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Uitdagend, spannend en prachtig

Door Alexandra Valkenburg 

De eerste maanden op een nieuwe ambassade en in een nieuw land 
betekent altijd een combinatie van veel praktische zaken regelen en allerlei 
formaliteiten. Hoe vind ik de weg naar de supermarkt, hoe krijg ik het 
internet aan de praat en waar koop ik - want als Nederlandse blijf ik toch 
gehecht aan mijn boterham met kaas - in Havana brood? Dit zijn zaken 
die zeker in Cuba niet vanzelf spreken. Verder is natuurlijk de overhandi-
ging van de geloofsbrieven, de formele brief van het ene staatshoofd aan 
het andere dat ik als ambassadeur van het Koninkrijk mag optreden in 
Cuba, een spannend en officieel moment aan het begin van mijn tijd hier.
Ik heb al snel gezien dat Cuba uitdagend, spannend en prachtig tegelijk is. 
Het is een mooi land met vriendelijke en warme mensen. Het is een land 
dat langzaam opengaat en waar het toerisme explosief groeit. Cuba is ook 
een land waarin het gehele Koninkrijk geïnteresseerd is om mee samen te 
werken. En tot slot is het ook nog een van de laatste landen in de wereld 
waar de Communistische Partij de dienst uitmaakt. 
Dat we hier op de ambassade het gehele Koninkrijk vertegenwoordigen 
vind ik een voorrecht. We geven dit ook concreet handen en voeten door 
de regionale medewerker voor de Cariben die vanuit de ambassade in 
Havana werkt en de Caribische Koninkrijksdelen in de regio ondersteunt. 
Daarnaast hebben we regionale gezanten voor de thema’s veiligheid, 
stabiliteit & mensenrechten en energie die vanuit andere ambassades in 
de regio werken. Deze diplomaten alsook de collega’s van de andere 
ambassades zijn er om te helpen de bilaterale belangen van Aruba en 
Arubaanse ondernemingen te helpen vertegenwoordigen. 
Aruba onderhoudt een warme relatie met Cuba. Zo verwelkomde de 
ambassade in mei 2015 een handelsmissie  met maar liefst 22 bedrijven 
en instellingen, gevolgd door delegaties onder leiding van minister Oduber 
en het bezoek van MinPres Mike Eman (met de overige drie MP’s) tijdens 
de ACS-top in juni van dit jaar. Aruba ondertekende met Cuba een over-
eenkomst die ruimte biedt voor allerhande samenwerking op het gebied 
van toerisme, transport, landbouw en cultuur. En in september reisde op 
uitnodiging van de Arubaanse regering de Cubaanse vice-minister voor 
Toerisme naar Aruba voor de Happiness 360-conferentie. Kortom, een 
intensieve relatie die volop in ontwikkeling is en hopelijk bijdraagt aan 
werkgelegenheid en economische groei op Aruba.
De ondersteuning aan het bedrijfsleven zal binnenkort nog meer verbete-
ren als de bezoekersfaciliteit op de ambassade geopend wordt. De 
verwachting is dat vanaf 2017 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven 
en overheid uit het hele Koninkrijk, in overleg met medewerkers van de 
ambassade, een paar uur op de ambassade kunnen neerstrijken om 
verslagen te maken van vergaderingen of contact te hebben met het 
hoofdkantoor. 
Als ambassade hechten wij aan een goede dienstverlening naar al diege-
nen uit het Koninkrijk die met Cuba en Cubaanse organisaties willen 
samenwerken. Ik kijk ernaar uit veel Arubaanse vertegenwoordigers, van 
overheid, bedrijfsleven of de culturele en sociale sector, in Havana te 
mogen ontmoeten.

GASTCOLUMN

Drs. A.P. Valkenburg-Roelofs 
was tot haar benoeming tot 
Chef de Poste in Havana
afdelingshoofd Mensenrechten 
en Politiek-Juridische Zaken bij 
de directie Multilaterale Instel-
lingen en Mensenrechten van 
het ministerie van Buitenlandse 
Zaken.
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Cuba
Minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel 
en gevolmachtigde minister Alfonso Boekhoudt  
van Aruba hebben tijdens het werkbezoek dat de 
Cubaanse minister Rodrigo Malmierca Díaz van 
Buitenlandse Handel aan Den Haag bracht met hem 
gesproken over de handelsmogelijkheden met Cuba. 
Van het goede nabuurschap van de Caribische delen 
van het Koninkrijk profiteert ook het Nederlandse 
bedrijfsleven nu Cuba zich steeds meer openstelt 
voor buitenlandse investeerders.

 

Liefhebbers
Televisiepresentatoren Jack van Gelder en Elsemieke 
Havenga twitterden er lustig op los om te melden dat 
zij het naar hun zin hadden bij het Aruba International 
Pro Am Golf Toernooi. Bij dit jaarlijkse evenement 
nemen professionele golfers en liefhebbers het op de 
prachtig gelegen 18-holesbaan van Tierra del Sol 
tegen elkaar op. „Hier op One Happy Island waait 
alles heerlijk voorbij”, aldus een tweet van Van Gelder. 
„Thnx Aruba! Was in alle opzichten super!”, twitterde 
Havenga.

 

Sportief
Judoka Mark Huizinga heeft naar eigen zeggen een 
topvakantie op Aruba beleefd. De winnaar van het 
goud bij de Olympische Spelen van 2000 in Sidney en 
brons vier jaar jaar later in Athene wisselde het 
chillen-in-islandstyle af met sportieve activiteiten 
zoals een wandeltocht van achttien kilometer van zijn 
vakantieverblijf naar de grotten van Guadirikiri, 
kitesurfen bij Boca Grandi, waterskiën en conditietrai-
ningen met Arubaanse atleten bij Muscle & Lungs 
Crossfit.
 

4 A r U b A  D U S H I  T e r A



Het kabinet Mike Eman II heeft om 
uit de crisis te geraken een geheel 
andere route gekozen dan Rutte II. 
In plaats van te bezuinigen op 
voorzieningen en lastenverzwarin-
gen voor burgers en bedrijven 
heeft Aruba op het hoogtepunt 
van de crisis juist geïnvesteerd in 
onder meer wijkverbetering en 
infrastructuur om de economie 
aan te jagen. Werkgelegenheid, 
koopkracht en sociale voorzienin-
gen bleven daardoor op peil. De 
prijs daarvan was een aanvankelijk 
oplopend begrotingstekort, maar 
dankzij de hervorming (lees: 
modernisering) van het sociale 
zekerheidsstelsel heeft Oranjestad 
ook op dat vlak Den Haag inge-

haald. Aruba is hard op weg om 
- geheel op eigen kracht - vanaf 
2018 een structureel financierings-
overschot te realiseren.
In 2014 bedroeg het tekort nog 
5% en zelfs 9% als een eenmalige 
dotatie aan het ambtenarenpensi-
oenfonds wordt meegerekend. 
Sindsdien loopt het deficit door de 
genomen maatregelen snel terug, 
naar 2% dit jaar en dus een half 
procent in 2017 oftewel: 26,6 
miljoen florin op een BBP van 5,3 
miljard. De schuldquote daalt 
daarmee tot 77% (ter illustratie: 
het EU-gemiddelde is 92%).
De overheidsfinanciën zouden er 
ronduit florissant voor staan als 
politiek Den Haag de opmerkingen 

van de Raad van Advies van Aruba 
ter harte neemt. Het onafhankelijke 
adviesorgaan benadrukt de 
noodzaak om de staatsschuld via 
Nederland te herfinancieren. Het 
kabinet Rutte weigert echter 
vooralsnog Aruba dezelfde lening-
faciliteiten te bieden als het wel 
doet met Curaçao en Sint Maarten 
die bovendien 70% van hun 
schuld overgenomen zagen 
worden door Nederland.
De Raad van Advies heeft de 
consequenties in kaart gebracht 
als Aruba in plaats van 6,5% rente 
die het nu op de internationale 
kapitaalmarkt betaalt de huidige 
overheidsschuld van 4 miljard 
florin via Nederland zou herfinan-
cieren. De jaarlijkse rentepost 
daalt in dat geval van 215 miljoen 
gulden naar 41 miljoen. Door het 
voordeel aan te wenden voor het 
afbouwen van de staatsschuld zal 
die in 2020 al ruim onder de 60% 
liggen. „Gelet hierop beschouwt 
de Raad de optie om via Neder-
land gunstig te lenen als de meest 
realistische manier om binnen 
afzienbare tijd de staatsschuld 
naar gezonde proporties terug te 
brengen”, aldus het Hoge College 
van Staat. 

Begrotingsgat
bijna gedicht
Het gaat er om spannen wie in 2017 het laagste financieringstekort 
heeft: Nederland of Aruba. Beide landen houden in hun begroting 
rekening met een deficit van circa 0,5% van hun bruto binnenlands 
product. Daarmee houdt elke vergelijking op want dat halve pro-
centje betekent voor Nederland een gat van 3,3 miljard euro tegen-
over een luttele 26,6 miljoen florin (= 13 miljoen euro) voor Aruba. 

De Raad van Advies met in het midden voorzitter Frits Goedgedrag.
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Het besluit Oranje onder de 
nieuwe naam nadrukkelijk als 
Koninkrijksteam te presenteren, is 
volgens commercieel directeur 
Paddy Roomer van de Koninklijke 
Nederlandse Baseball en Softball 
Bond (KNBSB) logisch. „Die naam 
is heel natuurlijk tot stand geko-
men. Een groot deel van het team 
bestaat uit spelers die geboren zijn 
op Aruba en Curaçao. In de 

wandelgangen spraken we zelf al 
langer over het Koninkrijksteam. 
Toen we weer eens bij elkaar 
waren, zei ik: waarom gaan we die 
naam niet ook naar buiten toe 
gebruiken? We zijn er tenslotte 
trots op dat we spelers hebben uit 
alle delen van het Koninkrijk. Dus 
waarom zou je dat dan niet 
uitdragen? Binnen drietiende 
seconde was de beslissing 

genomen en hebben we een mooi 
logo laten ontwerpen met alle 
zeven vlaggen, van de vier landen 
Aruba, Curaçao, Sint Maarten en 
Nederland plus die van de drie 
bijzondere gemeenten Bonaire, 
Sint Eustatius en Saba. De jon-
gens vinden het prachtig om voor 
Nederland te spelen, maar hebben 
nu ook het gevoel dat ze hun 
eiland vertegenwoordigen.

Alle delen van het Koninkrijk zijn 
ons even lief. En datzelfde geldt 
voor de mensen. In het honkbal 
zien we geen kleur, alleen maar 
leuke mensen. Met elkaar hebben 
we binnen het Koninkrijk zo 
ontzettend veel talenten rondlo-
pen. Niet alleen op sportief gebied 
zoals het honkbal laat zien, maar 
ook op cultureel vlak en in het 
bedrijfsleven. Het Koninkrijk heeft 
zo veel kwaliteit in huis, als we die 
weten te bundelen staan wij veel 
sterker in de wereld. Daar worden 
we allemaal beter van. Het zou 
daarom goed zijn als wij in Neder-
land de aandacht minder eenzijdig 
richten op zaken die misschien 

Vlag die de
lading dekt
De Arubaanse internationals in Team Kingdom of the Netherlands 
hadden een belangrijk aandeel in de 22ste Europese honkbaltitel. In 
een bloedstollende finale tegen Spanje waren het de Arubaanse 
profs Gianison Boekhoudt en Dwayne Kemp (al meer dan honderd 
caps) die over het thuishonk kwamen en zo het Koninkrijksteam in 
een uitverkocht stadion in Hoofddorp een benauwde, maar dikver-
diende 3-2 zege bezorgden.
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niet helemaal goed gaan op de 
eilanden. Die zijn niet representa-
tief voor dat deel van het Konink-
rijk, feit is dat er veel meer goede 
dingen gebeuren, maar dat moet 
je wel willen zien.”

