onder meer Koninkrijksambassa-
deur voor duurzaamheid Kees 
Rade en José Maria Figueres, 

president van de door Sir Richard 

Branson opgerichte Carbon War 
Room die zich actief inzet voor 
een CO2-vrije wereld en nauw 

betrokken is bij de duurzaam-
heidsagenda van Aruba.
Samen met het informatiebureau 
van het Europees Parlement in 
Den Haag was Aruba ook initiator 
van de bijeenkomst Samen Vooruit 
waar gesproken is over de relatie 
van de Landen en Gebieden 
Overzee (LGO's) en de Europese 
Unie. Als OCTA-voorzitter heeft 
Aruba op zich genomen om samen 
met de LGO's onder het motto 
Islands of Opportunities een visie 
te formuleren op de toekomstige 
invulling van het partnerschap. 
Bedoeling is dat deze visie tijdens 
de OCTA-summit in februari in 
Oranjestad wordt vastgesteld.
 

Minister Benny Sevinger, adjunct directeur-generaal Internationale Samenwerking en 

Ontwikkeling van EU Marjeta Jager en president José Maria Figueres  

van de Carbon War Room.

De OCTA-conferentie in Brussel waar de lidstaten zich committeerden aan de uitkomst van de klimaattop in Parijs.

Eilanden van 
de kansen
Onder voorzitterschap van Aruba heeft de Association of Overseas 
Countries and Territories (OCTA) van de Europese Unie zich gecom-
mitteerd aan de afspraken die tijdens de Klimaattop in Parijs zijn 
gemaakt. Dat gebeurde tijdens een samen met het Europees Parle-
ment georganiseerde conferentie van de energieministers van de 25 
OCTA-lidstaten in Brussel.
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APA is verantwoordelijk voor 
beheer, ontwikkeling en exploitatie 
van de havens van Aruba. PoAI 
heeft de ambitie op een duurzame 
en innovatieve manier groei te 
stimuleren bij internationale 
bedrijven, havens en cruisetermi-
nals waarbij slim en zorgvuldig met 
beschikbare ruimte wordt omge-
gaan.

In maart vorig jaar ondertekende 
APA een Memorandum of Under-
standing met PoAI met als doel te 
onderzoeken of samenwerking 
voor beide bedrijven meerwaarde 
zou opleveren. De nu gesloten 
overeenkomst volgt op het onder-
zoek dat PoAI heeft gedaan naar 
de groeikansen van APA. Als 
onderdeel van de afspraken levert 

PoAI een Chief Commercial Officer 
die mede wordt ondersteund door 
een multidisciplinair team in 
Amsterdam.

Managing Director van PoAI 
Gert-Jan Nieuwenhuizen: „De 
samenwerking zorgt ervoor dat 
onze havenbedrijven elkaar op 
meerdere fronten versterken.  
Dat is in lijn met de internationale 
strategie van Havenbedrijf  
Amsterdam. Wij kijken uit naar 
voortzetting van de zeer plezierige 
samenwerking met APA en de 
overheid van Aruba.” Louis 
Posner, voorzitter Raad van 
Commissarissen van APA: „Tijdens 
het voortraject is gebleken dat 
beide organisaties op één lijn 
zitten in hun visie voor Aruba en 
de invulling van de samenwerking. 
Deze overeenkomst is een mooi 
voorbeeld van hoe Aruba en 
Nederland elkaar versterken.”

Het doel voor het te transformeren 
haventerrein is het gebied een 
nieuwe publieke functie te geven. 
De grond kwam begin dit jaar vrij 
door de verhuizing van de contai-
ner- en andere vrachtactiviteiten 
naar de nieuwe haven te  
Barcadera. Stad, recreatie,  
toerisme en bedrijvigheid worden 
op een duurzame manier met 
elkaar verbonden. De ervaring van 
Havenbedrijf Amsterdam met 
soortgelijke projecten in zijn eigen 
haven wordt via PoAI ingezet op 
Aruba. Het eiland vormt daarnaast 
een springplank voor de Amster-
dammers om contacten te leggen 
met (potentiële) partners in Latijns-
Amerika. De samenwerking met 
PoAI sluit naadloos aan op het 
streven van Aruba de gatewayrol 
tussen Europa en Latijns-Amerika 
verder uit te bouwen.

 

Havens slaan 
handen ineen
Port of Amsterdam International (PoAI) steekt de oceaan over voor 
een meerjarige samenwerking met Aruba Ports Authority (APA). Die 
richt zich op het gezamenlijk uitvoeren van de commerciële strate-
gie en visie van APA, het transformeren van een deel van het haven-
terrein in Oranjestad tot een multifunctioneel gebied en het verster-
ken van elkaars internationale ambities.

CEO Jossy Figaroa van APA ondertekent de samenwerkingsovereenkomst onder 

toeziend oog van managing director Port of Amsterdam International Gert-Jan 

Nieuwenhuizen, (inmiddels ex-)CEO van het Havenbedrijf Amsterdam Dertje Meijer, 

gevolmachtigde minister Alfonso Boekhoudt, voorzitter Raad van Commissarissen 

APA Louis Posner en CFO van APA Humphrey Tromp.
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42 jaar later zingt George McCrae 
(71) nog altijd hele zalen plat met 
zijn zoetgevooisde/sexy stem. 
Maar opgetreden voor zijn Aru- 
baanse thuispubliek heeft hij, 

ondanks de vele festivals die op 
het eiland worden georganiseerd, 
vreemd genoeg nooit. „Ik kan er 
over straat zonder dat iemand mij 
herkent. Ze hebben er geen idee 

van dat de echte George McCrae 
op Aruba woont. Misschien komt 
daar na de verschijning van dit 
interview verandering in.”

Dat de grondlegger van de disco-
muziek - hij kreeg er een nominatie 
voor een Grammy Award voor 
- zowel op Aruba als in zijn zomer-
residentie in het Limburgse 
Munstergeleen een leven zonder 
paparazzi kan leiden, is illustratief 
voor de bescheidenheid die zijn 

Ambassador of Love
verknocht aan Aruba
Als het aan hem had gelegen was het een weekje vakantie op Bali 
geworden. Het werd Aruba. En niet voor een week, maar inmiddels 
meer dan een kwart eeuw. „Ik was op slag verliefd en dat is niet 
meer overgegaan. Het is echt one happy island. Aruba is my dream-
place”, zegt de man die in 1974 in één klap wereldberoemd werd 
met het nummer Rock your baby waarmee hij in veertig landen de 
hitlijsten aanvoerde.
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hele carrière kenmerkt. Als oudste 
in een gezin met zes broers en drie 
zussen moest hij thuis in West 
Palm Beach flink meewerken in 
het huishouden. „Ik heb heel wat 
luiers verschoond. Echte luiers 
want Pampers had je nog niet.” 
Als zesjarige maakte hij zijn 
zangdebuut in de kerk met Silent 
Night. „Ik kreeg een staande 
ovatie. Ik rende geschrokken naar 
mijn oma. Die zei dat ik het nog 
een keer moest zingen.” Hij kreeg 
de smaak van het zingen te 
pakken. „Op de highschool werd 
het serieuzer. We deden met ons 
koor mee aan competities. Met 
vier andere jongens vormde ik de 
Jivin' Jets. We brachten motown-
nummers, van de Four Tops, de 
Platters... Op een gegeven  
moment werden we gevraagd om 
bij het vrijdagse dj-uurtje op te 
treden. Daar kregen we 14 dollar 
voor die we met zijn vijven moes-
ten delen. We konden er de man 
bij de Burger King net een whop-

per van kopen, maar wij voelden 
ons heuse professionals.”

