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Zonder wrijving geen glans
Door Juan David Yrausquin

Een paar dagen geleden had ik niet kunnen bedenken dat ik mij vanaf 
deze plek, als gevolmachtigde minister, tot u zou richten. Ruim twee jaar 
geleden legde ik het ministerschap van Financiën in het Kabinet Mike 
Eman II neer. Directe aanleiding was een zakelijk verschil van inzicht over 
verantwoordelijkheden binnen het Koninkrijk. Terugkijkend op die korte 
doch intensieve periode ben ik vooral tevreden over de hervorming van de 
sociale zekerheid, die er toe heeft geleid dat de AOV op lange termijn 
houdbaar is geworden, en de met de vakbonden in de publieke sector 
overeengekomen pensioenhervorming. Dit laatste heeft er toe geleid dat 
de dekkingsgraad van ons ‘ABP’ steeg van 80.8% naar 100%, de premie 
daalde van 36.1% naar 16.6% van de loonsom en de garanties van de 
overheid vervielen. Het meest trots ben ik echter op het feit dat deze 
ingrepen duurzaam zijn voortgezet en door het kabinet en mijn opvolger 
Angel Bermudez zijn geïntensiveerd waardoor het financieringstekort in 
2015, zoals recentelijk door de Algemene Rekenkamer is bevestigd, naar 
2% is gedaald.   
Mijn ontslag als minister beschouwde ik niet als een definitief vaarwel uit 
het publieke domein. Alhoewel er mogelijkheden waren om terug de 
private sector in te gaan koos ik ervoor me verder te verdiepen in het 
openbaar bestuur met onder andere een studie Public Administration aan 
de Columbia University in New York. Met het gezin verhuisden we naar de 
Big Apple waar we intensief van de periode hebben genoten. De studie, 
de stad, mijn ervaring in de publieke sector van Aruba en het volgen van 
de Arubaanse ontwikkelingen op een afstand (met een letterlijk en figuurlijk 
nieuwe bril op) hebben mijn perspectief op de kansen en uitdagingen in 
het Koninkrijk en voor Aruba verscherpt. Ik heb meer oog gekregen voor 
ongelijkheden in samenlevingen en de uitdaging die we hebben op Aruba 
om gelijke kansen te creëren voor eenieder. Een uitdaging die onze 
premier vanaf het begin van zijn politieke carrière met verve is aangegaan. 
Door de onverwachte benoeming van Alfonso Boekhoudt tot gouverneur 
moest de regering op zoek naar een nieuwe gevolmachtigde minister die 
Aruba vertegenwoordigt in Nederland, vooral in politiek Den Haag. Ik ben 
vereerd dat de keuze op mij is gevallen. Tegelijkertijd realiseer ik mij dat ik 
met minder dan een jaar tot aan de verkiezingen prioriteiten zal moeten 
stellen. Een daarvan is het werken aan een lange termijnagenda die er op 
gericht is de meerwaarde van het Koninkrijk te vertalen naar tastbare 
voordelen voor alle vier landen. Het idee is de focus te verleggen van 
datgene wat ons verdeelt naar het vele wat ons verbindt. 
Sinds 2010 bestaat het Koninkrijk uit vier autonome landen. De nieuwe 
staatkundige verhoudingen vragen van allen gewenning en aanpassing. 
Dat leidt af en toe tot frictie, maar zonder wrijving geen glans. We hoeven 
het niet over alles eens te zijn, zolang we maar bereid zijn naar elkaar te 
luisteren en ons gemeenschappelijke doel voor ogen houden: de meer-
waarde van het koninkrijksverband verzilveren en vertalen naar een over 
alle Koninkrijksburgers eerlijk verdeeld welzijn met gelijke ontplooiingskan-
sen voor iedereen, aan beide kanten van de oceaan. Dat uitdragen zie ik 
als mijn belangrijkste opdracht in het komende jaar. Ik kijk uit naar een 
wederzijds vruchtbare samenwerking.