In weerwil van een enkele conser-
vatieve sportverslaggever die 
weigert de naam Team Kingdom 
uit te spreken, hoort Roomer 
uitsluitend positieve geluiden. „We 
krijgen waar we ook in de wereld 
zijn leuke reacties. Het fenomeen 
Kingdom wordt op zichzelf al 
bijzonder gevonden en als wij dat 
dan ook nog op deze manier tot 
uitdrukking brengen, vindt men dat 
prachtig. Marketingtechnisch is 
het daarom ook heel interessant. 
Wij zijn begin dit jaar meegegaan 
met de handelsmissie van minister 
Lilianne Ploumen naar Cuba. Daar 
was heel goed te zien dat onze 
aanwezigheid toegevoegde 
waarde had door extra aandacht 
te genereren waarmee de meege-
reisde ondernemers hun voordeel 
konden doen bij het leggen van 
handelscontacten. We draaien het 
nu ook om. Wij spelen binnenkort 
wedstrijden in Japan en dan gaan 
er bedrijven met ons mee. We 

gaan daar zeker ook Aruba en 
Curaçao onder de aandacht 
brengen want wij vinden dat wij 
het gehele Koninkrijk vertegen-
woordigen.

Gelukkig begint de politiek in te 
zien dat je internationaal je voor-
deel kunt doen door je nadrukke-
lijk als Koninkrijk te presenteren en 
daar de Caribische landen bij te 
betrekken. Een goed voorbeeld is 
de campagne voor de zetel in de 
Veiligheidsraad ('One Kingdom, 
Four Countries'; red). Minister-
president Mark Rutte heeft open-
lijk toegegeven dat het gelukt is 
die zetel te bemachtigen dankzij 
de betrokkenheid van Aruba, 
Curaçao en Sint Maarten bij de 
campagne. Wij zijn nu met ver-
schillende ministeries in gesprek 
om te bekijken hoe wij vanuit het 
honkbal nog actiever kunnen 
bijdragen aan het promoten van 
het Koninkrijk in het buitenland.”

Een mogelijkheid bij uitstek heeft 
zich al aangediend: in 2020 keert 
honkbal terug op de Olympische 
Spelen. Roomer zou het mooi  
vinden als de ploeg onder de 
naam  Team Kingdom of the 
Netherlands in Tokio een gooi mag 

doen naar het goud, maar sport-
koepel NOC*NSF lijkt er voorals-
nog weinig voor te voelen. Dat wil 
vasthouden aan de aanduiding 
Team NL. Het laatste woord 
daarover is nog niet gesproken, 
maar de honkbalbond is niet van 
plan er een twistpunt van te 
maken. „We hopen dat we in Tokio 
als Koninkrijksteam kunnen 
optreden, maar als NOC*NSF het 
niet toestaat, gaan we er niet 
moeilijk over doen. Het is uiteraard 
eerst zaak dat we ons voor de 
Spelen kwalificeren.” Het moet wel 
heel raar lopen als dat, met al dat 
talent uit alle delen van het Ko-
ninkrijk, niet zou lukken. 

„Het honkbal ziet geen kleur, alleen maar 

leuke mensen”, aldus KNBSB-official Roomer 

over Team Kingdom of the Netherlands.

Team Kingdom of the Nether-
lands neemt op uitnodiging van 
Nippon Professional Baseball 
(NPB) in november deel aan de 
Samurai Japan Series. Op het 
programma staan onder meer 
twee vriendschappelijke 
ontmoetingen in het imposante 
Tokyo Dome tegen het gast-
land dat de wereldranglijst aan-
voert.

I: www.knbsb.nl
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De gouverneur verwees onder 
meer naar de infrastructurele 
projecten die al in gang zijn gezet 
of reeds afgerond zoals de contai-
nerhaven in Barcadera en de 
Green Corridor die Aruba vooruit 
helpen. Ook refereerde hij aan de 
inspanningen van de regering om 
na de crisis een snelle daling van 
het financieringstekort te bewerk-
stelligen. „We hebben dat gedaan 
zonder hulp van buitenaf en 
zonder de belastingtarieven te 
verhogen”, onderstreepte de 
gouverneur. Met gepaste trots 
wees hij op de onderhandelingen 
die hebben geleid tot de herope-
ning van de raffinaderij, met de 
vingerwijzing dat de extra inkom-
sten die de overheid daarmee 

genereert vooral ten goede 
moeten komen aan de meest 
kwetsbaren in de samenleving.
Vermoedelijk naar aanleiding van 
de hoog opgelopen discussies en 
de heftige publieke debatten op 
sociale media over de invoering 
van het geregistreerd partner-
schap riep de gouverneur politici 
op hun verschillen van mening op 
een positieve manier te beslech-
ten. „Als vertegenwoordigers van 
de gehele gemeenschap is het uw 
taak actief de balans te zoeken 
tussen continuïteit en vernieuwing, 
tussen economische ontwikkeling 
en verbetering van de kwaliteit van 
leven,” aldus Refunjol. „Een open 
discussie over thema's die voor de 
maatschappij van belang zijn, is 

een essentieel onderdeel van een 
levende democratie, maar het is 
ook onze taak er voor te zorgen 
dat meningsverschillen niet tot 
verdeeldheid in de maatschappij 
leiden.” 
De gouverneur wees er op dat 
politieke, zakelijke, sociale, 
religieuze, vakbonds- en profes-
sionele leiders het goede voor-
beeld dienen te geven in het debat 
over maatschappelijke thema's die 
gevoelig liggen in de samenleving. 
„We moeten dat doen op een 
rationele manier, zonder elkaar 
persoonlijk te beledigen en niet op 
een destructieve of discriminatoire 
manier. Verschillen van mening en 
dialoog zijn essentieel voor een 
democratische rechtsstaat. 
Discussies moeten gevoerd 
worden, maar wel in de richting 
van eenheid.” Refunjol voegde er 
in een adem aan toe dat de 
overheid zich uiteraard zelf ook 
aan normen en waarden heeft te 
houden: „De overheid stelt regels 
vast en voert die uit ten behoeve 
van de openbare orde en veilig-
heid van ons land. Zij heeft een 
voorbeeldfunctie ten aanzien van 
normen en bewaakt daarmee de 
integriteit van het overheidsappa-
raat.” 

Optimisme en 
saamhorigheid
De economie, de infrastructuur, de overheidsfinanciën en de sociale 
ontwikkeling gaan de goede kant op. Dat was in het kort de bood-
schap die gouverneur Fredis Refunjol uitdroeg bij de opening van 
het nieuwe parlementaire jaar.

Gouverneur Fredis Refunjol bij de opening van het nieuwe Statenjaar.
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Mervin Wyatt-Ras is terug op de 
post van Statenvoorzitter. Dat was 
ze al van 2005 tot 2009. Nu heeft 
ze opnieuw het vertrouwen 
gekregen van haar collega- 
parlementariërs. „Waarom ik dit wil 
doen? Lastige vraag. Leiderschap 
ligt me wel. In mijn jeugd verza-
melde ik altijd al groepen kinderen 
om mij heen en organiseerde van 
alles. Als voorzitter kun je onder-
werpen agenderen die je relevant 
vindt en daar zal ik zeker gebruik 
van maken.”

Op het wensenlijstje van de 
kersverse voorzitter staat de 
instelling van een Ombudsman. „Ik 
vind het vooral van belang dat er 
snel een Kinderombudsman komt. 
We zijn er al geruime tijd mee 
bezig. Ik wil dat het komende jaar 
afronden.” Niet verrassend zijn het 
vooral sociaal-maatschappelijke 
thema's waar ze prioriteit aan 
geeft. „Ik ben orthopedagoog. Na 
mijn studie in Groningen heb ik 
twaalf jaar bij Sociale Zaken 
gewerkt. Daar hield ik me bezig 
met het regelen van de zorg voor 
kinderen die in kindertehuizen 
worden geplaatst. Later werd ik 
ingezet bij de ambulante hulpver-
lening. Ik was intensief betrokken 
bij de oprichting van verschillende 
organisaties voor de bescherming 
van kinderen.”

De overstap naar de politiek kwam 
nadat Wyatt-Ras in televisie- 
optredens herhaaldelijk een lans 
brak voor het beter organiseren 
van de kinderbescherming. „Zelf 
had ik er nooit aan gedacht de 
politiek in te gaan. Mijn kennis van 
zaken kwam goed over bij het 
publiek en zodoende werd ik 

benaderd om me beschikbaar te 
stellen voor de kandidatenlijst.” 
Wyatt-Ras werd gekozen bij de 
verkiezingen van 2001 en nog 
driemaal herkozen. „Ik heb de 
afgelopen vijftien jaar onder 
andere meegewerkt aan initiatief-
wetsontwerpen op het gebied van 
zedendelicten en de uitbreiding 
van het zwangerschapsverlof. 
Zaken die heel concreet het leven 
van mensen in positieve zin 
hebben veranderd.”
Wyatt-Ras heeft zich voorgenomen 
als Statenvoorzitter een open oor 
te hebben voor wat speelt in de 
samenleving. „Luisteren is enorm 
belangrijk, ook naar meningen 
waar je het niet mee eens bent. 
Het parlement vertegenwoordigt 
het volk en ik zal me er voor 
inspannen dat we dat zo goed 
mogelijk doen.”
 

„Het mooie van politiek vind ik dat je in staat bent dingen voor 
elkaar te krijgen die belangrijk zijn voor onze bevolking. Ik heb altijd 
contact gehouden met het sociale veld. Ik vind dat de sociale 
bewogenheid in de politiek nog onvoldoende uit de verf komt. Daar 
blijf ik me sterk voor maken.”

Oor voor de 
samenleving

Statenvoorzitter Mervin Wyatt-Ras bij de opening van het nieuwe parlementaire jaar.

N O V e m b e r  2 0 1 6 ,  N r .  5  9



Met het groene licht van de Staten 
kon het complex door Valero 
worden overgedragen aan Refine-
ria di Aruba, een nv waarvan de 
overheid de aandelen houdt. De 
installaties worden voor een 
periode van 15 jaar met een optie 
tot verlenging met nog eens 10 

jaar geleast door CITGO. Het in 
Houston zetelende concern is al 
begonnen met de voorbereidingen 
voor de modernisering van de 
raffinaderij waarin de komende 2 
jaar zo'n 500 tot 600 miljoen dollar 
wordt gestoken. Een substantieel 
deel van die investering is nodig 

om aan de door de overheid 
gestelde milieueisen te voldoen. 
Een apart project betreft de aanleg 
van een leiding naar het vasteland 
van Venezuela die nodig is om 
voor het productieproces in plaats 
van vervuilende dieselolie veel 
schoner gas te gebruiken. Boven-
dien is het de bedoeling de 
CO2-uitstoot af te vangen en te  
leveren aan een algenkwekerij 
waarvoor TNO op dit moment een 
plan uitwerkt.

Voor San Nicolas betekent de 
hervatting van de productie een 
enorme impuls. Aan directe en 
indirecte werkgelegenheid levert 
die zo'n 1.500 tot 2.000 banen op. 
Ook de financiële huishouding van 
de overheid vaart er dankzij extra 
belastinginkomsten wel bij.

Na de sluiting in 2012 wegens 
ongunstige omstandigheden op de 
wereldmarkt is Aruba, met hulp 
van het ministerie van Buitenland-
se Zaken, op zoek gegaan naar 
een overnamekandidaat. Na 
verkennende besprekingen in 
Mexico, Brazilië en China werd in 
het najaar van 2014 de interesse 
gewekt van CITGO. Het concern 
heeft toegang tot grote voorraden 
crude oil in Venezuela die een 
voorbewerking vereisen om tot 
eindproducten als benzine te 
kunnen worden geraffineerd. 
Studies van onafhankelijke experts 
wezen uit dat de installaties op 
Aruba zich daar bij uitstek voor 
lenen, maar ook dat zelfs bij de 
huidige lage dollarprijs een renda-
bele exploitatie haalbaar is. In 
december bereikten Aruba en 
CITGO een akkoord in hoofdlijnen, 
in mei gevolgd door het definitieve 
contract. In september werd de 
overdracht van het complex door 
Valero aan Refineria di Aruba 
bekrachtigd, waarna de Staten er 
de finale klap op gaven. 