Op zijn achttiende tekende  
McCrae voor vier jaar bij de US 
Navy. „Dat was in de tijd van de 
Vietnamoorlog. Vanuit Japan en  
de Filippijnen voerden we lucht-
transporten uit. In mijn vrije tijd 
ging ik naar clubs waar lokale 
bands Amerikaanse nummers 
speelden die je nauwelijks van het 
origineel kon onderscheiden. Ik 
vroeg een keer of ik Summertime 
met ze mocht zingen. Bleken ze 
geen woord Engels te spreken. 
Pas toen ik het zong, begrepen ze 
het. De zaal ging uit zijn dak. Vanaf 
dat moment werd ik Song Boy 
Son genoemd.” Na zijn marinetijd 
werden de Jivin' Jets herenigd. 
McCrae trouwde en zijn vrouw 
Gwen kwam bij de groep. De band 
viel echter uit elkaar. Een keer 
meezingen met de band van de 
Candy Bar in Palm Beach leverde 
hem een lucratief contract op voor 

twee optredens gedurende zes 
avonden in de week. „Ik had twee 
banen: overdag maakte ik de club 
schoon. Ik hou van een sparkling 
house. Bij het schoonmaken vond 
ik op de vloer heel veel geld. 
Portemonnees gingen terug naar 
de eigenaars, maar het losse geld 
was voor mij. Voor die dagen 
verdiende ik een lot of money.” 
Daar kwam een eind aan toen de 
band naar een club in Fort Lauder-
dale vertrok. McCrae kreeg een 
contract van het net opgerichte TK 
Records en nam twee singles op 
in Miami. „Daarvan zijn twee 
exemplaren verkocht waarvan een 
aan mijzelf. Gwen ging meer solo 
en ik kwam op de backseat. Ik heb 
twee jaar als achtergrondzanger 
gewerkt. Ik was in de studio toen 
ze me de track gaven van een 
nummer waarvoor ze iemand 
zochten met een falsetstem. Ik 
heb het mee naar huis genomen 
en aan mijn zussen en hun vrien-
dinnen gevraagd: 'Hoe zouden 
jullie willen dat een man dit 
nummer voor je zingt?' Een week 
later was ik terug in de studio. Ik 
zong het recht uit het hart. Het 
stond er in een take op.”

Dat Rock your baby de wereld 
veroverde was voor McCrae zelf 
een grote verrassing. „Ik hoopte 
op succes in de regio. Ik had geen 
idee dat het zo hard zou gaan. Er 
zijn meer dan vijftig miljoen singles 
verkocht. Ik kreeg meteen het 
verzoek om een album op te 
nemen. In een dag waren we klaar, 
alle nummers in one take. Ik ging 
op tournee naar Canada, Europa 
en Australië. Ook heb ik concerten 
gegeven in Zuid-Afrika. Dat was 
nog in de tijd van de apartheid. Ik 
trad op in een club voor witten, 
maar het publiek was gemengd. 
Dat is de kracht van muziek: 
muziek verbroedert mensen. Het 
was Koude Oorlog dus optreden in 
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Rusland was niet mogelijk, maar 
Rock your baby was ook daar - op 
de zwarte markt - een hit. Ik kan 
me nog goed herinneren dat ik op 
weg naar Australië een tussenlan-
ding had op de Fiji-eilanden. Op 
het vliegveld kwam iedereen op 
mij af voor een handtekening. En 
dat zonder internet en social 
media. Het waren crazy times.”

Tot 1979 volgden vijf albums, maar 
rijk werd McCrae er niet van. Hij 
werd beduveld door zijn manager. 
„En ook mijn scheiding van Gwen 
met wie ik twee dochters had, 
kostte handenvol geld aan advo-
caten. Ik ben naar Canada vertrok-
ken waar ik werk vond als schoon-
maker in een hotel. Ik heb van 
alles gedaan om mijn brood te 
verdienen: bordenwasser, portier, 
loodgieter... Ik had er geen pro-
bleem mee, ik heb van huis uit 
meegekregen dat er niks mis mee 
is dat je hard werkt voor je geld. 
Later ben ik manager geworden bij 
Safeway waar ik heb geholpen bij 
het opzetten van de verse visafde-

ling.” Het bloed kroop waar het 
niet gaan kon: in 1984 kwam het 
album One step closer to love uit. 
„Zingen is mijn roeping, een lot. Je 
moet in jezelf geloven en je hart 
volgen. Bovendien: ik was van 
mijn tweede vrouw gescheiden 
dus ik had veel rekeningen te 
betalen.” Amerika was niet onder 
de indruk. „In Europa waar disco-
muziek een revival beleefde, sloeg 
het album wel aan. Ik werd ge-
boekt in Duitsland en Nederland 
en maakte ook nog een tournee 
door het Midden-Oosten. Ik nam 
voor een half jaar mijn intrek in een 
hotel in Maastricht. Van daaruit 
kon ik met de trein Nederland, 
Duitsland en België bestrijken. Stel 
je er niet te veel van voor, het 
waren kleine zalen waar ik optrad.” 
In 1989 kreeg hij een telefoontje 
van ene Yvonne Bergsma, mana-
ger van het casino in Landgraaf, of 
hij daar wilde optreden. „Ik zat in 
mijn kleedkamer toen zij binnen-
kwam. Ze liet mij een album zien 
van eerdere optredens. Zie ik 
foto's van Rod Stewart, Gloria 

Gaynor... Toen dacht ik: okay, dit is 
niet zo maar een paar nummers 
zingen, ik moet echt aan de bak.”

Na afloop van het optreden kon 
McCrae bij het uitdelen van 
handtekeningen zijn ogen nauwe-
lijks van zijn gastvrouw afhouden. 
„Ik vroeg haar of ze thuis in 
Munstergeleen een videorecorder 
had en of het goed was als ik de 
volgende dag zou langskomen om 
wat films te bekijken. Tot mijn 
verbazing antwoordde ze dat ik 
maar moest bellen en dan zou ze 
mij bij het hotel ophalen. Ik was er 
van overtuigd dat ze zou zeggen 
dat ze het te druk had als ik zou 
bellen. Maar nee, binnen twintig 
minuten stond ze voor de deur. Ik 
heb mijn films gekeken en de rest 
is history.” Tot die history behoort 
ook de ontdekking dat George al 
jaren een foto van Yvonne in zijn 
koffer had uit de tijd dat zij model 
was en onder meer als Frau Antje 
in Duitsland promotie maakte voor 
Käse aus Holland. Tv kijkend in 
zijn hotelkamer zag McCrae jaren 
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voordat hij haar in levende lijve 
ontmoette Yvonne in een reclame-
filmpje van FA en 'de wilde frisheid 
van limoenen'. Blote borsten op 
televisie, dat was in de VS onge-
kend dus maakte George er een 
foto van om aan zijn vrienden te 
laten zien.