GASTCOLUMN

Juan David (‘Juancho’)  
Yrausquin is per 10 november 
benoemd tot gevolmachtigde 
minister van Aruba in Den 
Haag. Hij is geboren op  
1 januari 1980, gehuwd en 
heeft drie kinderen.
Na zijn studie in Nederland  
ging Yrausquin aan de slag in 
het familiebedrijf en was onder 
meer voorzitter van de  
Arubaanse werkgevers- 
organisatie ATIA. Van 2009  
tot 2013 was hij voor de 
Arubaanse Volkspartij (AVP)  
lid van de Staten. In die  
functie was hij in 2010 mede-
indiener van een door de 
Tweede Kamer aangenomen 
motie voor een onafhankelijke 
geschillenregeling voor het 
Koninkrijk. In oktober 2013 
werd Yrausquin minister van 
Financiën in het Kabinet Mike 
Eman II. In juli 2014 diende hij 
zijn ontslag in. Na zijn vertrek 
als minister ging Yrausquin zich 
verder verdiepen in het bestuur 
van de publieke sector met 
onder andere een studie aan  
de Columbia University in  
New York.
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Geld als water
Het loopt lekker met het project Aqua48 (Aqua for 
Aid). Gasten van de deelnemende restaurants wordt 
gevraagd of zij een florin willen betalen voor het glas 
water bij het eten. Elk kwartaal gaat de opbrengst 
naar een goed doel. Onlangs overhandigde Manon 
Hekman namens Aqua48 een cheque aan directeur 
Desiree Eldering van de Ezelopvang. Eerdere dona-
ties gingen naar de stichting voor bejaardenzorg 
Saba, kinderhuis Imeldahof en stichting Siñami Paso 
pa Paso Aruba. Over drie maanden is de Stichting 
Cas Marie die dagopvang  verzorgt voor dementeren-
den aan de beurt. 

Natuurmens
Natasha Silva is de nieuwe algemeen manager van 
het nationaal park Arikok. Haar met de paplepel 
ingegoten passie voor de natuur bracht ze tot ver 
buiten de grenzen van Aruba in de praktijk. Silva - 
cultureel antropoloog, museoloog en docent biologie 
met speciale interesse voor duurzaamheid - werkte 
onder meer bij Artis in Amsterdam, International Zoo 
Educators Association, het Instituut voor natuuredu-
catie en duurzaamheid en Vogelpark Avifauna in 
Alphen aan den Rijn.

 

Welgesteld
Bij opgravingen in Santa Cruz zijn de botten gevon-
den van een hond die daar eeuwen geleden begraven 
is. In het graf lagen ook gebruiksvoorwerpen die er op 
duiden dat het dier een welgesteld baasje had. Bij 
Santa Cruz liggen een archeologische vindplaats en 
een historische begraafplaats naast elkaar. Het 
onderzoek daarnaar vindt plaats in het kader van 
Nexus 1492, een project van archeologe Corinne 
Hofman dat wordt gefinancierd door de Europese 
Unie.
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Energie
Op het dak van de Abraham de Veerschool in San 
Nicolas zijn 750 zonnepanelen geïnstalleerd die 
voldoende elektriciteit genereren om in de behoefte 
van zestig huishoudens te voorzien. Het werk is  
's nachts uitgevoerd zodat de lessen ongestoord 
konden doorgaan. De Arubaanse overheid laat 
scholen en overheidsgebouwen met zonnepanelen 
uitrusten.  In 2020 moet de energievoorziening 
volledig verduurzaamd zijn.

 

Green Globe
Het Bucuti & Tara Beach Resort op Aruba heeft als 
tweede in de wereld de elite status van Green Globe 
Platinum bereikt. Al zestien jaar op rij behoort het tot 
de top-500 van duurzaamste hotels. Green Globe is 
een wereldwijd certificeringsprogramma, speciaal 
ontwikkeld om de reissector te stimuleren duurzamer 
te werken. Bucuti & Tara, dat met een score van 98 
op een schaal van 100 de beste wereldprestatie 
levert, bewijst dat duurzaam en comfort harmonieus 
kunnen samengaan. 