Mission
completed
Na een twee dagen durend debat hebben de Staten ingestemd met 
de wetgeving die de herstart van de raffinaderij in San Nicolas 
mogelijk maakt. Hoewel alle fracties zich ingenomen toonden met 
de succesvol verlopen onderhandelingen, wilden zij wel het naadje 
van de kous weten van de contracten met voormalig eigenaar Valero 
en de nieuwe exploitant CITGO.  Verantwoordelijk minister Mike de 
Meza van Economische Zaken, Communicatie, Energie en  
Milieu beantwoordde geduldig de honderden vragen die op hem 
werden afgevuurd.

Vrolijke gezichten nadat CEO Martin Parrisch van Valero,  

premier Mike Eman en minister Mike de Meza hun handtekening hadden  

gezet onder de overdrachtsdocumenten.
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De herstart van de productie 
betekent een stevige impuls voor 
de werkgelegenheid. Het in 
Houston zetelende concern neemt 
ongeveer 600 werknemers in vaste 
dienst van wie er rond de 500 
lokaal worden geworven. De 
komende jaren komen daar nog 
banen bij om de raffinaderij 
volledig operationeel te maken en 
te moderniseren. Daarnaast levert 
de heropening ook veel indirecte 
banen op bij onder meer onder-
aannemers en toeleveranciers.
Minister Paul Croes van Sociale 
Zaken, Jeugd en Arbeid: „We 
hebben de afgelopen jaren de 
werkgelegenheid flink gestimu-
leerd, vooral met infrastructurele 

projecten en de ontwikkelingen op 
het gebied van duurzame energie. 
In 2010 bedroeg de werkloosheid 
twaalf procent. De prognose is dat 
die in 2017 uitkomt op circa vijf 
procent. In zeven jaar tijd hebben 
we ongeveer vijfduizend mensen 
aan een baan geholpen.”
Croes maakte deel uit van het 
team dat ruim een jaar met CITGO 
onderhandelde over de voorwaar-
den voor de overname van de 
raffinaderij. Als minister van Arbeid 
was het zijn taak heldere afspra-
ken te maken over onder andere 
het verstrekken van werkvergun-
ningen. „Ons beleid is heel strikt. 
Als CITGO iemand uit het buiten-
land wil aanstellen, moet het 

aantonen dat er geen lokale 
arbeidskracht beschikbaar is. Die 
regel geldt voor alle bedrijven en 
daarop maken we ook in dit geval 
geen uitzondering.”
Om het lokale gegadigden makke-
lijker te maken te solliciteren, heeft 
de Directie Arbeid een digitaal 
portaal opgezet, de CITGO-desk. 
„Er hebben zich al meer dan 
zevenhonderd mensen ingeschre-
ven. Voor ons als overheid is de 
desk een instrument om er op toe 
te zien of er echt geen lokale 
kandidaten zijn voor een functie 
waarvoor CITGO een werkvergun-
ning vraagt.”
Bij zijn aantreden in 2014 heeft 
minister Croes er een speerpunt 
van gemaakt vooral de positie van 
jongeren op de arbeidsmarkt te 
verbeteren. „Er komt een certifica-
tion program voor de energiesec-
tor. Door middel van cursussen en 
trainingen worden jongeren met 
een technische opleiding klaarge-
stoomd voor een baan bij de 
raffinaderij of elders in de energie-
sector. Het is een initiatief van de 
private sector dat mooi aansluit bij 
de overheidsprogramma’s die er al 
zijn om jongeren te helpen bij het 
betreden van de arbeidsmarkt.” 

Werk aan
de winkel
Met de goedkeuring door de Staten is het land Aruba eigenaar 
geworden van de olieraffinaderij in San Nicolas. CITGO least de 
installaties voor een periode van 15 jaar met een optie op nog eens 
10 jaar.
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„Het is echt geen dromerij. Tech-
nisch is het mogelijk en ook de 
omstandigheden op Aruba met 
hoge temperaturen, veel zonlicht, 
voldoende zout water en de 
beschikbaarheid van een ruime 
hoeveelheid CO2 zijn goed. Het 
kweken van algen met CO2 is het 
experimentele stadium voorbij. De 
uitdaging zit hem er in het com-

mercieel te maken. Op veel 
plaatsen wordt er al geprodu-
ceerd, maar nagenoeg nergens is 
het zonder subsidie rendabel. Dat 
gaat wel komen. Ik ben ervan 
overtuigd dat algenraffinaderijen 
toekomst hebben als leveranciers 
van grondstoffen voor de voe-
dings-, farmaceutische en cosme-
tische industrie. Een heleboel 

zaken zoals plastics die nu nog uit 
aardgas worden gehaald, zou je 
ook moeten kunnen maken met 
algen. Het is een zeer veelbelo-
vende, duurzame methode.”
Elewaut heeft de opdracht voor 
het einde van het jaar een plan van 
aanpak te leveren voor het opzet-
ten van een proefstation. „Per-
soonlijk vind ik het een zeer 
interessant project, ook al is het 
niet helemaal mijn specialisme. 
Mijn taak bij TNO is grote projec-
ten op te starten om die vervol-
gens over te dragen aan de meer 
technische mensen. We hebben 
haast want als de raffinaderij gaat 
draaien en dat zal over twee jaar 
het geval zijn, moeten we klaar zijn 
om een deel van de af te vangen  
CO2 af te nemen. Wij moeten dus 
snel beginnen waarbij we denken 
aan een kleinschalige proefopzet 
die later makkelijk kan worden 
opgeschaald. 

CO2 gaat naar 
algenkwekerij
„Het is beslist geen avontuur met een open eind”, benadrukt direc-
teur internationale zaken van TNO Emile Elewaut als hem gevraagd 
wordt naar het realiteitsgehalte van het plan de CO2-uitstoot van de 
raffinaderij in San Nicolas af te vangen ten behoeve van een algen-
kwekerij. 
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De eerste vraag die beantwoord 
moet worden, is welk algenplantje 
het meest geschikt is om op Aruba 
te kweken. Voor de expertise op 
het gebied van algensoorten 
worden universiteiten zoals 
bijvoorbeeld Wageningen erbij 
betrokken. We praten over micro- 
algen, eencellige plantjes die zich 
onder optimale omstandigheden 
per dag vier tot vijf maal kunnen 
verdubbelen. Ze kunnen zowel in 
zoet als zout water leven. Het 
merendeel heeft licht nodig om te 
groeien. Dat is er op Aruba volop, 
maar het mag ook weer niet te 
veel zijn. Dan krijgen de algen 
stress, vergelijkbaar met zonne-
brand, en gaan ze dood. En dan 
de warmte: sommige soorten 
kunnen prima tegen 30 tot 35 
graden, anderen doen het opti-
maal bij 25 graden. Het is dus een 
hele uitzoekerij om de juiste keuze 
te maken. Die keuze is ook 
bepalend voor het product dat je 
er uit kunt halen.”
De gedachten gaan uit naar 
specifieke markten waar met 
relatief lage volumes hoge op-
brengsten kunnen worden gege-
nereerd. „Omega 3 bijvoorbeeld 
gaat naar de pillenindustrie, maar 
wordt ook aan kippen gegeven 
omdat het zich opslaat in de 
eierdooiers waardoor deze choles-
terolbommen iets gezonder 
worden. Een stof als astaxanthine 
is een ander hoogwaardig product 

dat op de wereldmarkt tegen 
behoorlijke prijzen wordt verkocht. 
Het is een antioxidant dat ook de 
kleur geeft aan garnalen en zalm. 
Maar nogmaals, we moeten eerst 
uitzoeken welk plantje het beste 
gedijt op Aruba. Daarna kan 
bekeken worden welke afnemers 
geïnteresseerd zijn. Er bestaat 
wereldwijd een markt, maar je kunt 
het uiteraard ook helemaal lokaal 
houden naar het voorbeeld van 
aloë. Die wordt op het eiland 
gekweekt, verwerkt en in potjes 
gestopt om te verkopen. De 
algenkwekerij kan grondstoffen 
leveren voor hoogwaardige 
schoonheidsproducten ten be-
hoeve van het toerisme. Dan maak 
je van Aruba een welnesscenter 
waar men zich kan laten behande-
len met lokale, uit algen gemaakte 
producten. Zo ver is het nog niet, 
eerst moet het model worden 
uitgewerkt. Op zichzelf kan het 
simpel door een paar ondiepe 
vijvers uit te graven of zonne-ener-
gie gekoelde kassen neer te 
zetten. De complexiteit komt 
daarna, bij de toepassing.”
Elewaut gaat er vanuit dat de 
proefunit midden volgend jaar 
operationeel kan zijn. De financie-

ring daarvoor is deels afkomstig 
van de nieuwe exploitant van de 
olieraffinaderij. CITGO heeft zich 
niet alleen verplicht CO2 af te 
vangen, maar stelt ook 5 miljoen 
dollar beschikbaar voor de ontwik-
keling van de algenkwekerij. De 
spin off is groot. „Om te beginnen 
genereert het werk. In het eerste 
jaar gaat het om tien tot vijftien ba-
nen. Dat zal in de loop van de tijd 
verder toenemen. Er om heen 
zitten dan nog de toeleveranciers. 
Daarnaast hou je na de raffinage 
van de algen een droge reststof 
over. Die zou je weer kunnen 
gebruiken als meststof of als 
voedsel voor een viskwekerij.”
Over de kansrijkheid van het 
project: „Wat het technology-rea-
dyness-level zitten we op Aruba 
nu op een niveau 5 à 6... Nee, dat 
is te pessimistisch, het is 6 à 7 en 
we moeten naar 8 à 9 voordat het 
ook in commercieel opzicht waar 
te maken is. Dat moet wel kunnen. 
Het is zeker geen theorie, maar ik 
geef toe: het is high risk, high gain. 
Als dit gaat lopen en daar heb ik 
alle vertrouwen in, is Aruba een 
voorbeeld voor de wereld. Dan 
heb je een fantastische demo met 
een grote impact.” 

Een eerste ontwerp van de algenkwekerij bij San Nicolas.
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Via een wijziging van de Algemene 
Politieverordening wordt in de wet 
opgenomen dat het gratis of tegen 
betaling verstrekken van plastic 
wegwerptassen verboden wordt. 
Initiatiefnemer is het Statenlid 
Donny Rasmijn: „We praten al 
jaren over de milieuvervuiling door 
de plastic tasjes. Het parlement 
heeft een paar jaar geleden een 
motie aangenomen dat er een 
einde aan moet komen en ik heb 
daar actie op ondernomen.”
Op Aruba worden jaarlijks miljoe-
nen plastic wegwerp-boodschap-
pentasjes gebruikt. Hoewel de 

passaatwind vanwege de verkoe-
lende werking een zegen is voor 
het eiland nemen de windvlagen 
ook geregeld plastic tasjes mee. 
Die dwarrelen door de lucht en 
komen uiteindelijk in de struiken of 
in zee. „Natuurlijk worden de 
meeste tasjes in de vuilnisbak 
gedaan of hergebruikt als afvalzak. 
Ook die komen uiteindelijk vrijwel 
allemaal op de vuilstort te Parkie-
tenbos. Daar heeft de wind vrij 
spel, de tasjes vliegen er door de 
lucht. Vlakbij de dump is een groot 
kustgebied met mangroven en 
daar ligt het helemaal vol tasjes.”

Dat plastic schadelijk is voor het 
milieu is alom bekend. Veel 
zwerfvuil komt terecht in zee. De in 
de zee levende dieren kunnen niet 
altijd onderscheid maken tussen 
plastic en voedsel. Zeeschildpad-
den bijvoorbeeld die van kwallen 
leven, eten geregeld plastic tasjes 
op. Dat kan tot de voortijdige dood 
van deze toch al bedreigde 
diersoort leiden. De milieuschade 
aan land bestaat uit vervuiling van 
de omgeving aangezien plastic 
niet afbreekt en niet opgenomen 
wordt in de grond. „Her en der zie 
je tasjes hangen in cactussen, een 
doorn in het oog.” Dat de Arubaan- 
se economie in belangrijke mate 
afhankelijk is van toerisme is een 
extra motief. Duurzaam omgaan 
met het milieu weegt immers 
steeds zwaarder mee bij het 
kiezen van een bestemming.
Dat Aruba anders dan Nederland 
een algeheel verbod invoert, kan 
Rasmijn verklaren: „Het is niet 
nodig deze dingen te blijven 
gebruiken. Er zijn genoeg alterna-
tieven zoals duurzame bood-
schappentassen, kratjes en 
dozen.” Winkeliers hebben nog 
een paar maanden de tijd om hun 
oude voorraad op te maken.  