Bij het bespreken van vakantie-
plannen stond het voor McCrae 
vast: „Bali. Maar Yvonne wilde 
naar Aruba. Daar was ze al een 
paar keer geweest en dat was 
haar goed bevallen. Ik zag dat niet 
zitten. Zon, zee, strand en kokos-
nootbomen hadden we in Florida 
ook. Overal waar ik in huis kwam 
had ze Aruba-stickers geplakt. Tot 
in de wc. Okay, dacht ik, ik zal 
haar een plezier doen en als we 
eenmaal daar zijn praat ik Aruba 
wel uit haar hoofd. Dus ik zeg 
tegen haar: 'Regel de tickets 
maar'. Bleek dat ze die al had..... 
We landden en ik stap uit het 
vliegtuig en had meteen iets van: 
wow, het klopt wat op die stickers 
staat. Het is echt one happy 
island. De mensen zijn ontzettend 
vriendelijk. Iedereen maakt met 
iedereen een praatje. Er is geen 

racisme, het gaat allemaal heel 
relaxed. Niemand heeft stress. Wij 
hebben nog diezelfde week een 
huis gekocht.”

Sinds 1990 brengt het paar de 
winter op Aruba door, soms drie 
maanden, soms zes maanden. 
Yvonne: „Na al die jaren zijn wij 
nog steeds verliefd op het eiland. 
The way of living van de Arubanen 
bevalt ons helemaal. Ook onze 
zoon Shaka voelt zich er thuis. Hij 
heeft er zijn havo-diploma gehaald 
en ook nog gewerkt.” Intussen 
hebben ze een nieuw huis  
gebouwd. „Onze tuin is een oase. 
We hebben een grote cashew- 
notenboom en een heleboel 
fruitbomen waaronder drie ver-
schillende mangosoorten. We 
maken onze eigen jam.” In dat 
paradijsje deed George die in het 
nieuwe huis een homestudio heeft 
ingericht inspiratie op voor zijn in 
mei verschenen album, het eerste 
sinds 2003. „Voor mij betekent 
Aruba love dus is de titel van het 
album Love. De twee dochters uit 
mijn eerste huwelijk hebben 
meegezongen.” Dat Europa hem 
niet vergeten is blijkt uit de volle 

agenda met optredens van Enge-
land tot Spanje. In mei stond hij 
met de Toppers in een met 60.000 
man volgepakte Arena. McCrae 
geniet er van. „Zingen is mijn 
destination.” Zoals hij er ook zeker 
van is dat zijn liefde voor Aruba 
voorbestemd was. „In 1975 ben ik 
in Dubai naar een waarzegster 
geweest die mijn hand heeft 
gelezen. Ze vertelde dat ze mij op 
een eiland zag, droog maar wel 
groen en met mooie stranden waar 
ik peace of mind zou vinden. Ze 
zag ook een baby in blue. Ik was 
het al lang weer vergeten totdat 
onze zoon werd geboren: de baby 
in blue. Haar verhaal is helemaal 
uitgekomen.”

Vanwege de vele optredens zal het 
stel pas in november weer terug 
zijn op Aruba. Wellicht met een 
uitnodiging voor een optreden op 
een van de vele festivals waarvoor 
vaak artiesten uit Amerika worden 
ingevlogen. McCrae lachend: „Als 
ze mij contracteren, kost het de 
organisatoren in elk geval geen 
ticket.”

I: www.georgemccrae.com 
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De meest in het oogspringende 
activiteit van WEN is het organise-
ren van internationale handelsmis-
sies. Dit jaar zijn Brussel, Londen 
en Paramaribo bezocht, in oktober 
volgen Washington en New York 
waarna van 10 tot en met 16 
november Aruba en Curaçao 
worden aangedaan. „Er zijn steeds 
meer vrouwen die een onderne-
ming beginnen, maar ze zijn niet 
snel geneigd over de landsgrens 

te kijken. Bij de reguliere internati-
onale handelsmissies die vanuit 
Nederland worden ondernomen is 
hooguit tien procent vrouw.”
Die achterstand goedmaken is een 
van de doelstellingen van de vorig 
jaar door Breeveld opgerichte 
stichting WEN. „Ik was sinds 2010 
voorzitter van de Federatie Zaken-
vrouwen. Ik vond de basis te smal, 
het was uitsluitend gericht op 
zakendoen in Nederland. Het 

Nederlandse bedrijfsleven doet het 
goed in het buitenland. Waarom 
zou je als vrouwelijke ondernemer 
kansen laten liggen? Bovendien: 
er zijn van de VS tot China netwer-
ken van zakenvrouwen die interna-
tionaal georiënteerd zijn.”

Daar is Breeveld achter gekomen 
toen zij in 2003 door de European 
Federation for Black Women 
Business Owners werd gekozen 
tot Europees Zwarte Zakenvrouw 
van het jaar. „Die award heeft mij 
geholpen een internationaal 
netwerk op te bouwen. Ik kreeg 
uitnodigingen om te komen 
spreken en werd gevraagd zitting 
te nemen in adviesraden.” Het 
leidde in 2014 tot een invitatie als 
keynote speaker op de Women in 
Leadership Conference Aruba. 
„Dat was mijn kennismaking met 
Aruba. Wat mij opviel was het 
enorme enthousiasme bij de 
vrouwelijke ondernemers en 
managers die ik daar ontmoette. 
Dus is het goed dat we nu met een 
handelsmissie naar Aruba terugke-
ren. Ik verwacht zo'n twintig tot 25 
deelneemsters.”
Breeveld is geboren Surinaamse. 
Op haar vijftiende verhuisde zij 
met haar ouders naar Nederland. 
Ze richtte in 1996 het HRM 
bemiddelingsbureau Team Care 
op. Ze ontwikkelde onder meer de 
Human Talent Trophy voor de 
beste HR Manager van het jaar en 
het Total Inclusiveness Program 
(TIP) dat de instroom en het 
behoud van getalenteerde nieuwe 
Nederlanders in arbeidsorganisa-
ties stimuleert. Zij is ook de 
initiatiefnemer van de Women 
Conference Europe in 2011 en 
2013. In 2007 opende zij kantoren 
in Barcelona en Madrid en is nu 
actief binnen haar nieuwe onder-
neming Marketing Mediation.

I: www.womennetherlands.com 

„Bij vrouwen die zaken doen met vrouwen gaat het er heel anders 
aan toe dan onder mannen.” Deze stelling van voorzitter Carmen 
Breeveld van Women Entrepreneurs Netherlands (WEN) vraagt om 
nadere uitleg. „Bij ons gaat het er vaak gezelliger aan toe. Maar wel 
to the point want het gaat om het resultaat.”

Vrouwen
op missie
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Vertegenwoordigers van de 
overheid, banken, verzekerings-
maatschappijen, bedrijven en 
enkele particulieren hebben hun 
handtekening gezet onder de 
notariële akte waarmee ze aan-
deelhouder van Renobacion Aruba 
zijn geworden. Het bedrijf koopt 
panden die waarde hebben vanuit 

cultuurhistorisch, architectonisch 
of stedenbouwkundig perspectief. 
Die worden gerenoveerd en 
vervolgens verkocht of verhuurd.

Vijf jaar heeft Fränkel, directeur 
van de Arubaanse vestiging van 
Guardian Group, nodig gehad om 
Renobacion Aruba tot stand te 

brengen. „Het was een hele klus, 
met veel juridische details, maar 
nu kunnen we van start.” Een 
vliegende start want daags na de 
ondertekening werd de eerste 
aanwinst al geïnspecteerd. „De 
overheid heeft in ruil voor haar 
aandelen een gebouw ingebracht. 
Dat wordt ons eerste project.”