 

Groene vingers
Biblioteca Nacional Aruba heeft voor het vijfde jaar op 
rij het Green Education Symposium georganiseerd, 
met als thema Duurzame waterdistributie en Orga-
nisch voedsel. Meer dan duizend leerlingen en 
leerkrachten volgden presentaties en workshops over 
duurzaamheid. Als gastspreker was de schrijfster en 
fanatiek tuinierster Dianne Venetta uit Florida overge-
komen. Zij heeft onder meer boeken voor jongeren 
geschreven over duurzame landbouw.
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Waarschuwende woorden van 
vicepresident van de Raad van 
State Piet Hein Donner op een 
bijeenkomst van het Genootschap 
Nederland-Aruba. Verwijzend naar 
de initiatiefnota van VVD en SP om 
het Koninkrijk om te vormen tot 
een (vrijblijvend) gemenebest en 
stemmen die hier en daar in de 
Caribische delen opgaan om de 
eilanden een grotere zelfstandig-
heid te geven: „Opties die geen 
oplossing bieden, maar veeleer 
een bewijs van onvermogen zijn. 
Het onvermogen om op een 
verstandige manier met elkaar en 
met de bestaande verhouding om 
te gaan en daar wat van te maken. 
Als het Koninkrijk ter sprake komt, 
klinkt al gauw de vraag: waar dient 
het toe of wat levert het op? Het 
aardige van staatkundige verban-
den is dat ze niet instrumenteel 
zijn; ze dienen om vrede, veiligheid 
en recht te scheppen en te waar-
borgen; en ook dat gaat vaak 
gruwelijk mis. Voor het overige zijn 
ze meer als een Zwitsers zakmes; 
je kunt ze voor ontzettend veel 
doeleinden gebruiken, net naar 
gelang de behoefte. Vraag is dus 
niet: waar dient het Koninkrijk 
voor? Maar: het Koninkrijk, waar 

kunnen we het voor gebruiken?
In de afgelopen halve eeuw 
hebben we de bestuurlijk-politieke 
problemen in het Koninkrijk 
getracht op te lossen door structu-
ren te veranderen langs de as 
afhankelijkheid-autonomie. Het 
Statuut was een eerste stap; de 
status aparte van Aruba en het 
afschaffen van de Nederlandse 
Antillen op 10-10-10 volgden. 

Maar iedere keer is de onvrede 
binnen korte tijd alleen maar 
heviger teruggekomen. Slechts 
één stap heeft tot dusver geen 
herleving van discussies en 
emoties opgeleverd. Dat was de 
keuze in 1996 dat Aruba niet uit 
het Koninkrijk zou treden.

We moeten echter beseffen dat 
langs de as afhankelijkheid-auto-
nomie geen andere opties meer 
zijn dan het uit elkaar gaan. Men 
kan dat verhullen met aanduidin-
gen als gemenebest. Maar de 
werkelijkheid is dat het betekent 
dat we niets meer gemeen hebben 
en dat het heel beslist niet de 

Het Koninkrijk als
Zwitsers knipmes
„De onderlinge verhoudingen binnen het Koninkrijk hebben iets van 
een Griekse tragedie. Ieder doet wat van hem verwacht wordt en 
handelt naar eer en geweten en vaak met goede bedoelingen. En 
toch verzuren de verhoudingen keer op keer en lijken partijen 
daardoor onweerstaanbaar gedrongen te worden naar een ontkno-
ping die niemand wenst: de ontbinding van het Koninkrijk.”
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gemeenschappelijke welvaart, de 
‘commonwealth’, dient. De 
hervormingen van 10-10-10 waren 
bedoeld als oplossing voor het 
disfunctioneren van het land 
Nederlandse Antillen. We moeten 
oppassen dat ze niet ook binnen 
het Koninkrijk de scheiding van 
tafel en bed blijken te zijn die aan 
echtscheiding voorafgaat. Want er 
zijn geen andere opties meer en 
uit elkaar gaan is de weg van de 
minste weerstand. Het is de weg 
van het onverstand; maar die wint 
als men niet verstandig met elkaar 
om weet te gaan. 