In de strijd tegen onnodig gebruik van plastic tassen gaat Aruba een 
stap verder dan Nederland waar winkeliers klanten een symbolisch 
bedrag in rekening moeten brengen als zij hun boodschappen in een 
plastic tas willen meenemen. Op Aruba worden voor eenmalig 
gebruik bedoelde tassen met ingang van volgend jaar volledig in de 
ban gedaan.

Wegwerptas
krijgt de zak
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Initiatiefneemster Christie Mettes 
van Brenchies Lab over het project 
Plastic Beach Party: „Het is een 
feest om manieren te bedenken 
het milieu te verbeteren. Op Aruba 
houden we van strandfeesten. 
Tegelijkertijd is er een associatie 
tussen plastic en het strand omdat 
er veel plastic afval aanspoelt. Zo 
zijn we op de naam Plastic Beach 
Party gekomen.”
Als milieukundige denkt Mettes 
veel na over wat te doen aan de 
afvalproblematiek. „Hergebruiken 
van plastic gebeurt over de hele 
wereld. De kleinschaligheid van 
Aruba maakt het echter lastig om 
te recyclen. Jaarlijks wordt meer 
dan zes miljoen kilo aan plastic 

voorwerpen geïmporteerd, maar 
dat is onvoldoende om een 
recyclefabriek winstgevend te 
laten draaien. Exporteren is geen 
optie omdat de kosten van het 
transport hoger zijn dan de 
verkoopwaarde van het plastic.” 
Ze hoorde van een ontwerp van de 
Universiteit van Eindhoven voor 
een kleinschalige recyclefabriek 
voor plastic en zag meteen de 
mogelijkheden voor Aruba. „Als 
we hier bewijzen dat het goed 
werkt, staan we aan het begin van 
een oplossing. We willen starten 
met een installatie voor duizend 
kilo plastic. Als het een succes 
wordt, kunnen we uitbreiden.”
Het project begon met de vraag 

hoe afgedankt plastic een tweede 
leven te geven. „Wij vonden dat 
logisch omdat vanaf het begin 
duidelijk moest zijn waar ons 
project toe zou leiden. Tegelijker-
tijd hebben we een campagne 
opgezet om via crowdfunding 
vijfduizend dollar bijeen te bren-
gen. Zoveel hebben we ongeveer 
nodig om tot productie over te 
gaan.” Twaalf enthousiaste men-
sen, geen van allen professionele 
ontwerpers, gingen aan de slag 
onder leiding van de internationaal 
befaamde designer Lewis Just. 
„We hebben wel 120 producten 
bedacht waarvan er uiteindelijk vijf 
zijn gekozen waarvan wij denken 
dat ze in een behoefte voorzien.”
De komende maanden worden de 
vijf benodigde machines gebouwd. 
Het streefbedrag is nog niet 
bereikt, maar het geld komt in een 
gestaag tempo binnen. Mettes: 
„We verwachten aan het einde van 
het jaar te beginnen met produce-
ren. De eerste stap om onze 
droom voor een Aruba zonder 
plastic afval te verwezenlijken.”

I: www.brenchies.com 

Toekomst voor  
afgedankt plastic
Een plastic schelp als sleutelhanger, een herbruikbare waterfles, 
een wandtegel naar oud-Arubaans ontwerp, een grijper om boa’s te 
vangen en een systeem om thuis groenten te kweken. Vijf uiteenlo-
pende objecten die met elkaar gemeen hebben dat ze op Aruba zijn 
ontworpen en gemaakt worden van plastic afval.

Afgedankt plastic krijgt een nieuw leven, 

onder meer als sleutelhanger  

in de vorm van een schelp.
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Het plastic in onze oceanen doodt jaarlijks duizenden 
zeeschildpadden en andere zeedieren omdat zij het aanzien voor 
voedsel.

Help mee de biodiversiteit in onze oceanen te beschermen door je gebruik van 
plastic te verminderen. Overweeg om een herbruikbare tas te gebruiken bij het 
winkelen, vermijd plastic producten voor eenmalig gebruik, zoek naar producten 
met een verpakking van duurzaam materiaal, kies producten met de kleinste 
verpakking en recycle wat je niet kunt voorkomen!

JIJ ZIET HET VERSCHIL .
EEN ZEESCHILDPAD NIET.
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De nazi’s deden het aanbod hem 
naar Aruba te repatriëren als hij 
zijn kameraden zou verraden. Boy 
Ecury weigerde en daarmee was 
zijn lot bezegeld. De volgende 
dag, op 6 november 1944, werd hij 
op de Waalsdorpervlakte te 
Scheveningen gefusilleerd.

Segundo Jorge Adelberto ('Boy') 
Ecury werd op 23 april 1922 
geboren op Aruba dat toen nog 
deel uitmaakte van de Nederland-

se Antillen. Hij was het zevende 
kind uit het huwelijk van Segundo 
Nicasio Ecury en Anna Paulina 
Wilhelmina Ecury-Ernst, een 
voornaam en welgesteld gezin dat 
uiteindelijk 13 kinderen zou tellen. 
Na zijn basisvorming op Aruba 
vertrok Boy in juli 1937 samen met 
een broer en zus voor verdere 
opleiding naar Nederland. Zijn 
broer Nicky: „In het algemeen 
waren de mensen aardig en ze 
vroegen ons allerlei dingen over 

Aruba, maar soms werden wij 
geconfronteerd met mensen die 
ons bleven bekijken of ons zelfs 
uitscholden voor ‘neger’. Daar 
hadden wij het wel moeilijk mee.” 
Boy studeerde aan het Instituut St. 
Louis te Oudenbosch, niet ver van 
Tilburg.
De Duitse inval in Nederland op 10 
mei 1940 maakte het leven er niet 
gemakkelijker op aangezien de 
kinderen geen geld meer van hun 
ouders konden ontvangen. Gecon-
fronteerd met schaarste, ellende, 
overheersing, discriminatie en 
geweld werd Boy agressief, 
fanatiek en zelfs provocerend 
jegens de bezetter. Studievriend 
Tirso Sprockel: „Boy was een 
jongeman met een geweldig 
gevoel voor rechtvaardigheid en ik 
dacht dat hij voelde dat hij ook iets 
moest doen tegen de bezetter, dat 
hij in opstand moest komen tegen 
het onrecht dat anderen werd 
aangedaan. Het was een totale 
bereidheid voor vrijheid te vechten 
en niet alleen zijn eigen vrijheid. 

Het is in Nederland bij weinigen bekend dat tal van Caribische 
Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog een actieve rol 
hebben vervuld in het verzet. Een van hen, de uit Aruba afkomstige 
Boy Ecury, betaalde zijn heldendaden met de hoogste prijs.  
Zijn neef Ted Schouten, tevens auteur van het boek Boy Ecury, 
een Antilliaanse jongen in het Nederlands verzet, over Boy. 

In het huis van mijn vader is 
geen plaats voor een verrader

Verzetsheld Boy Ecury
mag niet worden vergeten

Segundo Jorge Adelberto ‘Boy’ Ecury.

De familie Ecury-Ernst. In de achterste rij tweede van links staat Boy.
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Dat kwam volgens mij pas op de 
tweede plaats, maar de vrijheid 
van anderen.”
Boys beste vriend was Luís de 
Lannoy, zoon van een apotheker 
op Curaçao die in 1937 naar 
Nederland was gekomen. Hun 
vriendschap maakte dat Boy 
geregeld in Tilburg verbleef 
waardoor hij in contact kwam met 
Antillianen als Tirso Sprockel, 
Tarcicio Kroon en Evert Newton. 
Luís introduceerde Boy bij de 
familie Moerenburg die een 
drogisterij had aan de Bredaseweg 
in Tilburg. Luís de Lannoy nam 
vanaf het begin deel aan verzets-
activiteiten. Boy hielp hem daarbij, 
maar sloot zich samen met Evert 
Newton zelf ook aan bij een 
verzetsgroep. Zij hielden zich 
bezig met het in kaart brengen van 
Duitse troepenverplaatsingen en 
saboteerden Duitse vrachtauto’s 
die met kleding en laarzen uit de 
Tilburgse fabrieken naar Duitsland 
gingen. Ook Tirso Sprockel nam 
deel aan een ondergrondse groep. 
Zijn woning werd onderduikadres 
voor joden en geallieerde piloten 
die gebruik maakten van een 
vluchtroute via België naar Enge-
land of Spanje. Boy Ecury kwam 
vaak bij hem thuis schuilen.
Boy en zijn vrienden beschouwden 

vooral de jodendeportaties als de 
uiterste vorm van discriminatie en 
het grootste onrecht dat zij zich 
konden indenken. Zij kwamen in 
verzet. Harry Moerenburg: „Je 
kunt niet zeggen hoe dat groeide. 
Het was geen kwestie op straat 
gaan en om een baantje in het 
verzet te vragen. Het ging van de 
een naar de ander en het groeide 
steeds meer want de toestand 
werd steeds slechter, steeds 
moeilijker, steeds erger. En op het 
eind zat je erin en kon je niet meer 
terug.”
Tirso Sprockel: „Hij heeft tijdelijk 

bij ons gelogeerd. Hij kwam heel 
vaak in de moeilijke periode 
waarin hij geen vaste woonplaats 
had. Naar gelang het uitkwam, 
bleef hij bij ons slapen. Als hij of 
wij dachten dat hij gevaar liep, 
bleef hij ook. Hij kwam en ging.”
Op 10 februari 1944 werd Luís de 
Lannoy door de Sicherheitsdienst 
gearresteerd. 
Boy Ecury beraamde tot tweemaal 
toe een gewapende overval om 
zijn vriend te bevrijden hetgeen 
beide keren mislukte. Hij kwam 
daarna in contact met Kitty van 
Huijgevoort, zus van de verzets-
man Ben Huijgevoort, waaruit een 
hechte vriendschap groeide. Kitty 
bracht hem in contact met een 
groep van de Raad van Verzet 
onder leiding van Bim van der Klei 
in Oisterwijk: „Ik trof Boy regelma-
tig bij boer Van Biljouw in wiens 
schuur hij samen met verzetsman 
Otto Schmitz en enige van mijn 
jongens vaak de nacht doorbracht. 
Ik was zeer op hem gesteld en had 
hem graag in de groep. Hij was 
echter zeer onrustig en zo onder-
nemend dat ik slechts met moeite 
aan zijn verzoek om opdrachten 
kon voldoen.”
Boy heeft bij tenminste twee 

Onthulling van het monument voor Boy Ecury op 5 november 1949.

Prins Bernhard legt een krans bij het monument.

18 A r U b A  D U S H I  T e r A



gelegenheden Duitse vrachtwa-
gens in brand gestoken met 
behulp van fosforbommen. 
Daarnaast had hij samen met Wim 
Tensen vooral te maken met de 
begeleiding van piloten langs de 
vluchtroute naar het zuiden, de 
pilotenhulplijn Escape. Hij nam 
deel aan overvallen op NSB-kring-
huizen en een aanslag op de 
spoorlijn Tilburg-Boxtel. Begin juni 
1944 ontsnapten Boy en Tensen 
ternauwernood aan de Duitsers. 
Daarna voelde Boy zich niet veilig 
meer in Oisterwijk. In juli vertrok hij 
naar Delft en Den Haag. In augus-
tus 1944 werd hij op het terras van 
een café in Den Haag door een 
paar vrienden voorgesteld aan 
Karel van Dongen die bij de 
ondergrondse zat. Vlak hierna ging 
Boy bij Van Dongen inwonen aan 
de Zuidoost Buitensingel in Den 
Haag. Daarna kwam hij terecht bij 
een knokploeg.
Mevrouw E. van Putten-Maassen 
was koerierster van deze groep: „Ik 
woonde bij mijn tante in de Van 
Bylandtstraat in Den Haag. Op de 
zolder van dit huisje zat op Dolle 
Dinsdag een aantal KP-ers onder-
gedoken: Chris Cattel, Rein 
Goedheer, Ben Cramer, Adrie Knijf, 
Ab de Soet, Ronny Koomen, Hans 
Koomen en Ab Judell. Bovendien 
was er een zekere Flip. Verder 
waren er nog Ernst Cornelius en 
Boy Ecury.” In september 1944 
werd de Haagse KP naar Rotter-
dam gedetacheerd. Chris Cattel 
stelde de groep ervan op de 
hoogte dat de opdracht niet zonder 
gevaar was en dat elk van hen er 
goed aan zou doen een afscheids-
brief te schrijven aan familieleden. 
Tonny Brantenaar: „Boy is bij mij en 
mijn vrienden terechtgekomen in 
een studentenhuis aan de Mathe-
nesserlaan in Rotterdam omdat zij 
voortvluchtig waren. Ons was 
gevraagd deze leden van een KP 
onderdak te geven.”