Het initiatief voor wat toen nog 
Stadsherstel Aruba werd genoemd 
dateert uit 2011. „De overheid 
heeft destijds een protocol geslo-

Samen Aruba 
mooier maken
„Een groot deel van de financiële sector van Aruba zit nu met een 
nobel doel bij elkaar aan tafel. We werken samen om Aruba te 
verfraaien.” Dat zegt Diego Fränkel, de kersverse voorzitter van de 
Raad van Commissarissen van Renobacion Aruba NV.
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ten met de financiële sector om 
samen een aantal projecten te 
ontwikkelen. Ik werd gevraagd om 
als projectleider de oprichting van 
een investeringsbedrijf te trekken. 
Het doel, het opknappen van 
vervallen panden, sprak me erg 
aan dus heb ik ja gezegd.”
Fränkel legde contact met Stads-
herstel Amsterdam en Stadsher-
stel Willemstad en vroeg de 
Arubaanse investeringsbank AIB 
een haalbaarheidsonderzoek te 
doen. „Met al die informatie 
hebben we een plan gemaakt. 
Daarmee zijn we teruggegaan naar 
de partners die het protocol 
hadden ondertekend. We kwamen 
overeen dat de overheid een pand 
zou inbrengen en de andere 
aandeelhouders financiële midde-
len.” 
Toch duurde het nog voordat de 
gang naar de notaris kon worden 
gemaakt. „De regering moest 
toestemming van het parlement 
hebben om het gebouw te mogen 
inbrengen in ruil voor aandelen. 
Een procedure die nu eenmaal tijd 
kost. Ook de andere aandeelhou-
ders hadden tijd nodig om alle 
juridische details te regelen. Het 
gaat tenslotte om een heel andere 
overeenkomst dan wij in de 
financiële sector gewend zijn.”
Ondanks het maatschappelijke 
doel is het wel de intentie dat er 
geld wordt verdiend door Reno- 
bacion Aruba. „We doen dit met 
een zakelijke insteek. Het is de 
bedoeling dat ons aandelenbezit 
rendement oplevert. We hebben 
onze maatschappelijke verant-
woordelijkheid en ons winstoog-
merk als investeerders tegen 
elkaar afgewogen en besloten te 
streven naar een rendement van 
vijf procent”, licht Fränkel toe. 
Van het maatschappelijk kapitaal 
van twaalf miljoen florin is inmid-
dels bijna vijf miljoen geplaatst. 
„De waarde van het gebouw dat 

de overheid heeft ingebracht is 
getaxeerd op ongeveer een 
miljoen. Met het geld dat we in 
kas hebben kunnen we beginnen 
met de renovatie.” Het gaat om 
een pand dat leegstaat sinds de 
Voogdijraad het jaren geleden 
verliet. Er waren te veel manke-
menten om nog van een verant-
woorde werkomgeving te kunnen 
spreken, maar geld voor een 
grondige opknapbeurt was er niet. 
Het gebouw heeft altijd een 
overheidsfunctie gehad, in vroeger 
tijden onder meer als onderkomen 
voor de Eilandsraad. Na de 
renovatie wordt de overheid de 
huurder om er de Directie Informatie-
voorziening en Automatisering te 
huisvesten.  

Om het risico voor de aandeelhou-
ders beperkt te houden wordt 
ieder mogelijk project grondig 
bekeken. „We maken een business- 
plan voordat we een pand aan- 
kopen. Onderdeel daarvan is dat 
we een bestemming moeten 
hebben voor het gebouw na de 
restauratie. Het is niet de bedoe-
ling met lege panden te blijven 
zitten.” Het meeste werk wordt 
gedaan door de directeur en zijn 

staf. „De directeur doet onder-
zoek, stelt een businessplan op, 
bespreekt dit met de Raad van 
Commissarissen en doet aanvul-
lend onderzoek naar aanleiding 
van de vragen die eventueel 
opkomen. Pas als iedereen het 
erover eens is wordt tot aankoop 
overgegaan.  We doen voorlopig 
rustig aan: eerst kruipen, dan 
lopen”, aldus Fränkel. 
Geïnteresseerde investeerders uit 
binnen- en buitenland kunnen zich 
bij hem melden. „Er is ruimte voor 
nieuwe aandeelhouders. Er zijn 
bedrijven op het eiland die belang-
stelling hebben om te participeren, 
maar nog even de kat uit de boom 
willen kijken. Het is geen exclu-
sieve Arubaanse aangelegenheid 
dus ook buitenlands kapitaal is 
welkom. Iedereen wordt aan 
dezelfde screening onderworpen 
want we staan onder toezicht van 
de Centrale Bank van Aruba.”
Terugkijkend op de afgelopen vijf 
jaar zegt Fränkel: „ Ik heb het met 
plezier gedaan. Alleen het laatste 
eindje was wel taai, met al die 
juridische dingetjes, maar het is 
gelukt. Nu gaan we zorgen dat het 
goed blijft lopen en we met elkaar 
Aruba mooier gaan maken.” 

Dankzij Renobacion Aruba NV krijgt dit verpauperde pand aan de  

Emanstraat zijn oude glorie terug. 
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Goed gepresteerd
Gemeten naar het aantal inwoners behoorde Aruba bij 
de Olympische Spelen tot de grootste van de 207 
delegaties. Waren Arubaanse sporters in het verleden 
aangewezen op een wildcard, voor Rio kwalificeerden 
zeven atleten zich op basis van hun sportieve presta-
ties: de zeilers Philipine van Aanholt, Nicole van der 
Velden en Thijs Visser, de zwemmers Mikel Schreu-
ders en Allyson Ponson, judoka Jayme Mata en 
taekwondo Monica Pimentel. Chef de Mission Patrick 
Werleman maakte zich vooraf geen illusies over de 
medaillekansen, maar zag zijn atleten uitstekend 

presteren. Zo wisten Flying Arubies Van der Velden en 
Visser in de Nacra 17-klasse twee races te winnen, 
maar vielen zij door materiaalpech buiten de top-10. 

De Flying Arubies maakten hun naam met twee dagzeges  

meer dan waar.

De Arubaanse delegatie met zeilster Nicole van der Velden als 

vlaggendraagster tijdens de openingsceremonie.

Koning Willem-Alexander was in Rio om de atleten die er het 

Koninkrijk vertegenwoordigden aan te moedigen.  

Vlnr. IOC-lid Camiel Eurlings, NOC*NSF-voorzitter  

André Bolshuis, minister van Sportzaken Alex Schwengle, 

IOC-lid Nicole Hoevertsz en premier Mark Rutte.

IOC-lid Nicole Hoevertsz smaakte het genoegen bij de tijdrit 

Koninkrijksgenote Anna van der Breggen de bronzen medaille 

te kunnen omhangen.
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De Arubaanse editie van het 
wereldwijde fenomeen heeft 
internationaal de aandacht getrok-
ken. OCTA Innovation heeft het 
evenement genomineerd voor de 
Business, Innovation and Creati-
vity Award. Volgens de in Brussel 
zetelende organisatie heeft  
TEDxAruba een nobel streven 
door zich te richten op duurzame 
innovatie, het oprichten van 
nieuwe ondernemingen en het tot 
leven brengen van vernieuwende 
ideeën. „Dat doet TEDxAruba niet 
alleen voor het eigen eiland, maar 
ook voor andere kleine economie-
en, met name Small Island Develo-
ping States.” Geïnspireerd door  
TEDxAruba overweegt OCTA 
Innovation een evenement te 
organiseren om de Arubaanse 
oogst aan ideeën in Brussel te 
etaleren.