Tegen deze achtergrond is het 
weinig zinvol het steeds te hebben 
over veranderingen in de opzet 
van het Koninkrijk. Het is veel 
vruchtbaarder om te bezien of en 
zo ja op welke wijze de achterlig-
gende problemen kunnen worden 
aangepakt, binnen de huidige 
structuur. Eenheid en verscheiden-
heid zijn termen die graag gebruikt 
worden om de verhoudingen 
binnen het Koninkrijk te typeren. 
Dat gebeurt dan vooral om de 

verscheidenheid te benadrukken. 
Het is vaak een excuus om de 
eigen weg te gaan en anderen het 
recht te ontzeggen daar kritiek op 
te hebben. Dat miskent dat er 
zonder eenheid geen verscheiden-
heid is; dan zijn er alleen verschil-
len, zonder structuur of orde. 

Bij alle veranderingen in het 
Koninkrijk in de afgelopen decen-
nia heeft vooral de verscheiden-
heid voorop gestaan en is de 
eenheid een sluitpost geworden. 
Want autonomie biedt wel een 
antwoord op verscheidenheid, 
maar het voeden en onderhouden 
van eenheid en gemeenschap kost 
dan des te meer moeite. Op 
school leerden we dat middelpunt-
zoekende krachten en middelpunt-
vliedende krachten in evenwicht 
moeten zijn, anders spat het 
stelsel uit elkaar. Bij samenlevin-
gen is dat niet veel anders; het 
gevoel van en het belang bij 
gemeenschap moet sterker zijn 
dan het besef van verscheiden-
heid, anders gaat men uit elkaar. 
De aanhoudende discussies over 

de verhoudingen binnen het 
Koninkrijk en het patroon bij de 
geschillen zijn niet goed voor het 
Koninkrijk. Meer opties dan 
ontbinding van het Koninkrijk 
hebben we niet, ook al probeert 
men dat te verhullen met termen 
als gemenebest.

Zie ik het goed, dan is het frustre-
rende van de discussies binnen 
het Koninkrijk vooral gelegen in 
het ontbreken van een adequaat 
mechanisme voor geschillenbe-
slechting en het gebrek aan 
uitvoerende mogelijkheden als het 
belang van het Koninkrijk in het 
geding is. In dat verband is het 
ontwikkelen van een adequate 
geschillenregeling noodzakelijk. 
Zonder dat blijven we steken in 
geschillen over de autonomie der 
landen en komen we niet toe aan 
het belang van burgers bij deug-
delijk bestuur en adequate voor-
zieningen”, aldus Donner.
De volledige tekst van de voor-
dracht is te vinden op: 
www.genootschapnederlandaruba.nl
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Ingetogener, maar daarom niet 
minder feestelijk verliep de officiële 
overdracht van het complex. „Dit 
is een heel bijzonder moment”, 
aldus minister Mike de Meza van 
Economische Zaken, Communica-
tie, Energie en Milieu. „Voor het 
eerst in de geschiedenis is het 

land Aruba eigenaar van de 
raffinaderij die al bijna honderd 
jaar een belangrijke bijdrage levert 
aan onze economie en onze 
samenleving.”

CEO Nelson Martinez van het in 
Houston zetelende CITGO beves-

tigde dat het concern fors zal 
investeren om het productieproces 
zo schoon als maar mogelijk is te 
laten verlopen. „Tot nu toe draai-
den de installaties op zware 
stookolie. Dat is verleden tijd. 
Getrouw aan de harde eis van de 
Arubaanse regering gaan we gas 
gebruiken. Dat scheelt niet alleen 
veel kooldioxide, maar ook 50.000 
ton zwaveloxide per dag.” De 
resterende CO2 wordt afgevangen 
en aan een algenkwekerij geleverd 
waarvoor TNO het ontwerp 
ontwikkelt. 