Bovenstaand gedicht van Giselle Ecury (een nicht van Boy) werd  

op 2 mei 2015 voorgedragen bij de eenmalige opvoering op Aruba van de  

musical Soldaat van Oranje.

Vrede
geen wind
geen zon, geen maan
zelfs niet één vogel
vloog op
alles zweeg in alle talen
ook de geweren - even

dan: de doffe val in zacht zand
van de lichamen
veelbewogen levens
de toekomst ontnomen,
voorgoed verloren

Op 5 november 1944 ging Ben 
Cramer ’s morgens vroeg met 
anderen de straat op waar hij door 
de Duitsers werd herkend. Hij 
vluchtte een huis in, maar werd 
gevangen genomen. Diezelfde 
ochtend woonde Boy met Brante-
naar de hoogmis bij in de katho-
lieke kerk aan de Mathenes-
serlaan, dichtbij hun 
onderduikadres. Na de mis liepen 
ze terug naar huis en kwamen 

langs de Aussenstelle Rotterdam, 
het hoofdkwartier van de SD op de 
hoek van de Heemraadsingel en 
de Mathenesserlaan. Volgens 
Brantenaar is Boy toen herkend. 
De Duitsers stormden op de 
jongens af en sleepten hen het 
gebouw in. Boy kreeg geen kans 
de pistolen die hij op zak had te 
gebruiken. 
Hij was bereid de consequenties 
onder ogen te zien. „Hij wist dat 

op de kade verder weg
klonk het weeklagende schreeuwen 
van meeuwen die begrepen
zij zochten
elkaar,
rust 
tijdens de vlucht 
voor teveel geweld

op verweerd hout zagen zij
om naar het zuiden, het overzeese:
wind, zon, maan

en zij ademden vrede
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men ontzettend veel van hem 
afwist en hij heeft inderdaad 
gezegd: ‘Ik zal jullie blijven be-
vechten.’ Daar kwam ongeveer 
zijn houding op neer”, aldus Tonny. 
De volgende dag, op 6 november 
1944, werd Boy samen met Ben 
Cramer en Pieter Arnout Fentener 
van Vlissingen op de Waalsdorper-
vlakte gefusilleerd. Ruim twee jaar 
later, op 30 november 1946, werd 
daar een aantal stoffelijke resten 
van gefusilleerden opgegraven 
door de Dienst Identificatie en 
Berging. Op 15 januari 1947 identi-
ficeerde Brantenaar in het voorma-
lig concentratiekamp in Amers-
foort het stoffelijk overschot van 
Boy Ecury: „Mevrouw Cramer, de 
moeder van Ben, ging met mij mee 
en identificeerde haar zoon aan de 
hand van kledingstukken. Ik kon 
dat eveneens doen aan de hand 
van de kleding van Boy. Hij had op 
de dag dat wij naar de kerk gingen 
en opgepakt werden een trui van 
een van ons geleend. Die trui wist 
ik te identificeren en uiteindelijk 
ook nog andere kledingstukken. 
Voor mij stond het vast dat Boy 
terug was.”
Het stoffelijk overschot werd op 
transport gesteld naar Amsterdam 
waar in een loods een Chapelle 

Ardente ingericht was in afwach-
ting van het vertrek van de Cons-
tancia van de KNSM. Het schip 
vertrok op 19 maart 1947 en kwam 
op 15 april aan op Curaçao. De 
baar werd overgebracht naar de 
kruiser H.M. Van Speijk die het 
stoffelijk overschot naar Aruba 
overbracht alwaar Boy Ecury met 
militaire eer begraven werd.
Op 4 december 1946 schreef 
koningin Wilhelmina een brief aan 
de ouders van Boy: „Uw zoon 
Segundo heeft niet geaarzeld om 
als trouwe Vaderlander uit West-
Indië zijn beste krachten te wijden 
in den strijd tegen den overweldi-
ger. Hem moet ongetwijfeld de 
mogelijke consequentie van zijn 
ondergrondsch werk voor oogen 
gestaan hebben. Niettegenstaan-
de deze wetenschap week hij niet 
uit en zag met een gerust geweten 
de mogelijkheid van het brengen 
van het hooge offer van zijn leven 
tegemoet. Toen hij dan ook 
tesamen met eenige andere 
ondergrondsche strijders te 
Rotterdam gearresteerd werd, wist 
hij welk lot hem te wachten stond. 
Met groote rust en vol komen 
overgave aan God’s wil gaf hij voor 
ons aller vrijheid zijn leven voor het 
Duitsche vuurpeloton in de duinen 

van Scheveningen. Ik kom U en 
Uw kinderen bij dit smartelijke 
verlies Mijn innige deelneming 
betuigen. Hij was een groot zoon 
van hen, die onder onze Neder-
landse driekleur leefden en 
streden. Met trots zal ik zijn daden 
blijven gedenken.”
Toen bekend werd dat Boy Ecury 
wegens zijn activiteiten in het 
verzet door de Duitsers gefusil-
leerd was, ging men op Aruba over 
tot de vorming van het Comité 
Oorlogsheld Ecury. Op initiatief 
van dit comité werd op 5 novem-
ber 1949 aan de Lloyd G. Smith 
Boulevard in Oranjestad een 
standbeeld onthuld. Op 20 juni 
1984 werd het Verzetsherden-
kingskruis postuum toegekend 
aan Boy Ecury. In 2003 werd de 
film Boy Ecury, geïnspireerd door 
het boek Boy Ecury, een 
Antilliaanse jongen in het verzet 
uitgebracht. De door Frans Weisz 
geregisseerde film werd in binnen- 
en buitenland bekroond. 
In 2010 besloot het gemeentebe-
stuur van Oisterwijk een straat te 
vernoemen naar Boy Ecury. 
Jaarlijks leggen in Nederland 
studerende Arubaanse jongeren 
op 4 mei tijdens dodenherdenking 
een krans bij het Monument op de 
Waalsdorpervlakte. 

Het (familie-) graf van Boy Ecury  

op Aruba.

In Nederland studerende Arubaanse jongeren leggen bij de jaarlijkse dodenherden-

king een krans bij het Monument op de Waalsdorpervlakte.

20 A r U b A  D U S H I  T e r A



Het initiatief is bedoeld voor het 
verspreiden van kennis en projec-
ten die te maken hebben met de 
implementatie van de Strategische 
Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) die 
samen de agenda vormen van de 
VN-lidstaten voor de periode tot 
2030. „Het CoE kan belangrijk zijn 
voor kleine eilanden omdat bij 
gebrek aan schaalgrootte samen-
werking de oplossing kan zijn. 
Kennis is de meest renewable 
resource: als je het deelt, wordt het 
alleen maar meer, in tegenstelling 
tot allerlei andere hulpbronnen”, 
aldus Arno Boersma die verbon-
den is aan het United Nations 
Development Programme (UNDP) 
en door de VN is aangesteld als 
manager van het CoE. Daarvoor 
was de Nederlander tien jaar 
werkzaam voor de Wereldbank.
„Op dit moment zijn we met hulp 
van de Universiteit van Aruba drie 

dossiers aan het opbouwen. We 
beginnen met goede voorbeelden 
van projecten waar Aruba mee 
bezig is. Het dossier duurzaam 
toerisme beschrijft hoe Bucuti & 
Tara Beach Resort het klaarspeelt 
om een duurzaam hotelbedrijf te 
realiseren. De Green Corridor is 
een uitstekend voorbeeld van een 
publiekprivate samenwerking, een 
manier voor SIDS om grote 
infrastructurele projecten te 
realiseren. Het derde dossier, dat 
van duurzame energie, behandelt 
het RAS-framework wat staat voor 
reliability, affordability en sustaina-
bility. Het is de bedoeling de 
dossiers zo te schrijven dat 
beleidsmakers van andere eilan-
den met andere parameters de 
informatie makkelijk kunnen 
aanpassen aan hun eigen unieke 
context.” 
Het CoE ontwikkelt ook een 

virtueel platform waar men kennis 
kan delen, collega’s van andere 
SIDS kan vinden en contacteren. 
Projectassistent Francielle Laclé: 
„Het is eind oktober klaar voor 
proefsessies zodat we in novem-
ber van start kunnen. Het is tegen 
die tijd te vinden op www.Sustai-
nableSIDS.org.” Om te zorgen dat 
de 38 aangesloten eilandstaten het 
platform ook daadwerkelijk gaan 
gebruiken, wordt een training geor-
ganiseerd: Building Sustainable 
Development Roadmaps for SIDS. 
Deze training is gericht op het 
aanleren van vaardigheden op het 
gebied van duurzame ontwikkeling 
zodat de SIDS elk hun eigen route 
kunnen kiezen voor implementatie 
van de VN-doelen. „Aruba neemt 
het voortouw door zijn kennis en 
ervaring te delen via het CoE. 
Daarna volgen de andere SIDS het 
voorbeeld zodat Aruba ook weer 
van anderen kan leren en we met 
elkaar kunnen werken aan One 
Happy Planet”, aldus Boersma. 
 

One Happy Planet

Het Centre of Excellence (CoE) van de Small Island Developing 
States (SIDS), dat door de Verenigde Naties wordt ontwikkeld op 
Aruba, staat op het punt live te gaan. 
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Groen water
Met de plaatsing van reservoirs voor gerecycled 
water draagt de Dienst Openbare Werken een steen-
tje bij aan het duurzaamheidsbeleid. Op 21 locaties 
worden ondergrondse tanks geplaatst van waaruit 
openbaar groen wordt besproeid. De reservoirs 
worden gevuld met gezuiverd afvalwater zodat er 
geen duur en schaars leidingwater meer hoeft te 
worden gebruikt. De golfbanen van Tierra del Sol en 
Divi worden al langer op deze manier bewaterd.

 

Paradera
Na Noord beschikt nu ook de wijk Paradera over een 
gloednieuwe Multi Functionele Accommodatie (MFA) 
die het verouderde en te kleine hulpbestuurskantoor 
vervangt. Naast burgerzaken vinden er onder meer de 
belastingdienst, de bibliotheek, een geldautomaat en 
een cafetaria onderdak. De ruimten voor overige dien-
sten worden in overleg met de wijkbewoners inge-
vuld. De bouw van de derde MFA - in Savaneta - is in 
volle gang. Santa Cruz en San Nicolas volgen.