De opzet van TEDxAruba 2016 is 
in grote lijnen gelijk aan die van 
vorig jaar. De organisatoren 
hebben ervoor gekozen het 
evenement in de ochtenduren te 
houden in plaats van in de namid-
dag om zo belangstellenden in 
andere werelddelen de mogelijk-
heid te bieden via livestream mee 
te kijken en ook daadwerkelijk te 
participeren want zij worden in de 
gelegenheid gesteld via een 
speciale app vragen te stellen. 

Van een aantal sprekers is inmid-
dels de naam bekend gemaakt. 
Oprichter en directeur Andy 
Kirchner van Buccaneer’s Enter- 
prises, de moedermaatschappij 
van onder meer The Recycled 
Pirate, is één van de TED-talkers. 
Hij raakte bij een duikongeluk in 
2012 verlamd. Volgens de artsen 

zou Kirchner nooit meer kunnen 
lopen. Zelf dacht hij daar anders 
over en werkte vastberaden aan 
zijn herstel. Nu kan Kirchner weer 
lopen zonder hulpmiddelen. Zijn 
ondernemingslust leverde hem 
vorig jaar de Aspiring Creative 
Young Entrepreneur of the Year 
Award op.

De Arubaanse Sarah-Quita  
Offringa is professioneel wind- 
surfer met een indrukwekkende 
erelijst. Onlangs veroverde ze haar 
negende wereldtitel bij het onder-
deel Freestyle. In 2011 werd ze 
genomineerd voor de World Sailor 
of the Year Awards door de 
International Sailing Federation 
omdat ze twee jaar op rij zowel de 
wereldtitel freestyle als slalom wist 
te bemachtigen. Christo Nel 
adviseert ondernemers en organi-
saties over leiderschap, verande-
ring en innovatie. Succes is 
volgens de Zuid-Afrikaan alleen 
mogelijk als macht, angst en liefde 
met elkaar in balans zijn.
Be Zero oprichter Andrea Sanders 
wil af van de wegwerpcultuur. Zij 
komt op Aruba vertellen over haar 
wereld zonder afval. Susan Piver, 
New Yorks best verkopende 
auteur, wordt tot de 25 meest 
inspirerende twitteraars op de 
wereld gerekend.
Zie voor het volledige programma 
www.tedxaruba.com 

TEDxAruba
geprolongeerd

Na de succesvolle première vorig jaar van TEDxAruba kon een 
vervolg niet uitblijven: op 23 september geven negen lokale en 
internationale sprekers volgens de bekende TED-formule antwoord 
op de vraag What if?

s e p T e m b e r  2 0 1 6 ,  N r .  4  21



Nel is een van de sprekers tijdens 
TEDxAruba. Hij werd geboren in 
Zuid-Afrika als telg uit een geslacht 
dat driehonderd jaar eerder uit 
Nederland emigreerde. Van de 
apartheid moest hij niets hebben. 
„Ik bracht de leden van CBM in 
contact met de leiders van de 
anti-apartheidsbeweging. Dat was 
tegen de wet dus best een uitda-
ging. Een nog veel grotere uitda-
ging was het om mensen met 
compleet tegenovergestelde visies 
zo ver te krijgen dat ze gingen 
samenwerken.”  

De ervaringen met CBM legden de 
basis voor een bijzondere carrière. 
Zijn werk bracht hem naar alle 
uithoeken van de wereld. Drie jaar 
geleden ging hij aan de slag als 
programmadirecteur aan de 
Nyenrode Business Universiteit. 
„Het is mijn passie een bijdrage te 
leveren aan de ontwikkeling van 
individuen en teams zodat ze 
optimaal kunnen functioneren.” 
Het geheim van duurzaam leider-
schap zit volgens Nel in de hoof-
den van leiders. „Ze moeten zich 
bewust zijn van de macht die ze 
hebben en wat die teweeg kan 
brengen. Ze moeten de angst die 
ze net als ieder ander mens 
ervaren durven delen door zichzelf 
kwetsbaar op te stellen. Essentieel 

is dat ze liefde ervaren voor 
anderen, inclusief andersdenken-
den. Pas als leiders begrip kunnen 
opbrengen voor mensen met 
andere meningen kunnen ze zelf 
effectief functioneren.”

Op de vraag of Aruba niet een te 
klein platform is voor zijn grote 
ideeën antwoordt Nel ontkennend. 
„Of we nu in Europa, Afrika of 
Aruba wonen, we zijn allemaal 
mensen en daarmee menselijk. 
Mijn ervaring is dat het in kleine 
landen makkelijker is mensen tot 
elkaar te brengen. Juist een kleine 
groep kan het creatief denken 
enorm stimuleren. De wereld wordt 
nu geconfronteerd met een toe-
name van terroristische aanslagen. 
We zien dingen op grote schaal 
misgaan. Zou het niet geweldig zijn 
als er een visie was onder leiders 
om te zeggen: Ok, zoals we het nu 
doen, werkt niet, laten we samen 
leren hoe het beter kan. Dan 
komen we ergens.” 

Macht, angst en liefde
In de tachtiger jaren van de vorige eeuw bracht Christo Nel meer 
dan honderd toonaangevende Zuid-Afrikaanse zakenmensen bijeen 
in de Consultative Business Movement (CBM). Hij slaagde erin een 
kritische massa op de been te brengen om de apartheid aan de 
kaak te stellen en bij te dragen aan de transformatie van Zuid-Afrika 
naar een democratisch land. 
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Sanders groeide op in Florida aan 
de Golf van Mexico. „Als kind was 
ik altijd bezig met de zee, de 
planten en dieren die daarin 
leefden. De maritieme wereld 
inspireerde me. Vanaf mijn veer-
tiende was ik betrokken bij het 
onderzoekscentrum in de buurt en 
hielp mee met het verspreiden van 
informatie over het belang van 
milieubescherming.” Wat begon 
als vrijwilligerswerk werd na de 
middelbare school een echte 
baan. „Het werken in de praktijk 
beviel me zo goed dat ik heb 
afgezien van het ‘normale’ traject 
om te gaan studeren. Via zelfstu-
die en praktijkervaring heb ik veel 
kennis opgedaan.” Sinds tien jaar 
legt ze zich ook toe op yoga en 
meditatie. „Dat helpt mij in te zien 
waarom wij mensen niet de relatie 
met onze omgeving hebben die 
we zouden moeten hebben.”

Onder het motto Verbeter de 
wereld, begin bij jezelf dacht 
Sanders na over haar eigen leven. 
„Ik realiseerde me dat mijn gedrag 
niet overeenkwam met wat ik 
geloofde dat de beste manier van 
leven is. Ik had herinneringen aan 
picknicks met mijn grootouders 
die na afloop nauwelijks afval 
hadden terwijl ik zelf een zak vol in 
de vuilnisbak gooide.” Rond 2008 
begon Sanders er serieus werk 
van te maken op een andere 
manier boodschappen te doen en 
spullen te gebruiken. „Ik zag mijn 
afval afnemen tot bijna niets. Toen 

ik vragen kreeg hoe ik dat klaar-
speelde ben ik een blog begon-
nen. Daarin deel ik mijn afval- 
successen. Veel mensen willen 
graag weten hoe je een zero-waste- 
footprint kunt bereiken zonder jezelf 
van alles te moeten ontzeggen.”
Be Zero is uitgegroeid tot een 
internationale gemeenschap. 