De voorzitter van de vakbond voor 
werknemers in de olie-industrie 
Johannes ‘Boy’ Anthony zei te 
hebben uitgekeken naar de 
heropening. „Ik heb er altijd 
vertrouwen in gehad. Vandaag is 
het feest voor de werknemers die 
hun baan behouden en al die 
anderen die hier de komende jaren 
aan het werk gaan.” De herstart 
betekent veel voor de economie 
van San Nicolas, maar ook voor 
het dagelijks leven. „Vandaag is 
niet alleen een blije dag voor de 
mensen die hun brood verdienen 
in de olie-industrie op Aruba. Onze 
stad  als geheel deelt mee. Ik 
verwacht dat veel bedrijven die 
door de sluiting het hoofd niet 
langer boven water konden 
houden binnen zes maanden weer 
open gaan. Gestimuleerd door het 
speciale fiscale regime voor San 
Nicolas kunnen we een economi-
sche omslag verwachten die zijn 
weerga niet kent”, voorspelde 
Andres Hernandez van de San 
Nicolas Business Association. Hij 
voegde er nog aan toe dat heel 
Aruba zal profiteren als de pijplei-
ding voor de levering van gas van 
het vaste land is gerealiseerd. 
„Dan kunnen we onze auto’s op 
goedkoop en schoner gas laten 
rijden en gas gebruiken voor de 
opwekking van energie.” 

Vlag uit in
San Nicolas
Hoe blij de inwoners van San Nicolas zijn met de heropening van de 
raffinaderij bleek enkele dagen nadat de sleutels van de toegangs-
poort waren overhandigd aan de nieuwe exploitant CITGO. Vele 
duizenden mensen richtten dansend en zingend een uitbundig 
volksfeest aan waaraan pas in de late uurtjes met een spectaculaire 
vuurwerkshow een knallend einde kwam.  
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Hockeyclub Laren is een spon-
sorovereenkomst aangegaan 
met de Aruba Tourism Authority. 
Gedurende twee jaar dragen de 
Heren 1 en Dames 1 het logo 
van Aruba op hun wedstrijd-
shirts en trainingskleding.

„De ambitie en het internationale 
karakter van beide partijen zorgen 
in onze optiek voor een mooie 
match. We denken dat de samen-
werking veel zal opleveren en 
kijken er reikhalzend naar uit”, 
aldus Laren-voorzitter Micky 
Adriaansens bij de ondertekening 
van het contract. Al even blij is 
Tirso Tromp, directeur voor Europa 
van het Arubaanse toeristenbu-

reau. „Wij zijn zeer verheugd over 
de samenwerking en zijn ervan 
overtuigd dat we elkaar kunnen 
versterken. Wij hopen met onze 
sponsoring het One Happy 
Island-gevoel aan het team en de 
fans over te brengen en mensen 
op deze manier te inspireren om 
Aruba als vakantiebestemming te 
overwegen.”
De samenwerking beperkt zich 
niet tot shirtsponsoring. Het is de 
bedoeling om bij de club zogehe-
ten dedicated Aruba events te 
organiseren om spelers, clubleden 
en fans kennis te laten maken met 
de bijzondere cultuur van het 
eiland. Ook wordt er over gedacht 
om in de winter een trainingskamp 

te beleggen op Aruba waar dan 
meteen clinics voor de jeugd 
kunnen worden gehouden.
Het herenteam van Laren komt uit 
in de overgangsklasse. De dames 
draaien mee in de top van de 
hoofdklasse, met drie internatio-
nals die zilver wonnen bij de 
Olympische Spelen in Rio de 
Janeiro: Naomi van As, Laurien 
Leurink en keeper Joyce Som-
broek. De ATA heeft voor het 
sponsoren van Laren gekozen 
omdat het profiel van mensen die 
zich thuis voelen in de hockeywe-
reld in belangrijke mate overeen-
stemt met het type reiziger dat 
relatief hoge eisen stelt aan zijn 
vakantiebestemming. 