 

Zonnebomen
Aruba heeft er een nieuwe, duurzame bomensoort bij. 
Er is een start gemaakt met het 'planten' van solar 
trees die zonne-energie leveren ten behoeve van wifi, 
het opladen van mobieltjes en tablets. Zij bieden 
tevens een aangename schaduwrijke plek. De komst 
van de zonnebomen maakt bevolking en bezoekers 
bovendien duidelijk dat het gebruik van hernieuwbare 
energie niet alleen goed voor het leefmilieu is, maar 
ook andere nuttige en leuke mogelijkheden met zich 
meebrengt.
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De conferentie met de titel Trans-
formation to a sustainable energy 
mix wordt gehouden op 16,17 en 
18 november in het Marriot Aruba 
Resort. Green Aruba beleefde zijn 
première in 2010. „Sindsdien heeft 
de conferentie zich ontwikkeld tot 
een internationaal platform waar 
we de vorderingen laten zien die 
Aruba maakt op weg naar een 
volledig duurzame, CO2-neutrale 
energievoorziening in 2020. 
Belangrijker nog: deze conferentie 
maakt het mogelijk voor andere 
landen, instellingen, wetenschap-
pers en ondernemers uit de hele 
wereld om waardevolle informatie, 
kennis en ervaringen te delen. We 
helpen elkaar uitdagingen te 
overwinnen om zo gemeenschap-
pelijke doelen eerder te bereiken”, 
zegt Frank Hoevertsz, directeur 
van Utilities Aruba en gastheer  

van de conferentie.
De doelstelling een brug te slaan 
tussen de theorie van de weten-
schap en de toepassing van 
innovaties in de praktijk is vanaf 
de eerste editie waargemaakt. 
Green Aruba is daardoor in de 
loop der jaren uitgegroeid tot een 
jaarlijkse rëunie van koplopers in 
de race tegen de klok om een 
leefbare aarde achter te laten voor 
toekomstige generaties. Sprekers 
van naam en faam komen er graag 
voor naar Oranjestad, zoals eerder 
voormalig vicepresident van de VS 
Al Gore, chairman José Maria 
Figueres van de Carbon War 
Room en ruimtevaarder André 
Kuipers. Dit jaar is voormalig 
directeur Maria van der Hoeven 
van het Internationale Energie 
Agentschap in Parijs keynote 
speaker. „We hebben volgens mij 

een interessant programma met 
een hoge ‘wow-factor’ dat een 
bezoek aan Green Aruba de 
moeite waard maakt”, aldus 
Hoevertsz. De aandacht van de 
bezoekers zal vooral uitgaan naar 
de Smart Community Aruba 
waarvoor de voorbereidingen in 
volle gang zijn. Deze bijzondere 
wijk gaat onder regie van TNO 
dienst doen als levensechte 
proeftuin voor het in de praktijk 
brengen van duurzame innovaties.  
Green Aruba wordt vooraf gegaan 
door een bijeenkomst van Women 
in Renewable Energy (WiRe), een 
organisatie opgericht door het 
Clinton Climate Initiative (CCI) en 
Chelsea Clinton.

I: www.greenaruba.org 

Koplopers in
duurzaamheid
De ideale mix van schone energiebronnen, het belang van eco- 
systemen, vrouwen in de energiesector, de toegankelijkheid van 
financiële instellingen voor investeringen in hernieuwbare energie 
en het leven in proefprojecten voor duurzaam wonen. Deze wijd 
uiteenlopende onderwerpen komen ter sprake tijdens de zevende 
editie van Green Aruba.
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Abdul vertrok op zijn zestiende 
naar Nederland om profvoetballer 
te worden. Hij doorliep de jeugd-
opleiding bij Sparta en werd een 
vaste waarde in de hoofdmacht 
van de Rotterdamse club. „Zo heb 

ik minister-president Mike Eman 
leren kennen. In die tijd stond 
Aruba op ons shirt. Tijdens een 
werkbezoek kwam de premier bij 
Sparta langs. Hij zei tegen me: 'Als 
je ooit terugkomt naar Aruba kun 

je veel betekenen voor de jeugd.' 
Toen hardnekkige blessures een 
voortijdig einde maakten aan zijn 
voetbalcarrière keerde Abdul terug 
naar zijn geboorte-eiland. Daar 
bleek dat de premier het destijds 
bij het rechte eind had: „Binnen de 
kortste keren was ik projectmede-
werker Sport en Recreatie bij 
Bureau BoBario (= Jouw Wijk). Ik 
ga bij scholen langs om met de 
kinderen te praten over gezond-
heid en hen te motiveren om te 
sporten. We organiseren allerlei 
sportactiviteiten. Dat vinden de 
leerlingen leuk en ik ook.”

Het wijkteam van BoBario nam het 
initiatief om kleine sportveldjes in 
volkswijken aan te leggen. Dat in 
Madiki Kavel is er een van, gefi-
nancierd door de woningbouwver-
eniging FCCA. Een omheind 
terreintje van kunstgras waar de 
kinderen veilig kunnen voetballen. 
Naast het veldje staan speeltoe-
stellen voor de kleintjes, fitnessap-
paraten en bankjes. Aan de 
bestrating wordt nog gewerkt. 
„Deze mooie veldjes geven de 
kinderen uit de buurt de kans zich 
lekker uit te leven. Heel anders 
dan toen ik kind was. Wij hadden 
niets. We speelden op een kaal 
terrein met een rotsachtige onder-
grond zonder een sprietje gras. Als 
je viel, lag je meteen open. We 
legden een paar stenen neer als 
doelpalen en dat was ons voetbal-
veld.” Abdul onderschrijft de visie 
van de overheid om via integrale 
wijkverbetering en het versterken 
van de sociale cohesie de kwaliteit 
van leven van de burgers te 
verbeteren. „Dit veldje is bedoeld 
om kinderen van de straat te 
houden. In deze wijk zie je dat het 
werkt. Alle leeftijden door elkaar 
komen er op af. Tegenwoordig zie 
ik vaak een volwassen man die de 
boel een beetje regelt, er op 
toeziet dat ze eerlijk spelen en 

Van prof tot
buurtidool
Met speels gemak houdt David Abdul een balletje hoog. „Abdul, 
Abdul” klinkt het op het kleine voetbalveldje in Madiki Kavel, een 
wijk met volkswoningen aan de noordwestkant van Oranjestad. Dan 
stelt hij twee teams samen en wordt er serieus gevoetbald. Abdul is 
coach, aanvoerder, scheidsrechter en topscorer tegelijk. „Dit is de 
leukste baan die er is, lekker actief bezig zijn met kinderen. Behalve 
voetballen dan, want dat blijft het allerleukste.”
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geen vieze woorden roepen. Hij 
zorgt voor structuur en dat is net 
wat deze kinderen nodig hebben.” 
De praktijk op het veldje illustreert 
het succes van de aanpak van 
BoBario. „Onze taak is het creëren 
van voorzieningen. We organiseren 
wat activiteiten om de boel op 
gang te trekken en vervolgens is 
het de bedoeling dat buurtbewo-
ners opstaan om het over te 
nemen. Iedere wijk heeft natuur-
lijke leiders. Die moeten het heft in 
handen nemen. Ik kom af en toe 
eens kijken bij dit veldje en zie dat 
het prima loopt. Als straks het 
pleintje klaar is, is er ook een 
ontmoetingsplek voor volwasse-
nen.”
Op dit moment telt Aruba zes van 
dit soort veldjes. „BoBario zoekt 
uit waar de wijk behoefte aan 
heeft. Het heeft natuurlijk geen zin 
een voetbalveldje aan te leggen 
als iedereen wil honkballen. Enkele 
collega’s doen onderzoek naar wat 

de buurt nodig heeft en daar 
spelen we op in.” Hoe klein de 
veldjes ook zijn, de effecten zijn 
groot. „Het is belangrijk dat 
kinderen van de straat worden 
gehouden. Als ze hier aan het 
voetballen zijn of er naar staan te 
kijken, zijn ze op een positieve ma-
nier bezig. Dat helpt hen keuzes te 
maken voor hun eigen toekomst. 
Zo worden het betere volwasse-
nen die dat weer doorgeven aan 
de volgende generatie. Als je 
dingen wil veranderen, moet je bij 
de jeugd beginnen. Tegenwoordig 
zitten veel kinderen binnen met 
een iPad. Bewegen is er nauwe-
lijks meer bij. Dat willen we 
veranderen. Anders zitten we 
straks met een enorm obesitas-
probleem. Via sport kunnen we 
een gezondere bevolking creëren”, 
aldus Abdul. Zijn eigen toekomst 
ziet hij positief in. „Ik denk dat ik 
dit werk nog heel lang leuk blijf 
vinden. In mijn vrije tijd geef ik 

trainingen aan de Aruba Soccer 
Academy. Ik ben een sporter, mij 
moet je niet achter een bureau zet-
ten. Ik vind het fijn iets te kunnen 
betekenen voor kinderen en ze te 
stimuleren hun dromen na te 
jagen, net zoals ik dat heb ge-
daan.” 

„Als je in Nederland uitgevoetbald bent, 

kun je op Aruba veel betekenen voor de 

jeugd”, kreeg David Abdul in 2011 van 

premier Mike Eman te horen.
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De Hond was een van de sprekers 
bij de tweede editie van TEDx 
Aruba. „Ik bevind me in de unieke 
situatie dat ik een zoon heb van 39 
en een dochter van zeven. Toen ik 
op zoek was naar een school voor 
mijn dochter ontdekte ik dat het 
onderwijs in al die jaren niet was 
veranderd. Sterker nog, ikzelf vind 
het nog steeds heel herkenbaar 
vanuit mijn eigen jeugd.”
Op Aruba heeft De Hond een 
medestander in de persoon van 

Glenn Thodé, rector van de 
universiteit. Die hield vorig jaar een 
TED-talk over hetzelfde thema. 
„Mijn kinderen vertellen me dat ze 
het onderwijs als een martelgang 
beschouwen. Ze willen niet gaan 
studeren omdat de opleidingen 
niet bieden waar zij behoefte aan 
hebben. Ze hebben gelijk. Ons 
onderwijs leidt op voor het verle-
den terwijl de wereld fundamenteel 
veranderd is.” Thodé is dan ook 
enthousiast over het model van De 

Hond die zijn revolutionaire 
onderwijsconcept eerder dit jaar 
op Aruba presenteerde. „Het 
achterhaalde vaste stramien wordt 
helemaal losgelaten. De leerling is 
de piloot en kan in volledige 
vrijheid eigen keuzes maken.”

Tegen critici die vrezen dat dit 
systeem tot gevolg zou hebben 
dat leerlingen alleen nog maar 
computerspelletjes doen, zegt de 
rector: „Kinderen zijn van nature 
heel leergierig. Ze willen alles 
weten van de wereld om hen heen. 
Wij verpesten het voor hen door ze 
te dwingen bepaalde dingen op 
bepaalde momenten te leren. Als 
ze hun eigen pad kunnen bepalen, 
komen ze er echt wel goed uit. 
Misschien weten ze inderdaad niet 
precies evenveel van allerlei 
onderwerpen, maar wel veel meer 
van wat hen echt interesseert en 
voor hen persoonlijk relevant is. 
Onderweg stuiten ze op de 
noodzaak te lezen, te rekenen en 
andere basisvaardigheden aan te 
leren. Zolang duidelijk is waarom 
ze dat nodig hebben, zullen ze 
gemotiveerd zijn zich dat eigen te 
maken.” 

Thodé heeft vijf scholen gepolst en 
die willen allemaal meedoen aan 
een proef met de 'methode De 
Hond'. Ook de onderwijsinspectie 
staat er achter. De bedoeling is in 
de loop van 2017 van start te 
gaan.
I: www.o4nt.nl 

Aruba krijgt vijf 
Steve JobsScholen

„Het huidige onderwijssysteem leidt de jeugd niet op voor de 
toekomst, maar voor de jaren ‘80.” Dat stelt Maurice de Hond, de 
bedenker van het Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT) dat al op 
meer dan dertig Nederlandse Steve JobsScholen is ingevoerd. Op 
Aruba staan vijf scholen te trappelen om ermee te beginnen.
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De trekker van de Arubaanse 
versie van het concept Mobile 
Tech Lab is Marlon Kock van het 
Bureau Innovatie. „We zijn hiermee 
begonnen vanuit de behoefte bij 
de naschoolse opvang aan 
activiteiten die zo interessant zijn 
dat scholieren er graag aan 
meedoen. Dan komen er meer 
kinderen naar de opvang waar ze 
gestimuleerd worden huiswerk te 
maken en de kans krijgen hun 
sportieve en creatieve kanten te 
ontwikkelen. Van huis uit ben ik 
computerwetenschapper en ik 
hoop van harte dat kinderen door 
dit project meer belangstelling 
krijgen voor wetenschap.” Het 
initiatief is financieel mede moge-
lijk gemaakt door het OCTA-Inno-

vation programma van de Euro-
pese Unie. „We krijgen geld om 
het lab te bouwen en anderhalf 
jaar te laten werken, inclusief het 
salaris van één medewerker voor 
die periode. In de tussenliggende 
tijd gaan we op zoek naar partners 
om de continuïteit voor de langere 
termijn veilig te stellen.”