„Steeds meer mensen willen zich 
echt verdiepen in een andere 
manier van leven waarin geen 
plaats is voor weggooien.”  
Sanders beschouwt het afval- 
probleem vooral als een ontwerp-
probleem. „We moeten toe naar 
een duurzame wereld waarin het 
eenmalig gebruik van materialen 
niet meer wordt geaccepteerd. 
Vooralsnog is het aan een ieder 
om persoonlijk keuzes te maken. 
Ik ga daarin heel ver: ik heb niet 
eens een vuilnisbak.”
I: bezero.org 

Let's talk trash
„Ons afval vertelt een verhaal over wat we belangrijk vinden. We 
moeten meer waarde hechten aan de materialen die we gebruiken, 
aan onze gemeenschap en onze leefomgeving.” Die stelling staat te 
lezen op de website van Be Zero, een non-profit organisatie opgezet 
en geleid door Andrea Sanders. Zij spreekt tijdens TEDxAruba over 
haar passie: het minimaliseren van afval.
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Bulb-eater
In scholen en overheidsgebouwen worden alle 
gloeilampen en TL-balken vervangen door energie- 
zuinige LED-verlichting. Het gaat om een project in 
samenwerking met Philips. De oude lampen worden 
milieuvriendelijk en veilig ‘opgegeten’ door een 
bulb-eater van het bedrijf Eco-Cycle. Directeur Sjors 
Beeks legde uit dat de machine het glas verbrijzelt en 
de gassen, het kwik en de metalen delen apart 
opvangt voor recycling.

 

Zonnig
Gedurende de zomervakantie zijn op de Abraham de 
Veerschool in San Nicolas zonnepanelen geïnstal-
leerd. Eerder werd al een pilot uitgevoerd bij basis-
school Kudawecha. Dit schooljaar komen meer 
scholen aan de beurt. Bij elkaar gaan die 2,6 Mega-
Watt opwekken. Daarmee gaat de elektriciteits- 
rekening van de scholen omlaag en wordt tevens  
een bijdrage geleverd aan Aruba's streven naar een 
100% duurzame energievoorziening.

 

Zuinig
Luchthaven Reina Beatrix streeft naar een zo laag 
mogelijk energieverbruik om zo de uitstoot van 
kooldioxide tot een minimum te beperken. Alle 
verlichting is de afgelopen jaren vervangen door LED 
en de voertuigen op het platform rijden op biodiesel. 
Voor transport buiten het luchthaventerrein wordt 
deze elektrische auto ingezet. Uiteraard wordt die 
opgeladen met stroom geproduceerd door het 
zonnepark dat het parkeerterrein overkapt.
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Studenten
Nederland blijft ondanks het nieuwe leenstelsel voor 
ambitieuze Arubaanse jongeren een aantrekkelijk 
studieland. Begin augustus verwelkomde gevol- 
machtigde minister Alfonso Boekhoudt op Schiphol 
ruim tweehonderd nieuwkomers waarna zij onder 
begeleiding van mentoren naar hun studiestad 
doorreisden. In totaal studeren er zo'n 1.500  
Arubaanse bollebozen in Nederland.

 

Hoogvlieger
Luchthaven Reina Beatrix is genomineerd voor de 
World Routes Marketing Award 2016. Het vliegveld 
was eerder dit jaar al gekozen tot beste van Noord- 
en Zuid-Amerika en moet het nu opnemen tegen 
luchthavens uit de hele wereld in de categorie tot 4 
miljoen passagiers per jaar. De winnaar wordt op 26 
september bekend gemaakt. In 2015 verwerkte de 
Arubaanse luchthaven ruim 2,8 miljoen passagiers. 
De verwachting is dat dit aantal dit jaar ruimschoots 
wordt overtroffen.

 

Pullmantur
Cruisemaatschappij Pullmantur heeft Aruba met 
ingang van volgend jaar weer in het vaarschema 
opgenomen met een wekelijkse port of call, goed 
voor 35.000 passagiers. Daardoor staat nu al vast  
dat het cruisetoerisme naar One Happy Island in 2017 
met tenminste 8% stijgt. Bijkomend voordeel: de 
cruiseliners van Pullmantur doen Oranjestad buiten 
het hoogseizoen aan.
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Richard Arends, de belangrijkste 
adviseur van de Arubaanse 
regering als het gaat om economi-
sche ontwikkeling, stond aan het 
hoofd van het onderhandelings-
team. 

„We zijn overeengekomen dat 
Valero de grond en de opstallen 
overdraagt aan het Land Aruba. 

Het Land geeft die vervolgens 
grotendeels in erfpacht aan 
Refineria di Aruba, een overheids-
bedrijf dat speciaal wordt opge-
richt voor het beheren van het 
gebied. RdA least voorlopig voor 
een termijn van vijftien jaar een 
groot deel van het huidige raffina-
derijterrein aan CITGO.” Ongeveer 
een vijfde van het huidige termi-

nalterrein blijft in handen van RdA, 
net als enkele grote lappen grond 
die nu nog deel uitmaken van de 
raffinaderij. Daarmee krijgt San 
Nicolas weer vrij uitzicht op zee. 
„Jammer genoeg is de grond in de 
vorige eeuw vervuild geraakt en 
dus ongeschikt voor bewoning en 
recreatie. Er komen schone 
industrie en duurzame projecten”, 
aldus Arends. Er zijn al twee 
initiatieven in gang gezet, een 
algenkwekerij en een groot park 
met zonnepanelen.

Op de vraag waarom gekozen is 
voor een leaseconstructie in plaats 
van een rechtstreekse overdracht 
van de eigendommen en de 
erfpacht van Valero aan CITGO 
antwoordt Arends verrassend 
simpel: „Dat is nu eenmaal hun 
businessmodel. CITGO werkt 
overal zo en wil dat hier dus ook.” 
De hoofdonderhandelaar bena-
drukt dat de betrokkenheid van 
het Land Aruba bij de overname 

Niet over
een nacht ijs
Met het vertrek van Valero en de komst van CITGO als exploitant 
van de olieverwerkingsinstallatie in San Nicolas begint voor Aruba 
een nieuwe fase in de al meer dan een eeuw oude geschiedenis van 
de olie-industrie. Het contrast met de in 2012 stilgelegde oude, 
vervuilende raffinaderij is evident. Volgens de onderhandelaars is 
sprake van een win-win situatie voor alle betrokken partijen, niet in 
het minst voor het milieu.

Onderhandelaar Richard Arends maakte heel wat vliegkilometers om de deal over de herstart van de raffinaderij rond te krijgen.
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van cruciale betekenis is. „Als 
partner hebben we allerlei eisen 
op tafel kunnen leggen en die zijn 
ingewilligd. We wilden transparan-
tie en geen milieuschade en dat is 
contractueel vastgelegd.”

Ten aanzien van de transparantie 
zijn harde afspraken gemaakt. Zo 
moet CITGO financiële openheid 
van zaken geven zodat Aruba weet 
hoe de geldstromen lopen en wie 
de investeerders zijn. Arends 
twijfelt er niet aan dat het in 
Houston gevestigde concern zich 
daar aan houdt. „Nog voor de 
ondertekening hebben we al een 
pak documenten gekregen, met 
alle besluiten van de aandeelhou-
dersvergadering, de statuten en de 
lijst van aandeelhouders. CITGO is 
ongelofelijk transparant geweest.”