Aruba op shirts Laren
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De woordvoerders van VVD, PvdA, 
CDA, D66, SP, PVV en SGP 
buitelden over elkaar heen om 
minister Ronald Plasterk van 
Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties op te roepen in actie te 
komen tegen wat zij als misstan-
den beschouwen. De bewindsman 
zou er meer dan een dagtaak aan 
hebben, als het tenminste zo erg 
zou zijn als de fracties schetsten. 
En dat is het niet, vindt Plasterk 

terugblikkend op het debat. „Hoe 
werkt dat in de Kamer? Ik ben zelf 
ook Kamerlid geweest en dan heb 
je over alles wat goed gaat niet zo 
veel te zeggen. Mede vanwege de 
beperkte spreektijd begin je 
meteen maar met kritiek. Onder-
tussen zijn er enorm veel mensen 
in touw in het bestuur van de 
eilanden, maar ook vanuit Den 
Haag om te zorgen dat dingen 
goed gaan en te evalueren waar 

het beter kan. In zo'n debat wordt 
daar over heen gestapt waardoor 
een indruk kan ontstaan die niet 
recht aan wat de regeringen van 
Aruba, Curaçao en Sint Maarten 
en de eilandbesturen van Bonaire, 
Sint Eustatius en Saba allemaal 
wel voor elkaar hebben gekregen.”

De bewindsman voelde zich 
geroepen het beeld aan de hand 
van voorbeelden te corrigeren, 
maar sloeg daarbij Aruba over. „Ik 
heb Aruba niet genoemd omdat 
dat land nooit als het grootste 
probleem is ervaren. Het heeft 
vanaf de status aparte de neiging 
gehad zijn eigen boontjes te 
doppen. Het vermogen zelf orde 
op zaken te stellen is in Aruba 
altijd al groter geweest. En minis-
ter-president Eman is als keiharde 
voorvechter van het koninkrijks-
verband heel positief om te 
proberen samen goede dingen te 
bereiken. Op andere eilanden gaan 
wel eens stemmen dat men uit het 
koninkrijksverband wil. Aruba is 
altijd een van de verbindende 
factoren in het Koninkrijk geweest 
waarvoor alle waardering.”

Kamerleden lijken steeds vaker 
vragen stellen waarop het ant-
woord voorspelbaar is, namelijk 
dat Den Haag niet over het aange-
kaarte onderwerp gaat omdat het 
een landsaangelegenheid van de 
autonome landen betreft. „Ik 
begrijp wel dat leden van de 
Tweede Kamer goede dingen 
willen doen voor alle mensen in 
het Koninkrijk, ook aan de andere 
kant van de oceaan. We moeten 
echter recht doen aan het feit dat 
daar democratisch gekozen bestu-
ren zitten. We zeggen dat iedereen 
zijn eigen problemen moet oplos-
sen, maar als zich een concrete 
situatie voordoet waar men zorgen 
over heeft, is het logisch dat de 
minister van Koninkrijksrelaties de 

Is er nog iets dat wel deugt in de Caribische delen van het Konink-
rijk? Die vraag drong zich op bij de behandeling door de Tweede 
Kamer van de begroting voor Koninkrijksrelaties.

Zo slecht is
het nog niet
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vraag wordt gesteld of hij daar iets 
aan kan doen. Het is mijn verant-
woordelijkheid om heel precies te 
blijven in wat we vanuit Den Haag 
moeten aansturen en wat aan de 
landen is. Ik zal een voorbeeld 
geven. Ik heb een jaar geleden 
met premier Eman en minister De 
Meza aan tafel gezeten op het 
moment dat zij aan het dubben 
waren over het heropenen van de 
raffinaderij. Ik vind het begrijpelijk 
en verstandig dat ze voor zo'n 
groot besluit anderen consulteren 
en dat dus ook in Den Haag 
komen bespreken. Tegelijkertijd 
was het voor hun en mij glashelder 
dat het geen besluit was dat de 
Nederlandse regering moest 
nemen, maar dat het echt aan 
Aruba was.”