Kock heeft het projectdossier 
gemaakt en programma’s ge-
schreven voor kinderen van 
verschillende leeftijdsgroepen. 
„Voor de kleintjes hou je het 
natuurlijk simpel. Je legt ze uit dat 
ze op de computer een voorwerp 
kunnen uitzoeken en dat door de 
3D-printer kunnen laten printen. 
Daarna kunnen ze hun object gaan 

beplakken en beschilderen. Met 
oudere kinderen gaan we tijdens 
een meerdaags traject dieper in op 
programmeren en elektronica 
zodat ze een beetje begrijpen wat 
er achter het front van de machi-
nes gebeurt. Ook zij kunnen een 
3D-printout maken, maar dan van 
iets wat ze bijvoorbeeld zelf 
gescand hebben.” De initiatiefne-
mer vindt het belangrijk dat de 
deelnemertjes dingen maken die 
ze mee naar huis kunnen nemen. 
„Als ze thuis laten zien wat ze met 
een 3D-printer hebben gemaakt, 
praten ze met anderen over de 
mogelijkheden van technologie en 
wetenschap. Dan gaat dat voor 
meer mensen leven.”
Kock vindt dat van belang omdat 
technologie een steeds grotere rol 
speelt in het dagelijkse bestaan: 
„Iedereen maakt er gebruik van, 
maar vrijwel niemand verdiept zich 
erin. Ik hoop dat het Mobile Tech 
Lab ertoe bijdraagt dat de volgen-
de generatie kritischer om zich 
heen kijkt, gewapend met iets 
meer wetenschappelijk inzicht. 
Zo’n generatie hebben we nodig 
voor het oplossen van de grote 
uitdagingen waar de wereld voor 
staat zoals de klimaatverande-
ring.” 

EU maakt Mobile 
Tech Lab mogelijk
„We zoeken de grootste container die we kunnen vinden en daarin 
installeren we 3D-printers, lasersnijders, computers en allerlei 
andere apparatuur. Zo bouwen we een mobiel technologielaborato-
rium waarin we kinderen nader laten kennismaken met wetenschap 
en technologie.”
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Dat was begin oktober het geval 
toen tropical wave Matthew een 
paar honderd kilometer ten noor-
den van het eiland voorbijtrok. Dat 
ging gepaard met windkracht 5 tot 
6 en zo'n 40 mm regen in een 
etmaal; zeg maar een Hollandse 
herfstdag. Niettemin werden de 
nodige voorzorgsmaatregelen 
genomen zoals een extra controle 

van het afwateringssysteem en het 
vastsjorren van strandmeubilair.
Nadat de wind weer was geluwd, 
werd de balans opgemaakt: een 
paar weggewaaide dakpannen, een 
enkele ontwortelde boom en hier 
en daar een 
geknakte palapa. 
De meeste 
impact had de 

zware golfslag aan de zuidkust. De 
woeste zee hapte een paar meter 
zand weg van Eagle en Palm 
Beach en liet bergen wier achter. 
Schoonmaakploegen kwamen 
meteen in actie om Aruba's 
beroemde stranden weer op orde 
te brengen voor de zonaanbidders.

Matthew groeide na het passeren 
van de Benedenwindse eilanden 
aan tot een heuse hurricane met 
windsnelheden tot 260 km. De 
ABC-eilanden liggen veilig buiten 
het orkaangebied. Volgens het 
KNMI is het sinds 1900 slechts 
negen keer voorgekomen dat ze 
een zwiepje van de staart kregen. 

Dagje herfst
in de tropen
Slecht weer is op Aruba zo'n zeldzaam verschijnsel dat een dag 
storm en onweer het nieuws in Nederland haalt.
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Het markantste bouwwerk van 
San Nicolas, bedoeld om het 
oostelijk deel van het eiland van 
drinkwater te voorzien, stamt uit 
1939. In de jaren negentig van de 
vorige eeuw werd de watertoren 
buiten werking gesteld. In reactie 
op de bevolkingsaanwas besloot 
de toenmalige eigenaar van de 
watertoren, water- en energiebe-
drijf WEB, grote waterreservoirs te 
bouwen om te voldoen aan de 
groeiende vraag. Een jaar of tien 
geleden heeft WEB het 40 meter 
hoge gebouw overgedragen aan 
de Stichting Monumentenfonds 
Aruba. Na een elf maanden 
durende en 2,2 miljoen florin 

kostende restauratie staat de toren 
sinds 2010 weer in volle glorie te 
pronken. Vooral ’s avonds is het 
een indrukwekkend gezicht zoals 
het bouwwerk badend in kleurrijk 
floodlight hoog boven zijn omge-
ving uittorent. 
Samen met zijn tweelingbroer in 
Oranjestad markeert de watertoren 
het begin van de moderne water-
voorziening. Als beschermde 
monumenten maken ze deel uit 
van het cultureel erfgoed. „Al 
tijdens de restauratie hebben we 
nagedacht over een duurzame 
bestemming. Uit onderzoek weten 
we dat cultuurhistorische elemen-
ten belangrijk zijn voor het toe-

risme, terwijl het ook voor onze 
eigen bevolking essentieel is de 
geschiedenis van Aruba levend te 
houden.” Dat zei minister Otmar 
Oduber van Toerisme, Transport, 
Primaire Sector en Infrastructuur 
bij de feestelijke opening van het 
nieuwe museum. „Ik ben er trots 
op dat we opnieuw een stukje 
kunnen toevoegen aan het behoud 
van onze rijke cultuur.”
 
De bedrijven WEB, ELMAR, 
SETAR, Aruba Airport Authority en 
Utilities presenteren in de waterto-
ren de geschiedenis van de 
Arubaanse industriële infrastruc-
tuur. In de interactieve expositie 
worden bezoekers uitgedaagd zelf 
te ontdekken welke industriële 
revolutie zich de afgelopen hon-
derd jaar op het eiland heeft 
voltrokken. De komst van het 
museum maakt deel uit van een 
veel meer omvattend programma 
om Aruba's tweede stad zowel 
voor de inwoners als toeristen 
aantrekkelijker te maken. De in 
volle gang zijnde aanleg van de 
Green Corridor zorgt voor een 
snelle en veilige verbinding met 
Oranjestad, de luchthaven en de 
hotels. 

Onder toeziend oog van premier Mike Eman en minister Otmar Oduber verrichtte 

gouverneur Fredis Refunjol de officiële opening van het nieuwe museum.

Tweede leven
voor watertoren
San Nicolas ontwikkelt zich razendsnel tot de culturele parel van 
Aruba. Het stadje staat bekend om zijn muziek en uitgaansleven, 
maar nu is daar - in de oude watertoren - een industriemuseum aan 
toegevoegd.

N O V e m b e r  2 0 1 6 ,  N r .  5  29



Het oogt nu nog een beetje 
vreemd, vier stalen constructies 
die naar de hemel reiken. „Dat zijn 
de voetstukken die op het funda-
ment zijn gemonteerd. De boog 
zelf wordt in het buitenland 
gebouwd en over een paar maan-
den geplaatst”, legde minister 
Benny Sevinger van Ruimtelijke 
Ontwikkeling, Infrastructuur en 
Integratie uit tijdens een werkbe-
zoek aan de bouwplaats. De keuze 
is op dit type brug gevallen omdat 
er daardoor minder draagkolom-
men nodig zijn. Dat is van belang 

omdat het Spaans Lagoen een 
kwetsbaar natuurgebied is waar 
veel vogels komen en rifvissen 
zich voortplanten tussen de 
wortels van de mangroven.
Om ruimte te maken, moesten 
toch een paar mangroven worden 
verwijderd. „Dat zijn natuurlijk 
belangrijke bomen voor het 
ecosysteem van Spaans Lagoen 
dus hebben we deskundigen uit 
Nederland om raad gevraagd. Die 
adviseerden om alleen te rooien 
als het echt niet anders kon. Ze 
hebben ons geholpen met een 

snoeiplan om de bomen die blijven 
staan terug te snoeien zodat ze 
niet beschadigd raken door de 
werkzaamheden. Ter compensatie 
hebben we op andere plaatsen 
jonge mangroven aangeplant”, 
aldus de minister. De nieuwe brug 
wordt aan het einde van dit jaar 
opgeleverd. Daarna duurt het nog 
tot midden volgend jaar voor de 
ingebruikneming.
Het deel van de weg dat niet meer 
wordt gebruikt door gemotoriseerd 
verkeer krijgt een nieuwe bestem-
ming. Over een lengte van onge-
veer een kilometer wordt een 
langwerpig park aangelegd. Het 
fiets- en voetpad dat deel uitmaakt 
van de Green Corridor loopt over 
de oude brug om verderop weer 
aan te sluiten op het tracé van de 
vierbaansweg. In het park komt 
veel groen, vooral bomen voor de 
noodzakelijke schaduw. Ook 
komen er trainingstoestellen, 
bankjes en een speeltuin. 
De Green Corridor biedt Aruba's 
tweede stad San Nicolas een 
snelle en veilige verbinding met 
Oranjestad, de luchthaven, de 
nieuwe goederenhaven en andere 
delen van het eiland. De aanleg 
maakt deel uit van een omvangrijk 
programma om de infrastructuur 
klaar te maken voor de toekomst 
en gelijktijdig de leefbaarheid van 
langs hoofdroutes gelegen wijken 
door middel van groene buffers en 
vrijliggende voet- en fietspaden te 
verbeteren.
 

Kunstwerk
in wording
Over het Spaans Lagoen wordt een fraaie boogbrug gebouwd. Als 
dit deel van de Green Corridor klaar is, rijden dagelijks duizenden 
automobilisten over het in het oogspringende kunstwerk. De oude 
oeververbinding wordt aangepast voor gebruik door fietsers en 
voetgangers. 
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Parlementariër Desirée de Sousa-
Croes greep het plan om het BW 
te moderniseren aan om te 
bepleiten dat de gelijke berechti-
ging van partners van hetzelfde 
geslacht ook een formele wette-
lijke status zou krijgen. Haar 
amendement leidde tot een fel 
maatschappelijk debat tussen 
voor- en tegenstanders die ook de 
straat op gingen om hun stand-
punt kracht bij te zetten. Het 
onderwerp leek ook het parlement 
te splijten. Tot aan het moment 
van de stemming werd er aan de 
tekst gesleuteld en bleef het 

onzeker of het amendement het 
zou halen. De partijen gaven hun 
fractieleden de vrijheid naar eigen 
persoonlijke overtuiging voor of 
tegen te stemmen. Tot veler 
opluchting bleek een ruime 
meerderheid (11 tegen 5) het 
amendement te steunen.
Directeur Pleitbezorging Seksuele 
Minderheden bij de mensenrech-
tenorganisatie Human Rights 
Watch Boris Dittrich die het debat 
vanuit zijn standplaats Berlijn heeft 
gevolgd reageert verheugd op de 
uitkomst: „Ik vind het van 
betekenis dat alle politieke leiders 

in het parle-
ment er achter 
stonden. Ze 
verwezen in de 
toelichting naar 
het Europese 
Verdrag van de 
Rechten van de 
Mens en de 
jurisprudentie 
van het Eu-
ropese Hof 
voor de 
Mensenrech-
ten. Dat vind ik 
significant. 
Aruba geeft er 
mee aan dat ze 
tot de interna-
tionale ge-
meenschap 

behoort. Ik vind het goed om te 
zien dat emotionele en godsdien-
stige argumenten het niet gewon-
nen hebben van mensenrechten.” 
Dittrich - oud-Tweede Kamerlid 
voor D66 - is vol lof over de 
initiatiefneemster: „Desirée heeft 
de zaak op de politieke agenda 
gezet en gehouden. Dat is van 
onschatbare waarde. Het is er 
alleen maar gekomen dankzij haar 
vasthoudendheid en het werk van 
de lokale belangenorganisatie 
ALFA. Petje af voor hen.”
In de Cariben vallen de Franse 
eiland-departementen onder de op 
dit vlak liberale nationale wetgev-
ing, maar Aruba is het eerste 
parlement in de regio waar een 
autonoom debat en stemming 
hebben plaatsgevonden. „Aruba 
geldt als voorbeeld. Ik weet dat 
andere LHBT-activisten en hun 
bondgenoten geïnspireerd zijn 
door Aruba en hernieuwde energie 
putten uit de stemming. Binnen 
het Koninkrijk der Nederlanden 
kunnen Curaçao en Sint Maarten 
niet achterblijven. Wat voor Aruba 
geldt, geldt ook voor deze eilan-
den. De strijd gaat door!”, aldus 
Dittrich.
 Initiatiefneemster Desirée de Sousa-Croes.