Veruit de grootste winst ten 
opzichte van het verleden wordt 
geboekt op milieugebied. De 
raffinaderij gaat niet meer op 
dieselolie, maar volledig op gas 
werken. „Enorm belangrijk voor 
het milieu want gas verbrandt 
vrijwel volledig. Er worden dus 
geen schadelijke stoffen uitgesto-
ten. Wel hebben we te maken met 
de emissie van kooldioxide, maar 
die gaan we voor een groot deel 
afvangen en gebruiken als voe-
dingsbron voor de algenkwekerij.” 
Dat project is een samenwerking 
tussen TNO en de Universiteit van 
Wageningen. CITGO is er geen 
partner in en daarom komt de 
kwekerij ook buiten de muren van 
de raffinaderij. Wel draagt het 
bedrijf vijf miljoen dollar bij aan het 
project en is het contractueel 
verplicht mee te werken aan het 
opvangen en leveren van de CO2.

Gevraagd naar de risico’s die 
Aruba loopt als eigenaar van een 
olieraffinaderij legt Arends uit dat 
die vooral zitten in de kosten van 

een toekomstige ontmanteling. 
„De kosten daarvan worden 
geraamd op 150 miljoen dollar. In 
het contract met CITGO is opge-
nomen dat zij bij vertrek de helft 
daarvan betalen. De Amerikaanse 
moeder van CITGO Aruba staat 
garant voor het gehele bedrag in 
het geval besloten wordt de 
activiteiten voor het verstrijken van 
de leasetermijn te beëindigen. Dan 
is Aruba dus volledig uit de kosten 
en houdt nog geld over aan de 
schrootwaarde van de installatie”, 
aldus Arends. 

Bij de duizenden pagina's tellende 
contracten en bijlagen is Aruba 
niet over een nacht ijs gegaan. „De 
contracten vallen onder de wet- 
geving van New York. Mocht er 
een dispuut ontstaan waar we 
onderling niet uitkomen, dan 
leggen we het in laatste instantie 
voor aan de arbitragecommissie 
van de internationale Kamers van 
Koophandel. We hebben commer-
ciële contracten afgesloten met 
een Amerikaans bedrijf, onder 
Amerikaans recht. De Venezolaan-
se regering is geen contractpartij, 

maar heeft uiteraard wel belang bij 
deze overeenkomst, namelijk dat 
ze olievoorraden die feitelijk 
onbruikbaar zijn kunnen verkopen 
aan CITGO.”

Terugkijkend op het afgelopen jaar 
spreekt Arends van een bijzondere 
ervaring. „Ons team bestond uit 
zeer capabele mensen met bij 
elkaar zo’n 150 jaar ervaring in de 
olie-sector. We hebben veel steun 
vanuit Nederland gekregen want 
aan de hele zaak zit natuurlijk ook 
een geopolitieke dimensie. Al in 
een vroeg stadium is er overleg 
gevoerd met de ministeries van 
Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties en Buitenlandse 
Zaken. Premier Eman heeft de 
kwestie ook uitvoerig besproken 
met zijn collega Rutte. Alle partijen 
waren het vanaf het begin eens en 
we hebben met elkaar gewerkt tot 
alles naar ieders tevredenheid was 
geregeld. Het is een mooie, solide 
deal geworden waar we heel blij 
mee zijn. Denk alleen maar even 
aan hoe veel banen dit oplevert  
en de spinoff voor heel San 
Nicolas.” 

Zichtbaar opgelucht houdt Arends - geflankeerd door de ministers  

Mike de Meza en Paul Croes en Koninkrijksambassadeur in Venezuela  

Onno Kervers - de getekende contracten stevig vast.
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Hij noemt de overeenkomst een 
strategisch partnerschap dat ten 
goede komt aan alle betrokkenen. 
„CITGO Aruba, PDVSA, Venezuela 
en Aruba delen mee in de kosten-
besparingen op het gebied van 
transport, energie en opslag van 
olieproducten. Door het benutten 
van de bestaande infrastructuur 

kunnen we optimaal profiteren van 
het grootste olieveld in de wereld, 
de Orinoco Oil Belt.” De zogehe-
ten crude olie die daar gewonnen 
wordt moet een voorbewerking 
ondergaan alvorens deze geraf-
fineerd kan worden tot brandstof. 
Voor het upgradingsproces is de 
raffinaderij in San Nicolas met een 

capaciteit van 209.000 vaten per 
dag uitermate geschikt.

„Om de installaties op het vereiste 
niveau te brengen is in de komen-
de anderhalf tot twee jaar een 
investering nodig van 450 tot 650 
miljoen dollar”, aldus Martinez. Hij 
is er van overtuigd dat de raffina-
derij na de omschakeling econo-
mische voorspoed brengt voor alle 
partners. „We hebben een goed 
doordacht proces achter de rug, 
met ondersteuning van de beste 
technische adviseurs die wij 
binnen CITGO en PDVSA voorhan-
den hebben. Daarnaast hebben 
we gebruik gemaakt van de 
diensten van enkele van de meest 
vooraanstaande adviseurs in de 
olie-industrie zoals KBC Advanced 
Technologies en het Duitse KBR.”  

De rol van de Arubaanse raffinade-
rij is om de zware olie om te zetten 
in lichtere componenten. „In 
tegenstelling tot de originele olie 
kunnen deze tussenproducten in 
het CITGO-netwerk in de Verenigde 
Staten verder worden bewerkt.” 
Aan het leasecontract is de 
afspraak verbonden dat de 
raffinaderij gas als brandstof gaat 
gebruiken. „Voor ons is een 
pijpleiding tussen Venezuela en 
Aruba de meest economische 
manier om gas aan te voeren. In 
Paraguana is een overvloed aan 
gas beschikbaar dat veel goedko-
per is dan stookolie. Bijkomend 
voordeel is de vermindering van 
de uitstoot van schadelijke stoffen 
waarmee een aanzienlijk milieu-
voordeel wordt behaald”, aldus 
Martinez. 

De CEO heeft alle vertrouwen in 
de toekomst: „Tijdens het onder-
handelingsproces hebben we 
goed samengewerkt met de 
Arubaanse delegatie. We gaan als 
goede partners verder.” 

Goed voor
iedereen
„Zowel in technische als in financiële zin gaan wij een goede toe-
komst tegemoet in San Nicolas.” Dat stelt president en CEO Nelson 
P. Martinez van CITGO Petroleum Corporation naar aanleiding van 
het akkoord dat het concern met het Land Aruba heeft bereikt over 
het voorlopig voor vijftien jaar leasen van de raffinaderij in San 
Nicolas.

CITGO-topman Nelson P. Martinez (rechts) en minister Mike de Meza bij het  

uitwisselen van de ondertekende contracten.
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Er woonden voornamelijk vissers 
die hun bootjes voor anker legden 
in de nabijgelegen Paardenbaai. Zij 
bouwden op de open vlakte tussen 
de baai en Oranjestad bescheiden 
huisjes van een vlechtwerk van 
maïsstengels bestreken met klei. 
Dagelijks gingen de vissers de 
deuren langs om hun vangst te 
verkopen in de stad. De vissers-
vrouwen werkten in de zoutpannen. 
De naam Rancho verwijst naar de 
tijd dat de Spanjaarden (tot 1636) 
de baas waren op Aruba. Zij 
gebruikten het eiland als landgoed 
waar paarden, runderen, schapen, 
geiten en varkens vrij rondliepen. 
Met de toename van de handel 
groeide de bevolking van Rancho 
met arbeiders die in en rond de 
scheepvaart werkzaam waren. 
Daardoor verdienden de vissers 
ook meer en verschenen er houten 
huisjes. Aan het begin van de 
twintigste eeuw werd weer een 
andere bouwstijl geïntroduceerd: 