Plasterk ziet in de gang van zaken 
rond de herstart van de raffinaderij 

een voorbeeld hoe de landen op 
een constructieve wijze met elkaar 
kunnen omgaan. „De landen staan 
elkaar bij, staat in artikel 36 van 
het Statuut. Logisch, want je zit 
niet voor niets met elkaar in een 
koninkrijksverband. Ik vond het 
mooi te zien hoe Eman openhartig 
zijn dilemma onder woorden 
bracht. Ik begreep de worsteling. 
Zijn kabinet is een voorbeeld in de 
wereld van een regering die 
probeert op een duurzame manier 
de economie te ontwikkelen. Het 
zou een kleine moeite zijn om met 
allemaal highrise hotels onder het 
opofferen van natuurschoon de 
economie aan te blazen, maar dat 
doet Aruba niet. De premier heeft 
op het terrein van duurzaamheid 
een reputatie opgebouwd. Ander-
zijds is het zo dat er een hele grote 
raffinaderij niks ligt te doen. Daar 
moet je wel iets mee. Je kunt de 

heleboel opruimen wat ook een 
hele grote operatie is of je kunt 
proberen activiteiten te hervatten 
en dat op zo'n manier te doen dat 
het voor het milieu en de volksge-
zondheid acceptabel is, met naar 
zijn verwachting een positief effect 
voor de economie en de werkgele-
genheid. Dat minister-president 
Eman ons informeerde in een 
stadium dat de knoop nog niet 
was doorgehakt, vond ik krachtig 
van hem. Omdat wij zijn dilemma 
heel goed begrepen, hebben wij 
aangeboden alles te doen wat wij 
van hieruit kunnen doen om zijn 
keuze te vergemakkelijken. Zo 
hebben we onderzoek laten doen 
naar de geopolitieke risico's en of 
de financiering niet uit bronnen 
kwam die het Koninkrijk in verle-
genheid zouden kunnen brengen”, 
aldus Plasterk.
  

D e C e m b e r  2 0 1 6 ,  N r .  6  11



De marineschepen Zr. Ms. Holland 
en Zr. Ms. Pelikaan voeren vanuit 
Willemstad met een tussenstop in 
Aruba volbeladen met helpende 
handen en hulpgoederen naar de 
westkust van Haïti waar meer dan 
duizend doden te betreuren waren 
en 1,4 miljoen mensen dakloos 
waren geworden. Vanwege de 
schade aan de havens waren de 
hulptroepen van het Koninkrijk 
genoodzaakt met kleine bootjes 
zaken als tenten en voorraden 
drinkwater aan land te brengen bij 
vissersdorpjes die als gevolg van 
modderstromen niet meer over de 
weg bereikbaar waren. Land-
machtgenisten en technisch 
personeel hebben zich gericht op 
het puinruimen en repareren van 

een ziekenhuis met een belangrijke 
regionale functie.
„We troffen wanhopige mensen 

die al dagen verstoken waren van 
water en voedsel. Ik zal nooit de 
dankbare blik in hun ogen verge-
ten toen wij arriveerden met de 
goederen die voor velen het 
verschil maakten tussen overleven 
of sterven”, aldus Marla Thiel-
Dominguez van het Rode Kruis 
Aruba. 

Koninkrijk helpt

Een fraai staaltje van waartoe de samenwerkende landen van het 
Koninkrijk in staat zijn bleek nadat het straatarme Haïti in oktober 
hard werd getroffen door orkaan Matthew. Ruim honderd militairen 
uit Nederland, Curaçao en Aruba alsmede een team van het Rode 
Kruis Aruba verleenden twee weken lang humanitaire hulp aan het 
voor de derde keer in een paar jaar tijd door natuurgeweld zwaar 
gedupeerde land.  
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De zon schijnt bijna Arubaans 
uitbundig, maar de winter hangt in 
de lucht als Benita, vergezeld door 
hond Luna, ons gastvrij verwel-
komt in zijn huis in een groene 
villawijk zo'n dertig kilometer ten 
noorden van hoofdstad Tallinn. 