Mensenrechtenhoeder Boris Dittrich: 

„Aruba geldt als voorbeeld.”

Staten borgen 
gelijke rechten
Aruba is het eerste land in de Cariben dat homoparen officieel 
gelijke rechten heeft toegekend. Een meerderheid in de Staten 
stemde voor de erkenning van geregistreerd partnerschap door 
deze samenlevingsvorm op te nemen in het Burgerlijk Wetboek.
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Happiness
Honderden toerisme-experts van alle continenten 
streken onlangs neer op Aruba dat als gastland 
optrad voor het Happiness 360 Congres van de World 
Tourism Organisation (UNWTO). De deelnemers 
bespraken de trends op de wereldmarkt. De aandacht 
ging in het bijzonder uit naar de synergie tussen 
toerisme, cultuur en geluk waarvoor One Happy 
Island Aruba als voorbeeld werd gesteld.

 

What if?
Vanuit de hele wereld - op universiteiten, maar ook 
Koninkrijksambassades en het VNO-NCW-hoofd- 
kantoor in Den Haag - is via livestreams meegekeken 
met de tweede editie van TEDxAruba. Negen spre-
kers van binnen en buiten het Koninkrijk namen de 
uitdaging aan antwoord te geven op de prikkelende 
vraag What if? Onder hen de in Nederland studerende 
Arubaanse Sarah-Quita Offringa, veelvoudig wereld-
kampioen windsurfen.
I: www.tedxaruba.com

 

Art Fair
De deelnemende kunstenaars aan de eerste Aruba 
Art Fair hebben San Nicolas een nieuwe toeristische 
attractie bezorgd door een tiental fraaie, indrukwek-
kend grote muurschilderingen achter te laten. Een 
van hen bracht een eerbetoon aan de in Aruba's 
tweede stad geboren en getogen Bobby Farrel, de in 
2010 overleden danser/zanger van de hitmachine 
Boney M.
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Wel nieuw is dat liefhebbers 
voortaan de steile trap kunnen 
beklimmen om zich te vergapen 
aan het spectaculaire 
uitzicht tot aan de oost-
kant en de omringende 
Caribische Zee. Bij de 
feestelijke heropening 
benadrukte minister 
Otmar Oduber van 
Toerisme, Transport, 
Primaire Sector en Cultuur 
blij te zijn dat het monu-
ment in ere is hersteld. 
„De vuurtoren maakt deel 
uit van ons industrieel 
erfgoed en is een toeristi-
sche trekpleister. Een 
uniek element dat niet 
verloren mag gaan.”

Het California Lighthouse 
is gebouwd tussen 1914 
en 1916, naar een Frans 
ontwerp in classicistische 
stijl. De vuurtoren werd 
vernoemd naar de Califor-
nia, een vrachtschip dat 
op 23 september 1891 
vlak voor de kust verging. 
Wat een zwarte dag was 
voor de bemanning en de 
eigenaren van het schip 
was een feest voor de 
eilanders. Kisten met 
meubels, kleding en 
blikvoedsel spoelden aan 

en werden door toegestroomde 
nieuwsgierigen meteen naar huis 
gezeuld. De toren werd overigens 

pas in 1919 in gebruik  
genomen. Eerder kon niet omdat 
de levering van de gaslamp 
vertraging opliep door de Eerste 
Wereldoorlog. Eenmaal geïnstal-
leerd scheen het lichtsignaal 
zesmaal per minuut. Rond 1970 
kwam er elektrisch licht.

De 33 meter hoge toren is 
opgetrokken uit natuur-
steen. Rond 1930 werden 
de muren gepleisterd om 
een betere bescherming 
te bieden tegen de zoute 
passaat. Bij de restauratie 
is er om diezelfde reden 
opnieuw voor gekozen de 
muren te pleisteren. In de 
slagschaduw werd het 
huis voor de vuurtoren-
wachter en zijn gezin 
gebouwd, toegankelijk via 
een indrukwekkende trap 
langs de heuvel. Inmid-
dels is de woning ver-
bouwd tot het ook bij 
toeristen populaire restau-
rant El Faro Blanco.
De vuurtoren is eigendom 
van de Stichting Monu-
mentenfonds en sinds de 
renovatie voorzien van het 
officiële monumentenken-
merk. Aan de opknap-
beurt hing een prijskaartje 
van een miljoen florin. De 
financiering is afkomstig 
van het Nationaal Restau-
ratiefonds uit Nederland. 
Toekomstig onderhoud 
wordt bekostigd uit de 
entreegelden. 

Gouverneur Fredis Refunjol verrichtte de opening van de 

gerestaureerde vuurtoren. Links minister Otmar Oduber.

Torenhoge
attractie
Aruba heeft er een toeristische attractie bij: de vuurtoren te  
Hudishibana, op het uiterste westpuntje van het eiland. Het markan-
te gebouw zelf is niet nieuw, maar heeft het afgelopen jaar een 
grondige renovatie ondergaan.
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López opende zijn zaak in 2005: 
een productiefaciliteit in een 
buitenwijk en de snackbar in de 
binnenstad waar de producten 
worden afgebakken en verkocht. 
De ondernemer is trots op wat hij 
heeft bereikt. „Wij focussen op 
kwaliteit. Iedere pastechi die door 
ons wordt geleverd, moet perfect 
zijn.” Hij heeft onderzoek gedaan 
naar de achtergrond van de 
lekkernij die ook bij toeristen in de 
smaak valt. „De naam komt 
waarschijnlijk van het Nederlandse 
woord pasteitje. Vroeger vulden de 
Arubaanse huisvrouwen ronde 
deegplakjes met kliekjes van de 
maaltijd van de avond ervoor. 
Voordat deze in de olie werden 
gebakken, werden de randen met 

een vork dichtgedrukt.”
López is geboren en getogen op 

Aruba, maar vertrok als tiener naar 
Nederland om te studeren. Na het 
doorlopen van de Hogere Hotel-
school in Maastricht kwam hij 
terecht bij Okura in Japan. Ook 
was hij betrokken bij de opening 
van het Okura Hotel in Amster-
dam. „Ik heb in verschillende 
landen gewerkt. Op een gegeven 
moment begon Aruba toch te 
trekken. Ik ben tenslotte Arubaan 
van de vierde generatie dus het 
eiland zit in mijn bloed.” Met zijn 
jonge gezin keerde hij kort voor de 
eeuwwisseling terug. De kiem voor 
The Pastechi House werd gelegd 
tijdens de dagelijkse ritjes om zijn 
kinderen naar school te brengen. 
„Het is een Arubaanse gewoonte 
bij het ontbijt een pastechi te eten. 
Mijn jongens wilden onderweg 
naar school altijd een pastechi. 
Dan stopten we ergens en kocht ik 
pastechis. Het stond me echter 
tegen hoe vet die dingen waren. Ik 
betwijfelde of dat wel goed was 
voor de kinderen.” Nadat hij er 
voor de zoveelste keer een opmer-
king over had gemaakt, opperde 
zijn vrouw dat hij misschien maar 
zelf pastechibakker moest worden. 
López deed onderzoek naar de 
mogelijkheden, maakte een 
businessplan en ging aan de slag. 

Ondanks zijn gevorderde leeftijd is Justo López zestien uur per dag 

met zijn bedrijf bezig.

Erfgoed om
van te smullen
Zoals de divi-divi is ook de pastechi onlosmakelijk verbonden met 
Aruba, een smakelijk stukje erfgoed dat door Arubaan Justo López 
in ere wordt gehouden. In The Pastechi House aan de Caya Betico 
Croes in Oranjestad hangt de verleidelijke geur van de oer-Arubaan-
se snack en lopen de klanten af en aan.
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Dat viel niet mee. „Er zijn geen 
apparaten in de handel voor de 
productie van pastechis. Ik vond 
Canadese machines die ik heb 
kunnen aanpassen.” Het dicht-
drukken van de pastechi gaat dan 
wel machinaal, maar het patroon 
van de vork staat nog steeds op 
de rand van het envelopje. „Dat 
heb ik bewust gedaan als een ode 
aan de moeders van vroeger die 
de lekkernij voor hun kinderen 
maakten.”
The Pastechi House was vanaf de 
start een succes. „Mensen die bij 
ons binnenkomen, verwachten een 
bepaalde smaak en die krijgen ze. 
Wij gebruiken uitsluitend ingredi-
enten van hoge kwaliteit. Onze 
kruidenmengsels hebben altijd 
dezelfde samenstelling. Wij 
garanderen consistentie.” Behalve 
de vulling beantwoordt ook het 
deeg aan de hoogste eisen. „Ik 
gebruik een bepaald soort Itali-
aans meel. Mijn recept is geheim, 
maar het belangrijkste is ervoor te 
zorgen dat het deeg zo dun 
mogelijk is. Het is niet de bedoe-
ling dat je een hap meel zit te 
eten.”
In de productieruimte worden de 
ingrediënten voor de vulling 
bereid, snel gekoeld en in het 
deeg gevouwen. Daarna worden 
de pastechis onmiddellijk diepge-

vroren. Het personeel draagt 
beschermende kleding, haarnetjes 
en handschoenen. „We werken 
heel zorgvuldig, zowel met het 
volgen van de vaste recepten als 
op het gebied van hygiëne. Een 
mislukt exemplaar kan je reputatie 
schaden”, verklaart López.
De bevroren pastechis gaan niet 
alleen naar het eigen verkooppunt 
in Oranjestad, maar ook naar 
hotels die een kleine variant bij het 
ontbijt serveren. Eenmaal per 
maand gaat een container per 
vliegtuig naar buureiland Curaçao. 
„Er zijn ook particulieren die bij 
ons een voorraadje halen voor 
thuis. Lekker makkelijk, zo uit de 
diepvries in de frituur.”

In de snackbar in de Kaya Grandi 
gaat het net zo. In het keukentje 
staan enkele grote diepvrieskasten 
met pastechis in de twaalf - van 
vlees, kaas tot vis - reguliere 
smaken. De deegpakketjes gaan 
blank de hete olie in en komen 
goudbruin, luchtig en krokant weer 
tevoorschijn. Na het uitlekken 
worden ze in vetvrije zakjes 
gedaan waarop in vier talen staat 
welke vulling in de pastechi zit.
„We maken ook Arubaanse 
kroketten, empanadas en nog een 
aantal andere uitheemse snacks. 
De bevolking van Aruba verandert 
van samenstelling. Er komt steeds 
meer vraag naar Latijns-Ameri-
kaanse snacks dus zijn wij die ook 
gaan maken.”
López is bijna 68, maar werkt nog 
elke dag een uur of zestien. „Ik 
vind het wel tijd worden het wat 
rustiger aan te gaan doen. Een van 
mijn zoons studeert bedrijfskunde 
en heeft belangstelling om het 
bedrijf over te nemen.” Wat hij dan 
zelf gaat doen? „Er is nog zo veel 
te ontwikkelen. Laatst werd ik 
benaderd door een hotel met de 
vraag of ik ontbijtworstjes zou 
kunnen maken. Ik ben bezig met 
een recept voor lekkere lams-
worstjes. Daarna valt er wel weer 
iets anders te bedenken.” 

Na een paar minuten in de hete olie zijn de pastechis goudbruin, krokant en luchtig.
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Bij het ter perse gaan van dit nummer nog maar enkele 
schaduwplekjes beschikbaar onder deze dividiviboom. 

Bon Bini op Aruba. Waar je zomaar uit je hangmat kunt ontsnappen en voorbij de dividiviboom de 
zee in wandelt. Hier dompel je jezelf letterlijk onder in een wereld vol kleurrijke papegaaivissen en 
oude scheepswrakken. Ja, op ons eiland ben je zowel boven als onder water even welkom.

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