de muren van de huizen werden 
opgetrokken uit gegoten beton. 
Daarmee kreeg Rancho de status 
van een echte wijk die in 1912 voor 
het eerst op een landkaart werd 
aangeduid. Ten tijde van de 
opkomst van de olie-industrie rond 
de Paardenbaai besloot de over-
heid wegen aan te leggen. In 
Rancho stonden de onderkomens 

lukraak door elkaar en veel ervan 
moesten het veld ruimen. Voor de 
vissers werden nieuwe stenen 
huisjes gebouwd die netjes op een 
rij aan een straatje stonden. 
Begin vorige eeuw woonden er 
ongeveer vijftig vissers in Rancho, 
maar de wijk groeide snel. Onder 
de bescherming van donkere 
nachten werd de pier in de Paar-
denbaai benut voor allerlei duistere 
praktijken. Vooral het smokkelen 
van sterke drank zoals rum was 
populair. In Rancho wemelde het 
van de kroegjes die een trekpleister 
vormden voor de rest van het 
eiland. De latere ontwikkeling van 
handel en industrie zijn grotendeels 
aan Rancho voorbij gegaan 
waardoor nog veel terug te vinden 
is van de oorspronkelijke vissers-
wijk. 

De kinderrijke vissersgezinnen woonden in huisjes van gevlochten maïsstengels en klei.

Rancho werd voor het eerst als wijk genoemd op deze kaart uit 1912.

Een oude
volksbuurt
Achter de imposante gevels van het Archeologisch Museum ligt de 
wijk Rancho, de oudste volksbuurt van Aruba. In de archieven wordt 
voor het eerst van het bestaan melding gemaakt in 1885. 
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De nabijheid van de Paardenbaai, 
van oudsher de ankerplaats voor 
de zeeschepen die Aruba aande-
den, heeft de afgelopen 150 jaar 
bepaald hoe Rancho zich heeft 
ontwikkeld. De visserij, de handel 
en de verstedelijking kwamen elk 
met hun kenmerkende bouwstij-
len. Veel daarvan is bewaard 
gebleven en dat maakt de wijk 
uniek. De opkomst van het toe-
risme en de daarmee gepaard 
gaande bedrijvigheid vond vanaf 
ongeveer 1980 plaats langs de 
stranden en Rancho verpauperde. 
Maar nu hebben de overheid en 

de particuliere sector de handen 
ineen geslagen om de wijk op te 
knappen en er een nieuwe toeristi-
sche trekpleister van te maken.
De overheid is onlangs begonnen 
met het renoveren van het riole-
ringsstelsel en het oplappen van 
de wegen. Stichting Rancho heeft 
een plan gemaakt - Postzegel 
Rancho - op basis waarvan de 
gebouwen in de wijk blok voor 
blok onder de loep worden 
genomen. „Het is niet gemakke-
lijk,” vertelt Rosa. „De meeste 
panden hebben een particuliere 
eigenaar en worden verhuurd. 

Restaureren is complex en kost-
baar. Het vergt veel overredings-
kracht om mensen daartoe te 
bewegen.” Nu de overheid de 
eerste stap heeft gezet motiveert 
dat huiseigenaren ook aan de slag 
te gaan. De Stichting Rancho heeft 
het goede voorbeeld gegeven: 
„Ons onderkomen is al gereno-
veerd. Op de hoek staat een 
gebouw van meerdere verdiepin-
gen dat omgebouwd wordt tot 
boutique hotel. Zo is er voor elk 
pand een toekomst.”

Het gaat niet alleen om stenen. 
„Er spelen ook sociale issues. 
Daar proberen we, terwijl aan de 
infrastructuur wordt gewerkt, 
meteen wat aan te doen. We 
werken met  de Directie Sociale 
Zaken en allerlei stichtingen en 
organisaties samen aan perma-

Authentiek
Aruba herleeft
„Het kloppend hart van Aruba heeft een bypass nodig.” Zo om-
schrijft Clifford Rosa zijn inspanningen de voormalige visserswijk 
Rancho haar oude glorie terug te geven. Rosa is voorzitter van 
Stichting Rancho en zet zich in voor de bescherming van de wijk 
met haar markante gebouwen.

Directeur Clifford Rosa van de  

Stichting Rancho.

Het branden van de kalk werd aan de vrouwen overgelaten.
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nente oplossingen voor wijkbe-
woners die in de knel zitten. Met 
deze multidisciplinaire aanpak 
laat Aruba zien dat er een alterna-
tieve, duurzame manier is om 
problemen aan te pakken.”
Studenten van de Hogeschool 
Rotterdam hebben tijdens hun 
stages op het eiland een plan 
uitgewerkt om Rancho weer 
bedrijvig en gezellig te maken. 
„We gaan meer aandacht vesti-
gen op de stegen. Die hadden 
vroeger een bepaalde functie en 
die maken we weer zichtbaar via 
een monumentenroute”, vertelt 
Rosa. Toeristen en andere be-
langstellenden kunnen gebruik 
maken van de gratis streetcar om 
bij Rancho te komen. De eerste 
stop van de tram is het Archeolo-
gisch Museum. Van daar voert de 
wandelroute door de Kalksteeg. 
Die is genoemd naar de kalkoven 
die er staat. Het is het enig 
overgebleven exemplaar in zijn 
soort op Aruba en de best gecon-
serveerde in het Caribisch gebied. 
In deze oven werd vergruisd 
kalksteen verbrand tot er kalk 
overbleef. Dat werd gebruikt om 
muren te pleisteren tot cement 
zijn intrede deed. De kalkoven is 

een beschermd industrieel 
monument.  
Even verderop is de Watersteeg. 
Die heet zo omdat er een waterre-
servoir staat. Deze werd rond 1905 
gebouwd door Cornelis Hendrik 
Eman die grondwater oppompte 
dat hij opsloeg in stenen water-
tanks en verkocht aan 'abonnees'. 
Zijn plan om veertig reservoirs te 
bouwen is nooit van de grond 
gekomen omdat door de komst 
van de olie-industrie de drinkwa-
tervoorziening werd geprofessio-
naliseerd.

In de Vissersteeg is het leven van 
de eenvoudige visser het thema, 
compleet met een grote en een 
kleinere typisch Arubaanse 
vissersboot op het droge. De 
Constructiesteeg heet zo omdat 
langs het korte, smalle straatje 
huizen staan in maar liefst vier 
verschillende stijlen. In de tuin van 
een fraai gerestaureerd authentiek 
Arubaans huis is nog een origineel 
huisje van klei, een zogenaamd 
cas di torto. 

Na de vier themastegen voert de 
monumentenroute langs drie 
typische huisjes die zo’n honderd 
jaar geleden voor vissersfamilies 
zijn gebouwd toen de oorspronke-
lijke hutjes moesten wijken voor 
nieuwe wegen. „Eigenlijk waren 
dat de eerste volkswoningen”, 
aldus Rosa. Dan komt de haven in 
zicht. Met de monumentenroute 
wil Stichting Rancho de connectie 
tussen de Schoenerhaven waar de 
cruiseschepen afmeren en de 
historische visserswijk herstellen. 
De bedoeling is de stegen stukje 
bij beetje te vullen met activiteiten 
die de geschiedenis laten herleven 
om zo toeristen een kijkje te geven 
in een tastbaar stukje historie van 
Aruba. De best geconserveerde kalkoven in de Cariben staat in Rancho.

De overblijfselen van dit drinkwaterreservoir maakt deel uit van de monumentenroute.
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