Vijftien jaar geleden is het alweer 
dat hij wereldfaam verwierf door 
uitkomend voor Estland het 
Eurovisiesongfestival te winnen. 
Onder de artiestennaam Dave 
Benton schreef hij met het win-
nende lied Everybody geschiede-

nis: het was de eerste keer dat een 
voormalig Sovjetland won, hij was 
de eerste donkere winnaar en - 
met zijn 50 jaar - ook de oudste. 
En dat amper een paar jaar nadat 
hij diep, heel diep in de put zat en 
het leven eigenlijk niet meer verder 
hoefde voor hem. Hoe anders had 
de kleine Efrén de toekomst voor 
zich gezien.
„Ik had mijn dromen, maar Aruba 
is een klein eiland. De werkelijk-
heid is dat je naar school gaat en 
na het halen van je diploma op 
zoek gaat naar een baan. Via een 
vriend met wie ik samen in een 
bandje speelde, kwam ik bij 

Op bezoek bij songfestivalwinnaar Dave Benton

Door diepe dalen en 
over hoge pieken
Efrén Benita heeft een lange omweg gemaakt van zijn geboorte-
grond in de wijk Dakota om ruim 9.000 kilometer verder in een Ests 
dorpje zijn geluk te vinden. Een reis die de 65-jarige Arubaan over 
hoge pieken en door diepe dalen heeft gevoerd. „Ik kan terugkijken 
op een succesvolle carrière, maar het is niet gegaan zoals ik mij had 
voorgesteld toen ik er als klein jongetje van droomde de wereld in te 
trekken. Die wens zat er al jong in. Landende vliegtuigen kwamen 
vlak over de wijk waar ik opgroeide en elke keer als ik er een hoor-
de, rende ik naar buiten en riep tegen mijn moeder: ik ga vliegen.”
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juwelier Spritzer & Fuhrmann te 
werken. Door in mijn vrije tijd 
cursussen te volgen, groeide ik 
van assistent-magazijnmeester 
door naar de jongste salesmana-
ger. Ik was verantwoordelijk voor 
de vestiging in het Aruba Carib-
bean Hotel met een voorraad van 
drie miljoen dollar aan juwelen en 
edelstenen.” De wijde wereld bleef 
evenwel trekken. „Ik had een 
passie voor zingen. Naast mijn 
werk trad ik steeds vaker op, 
meestal in hotels. In 1981 werd ik 
uitverkoren om de Nederlandse 
Antillen te vertegenwoordigen bij 
de finale in Mexico City van het 
OTI-festival, de tegenhanger van 
het Eurovisiesongfestival voor 
Spaanstalige landen. Ik werd een 
na laatste, maar de ervaring was 
geweldig.”
Terug op Aruba bood de manager 
van het toenmalige Sheraton hotel 
hem een contract voor drie 
maanden aan. „Ik had vier weken 
om een show in elkaar te zetten. 
Intussen was er een nieuwe 
manager uit Amerika gekomen die 
naar mijn show vroeg. Ik zei hem 
dat dat een verrassing zou zijn. 

Maar zo werkte het niet bij hem, 
het contract voor drie maanden 
werd teruggebracht tot een week. 
Daarna zien we wel, was zijn 
boodschap. Na mijn eerste optre-
den moest ik naar zijn tafeltje 
komen. 'Listen', zei hij, 'your dress 
is nice, you've a tremendous voice 
and you're moving well. But your 

show stinks.' Mijn reactie: 'Let's 
talk, vertel me wat ik anders moet 
doen.' De volgende dag kwam hij 
met een lijstje met nummers. Drie 
weken ging het prima tot een 
avond waarop ik zoals gebruikelijk 
werd aangekondigd als de 'star of 
the evening' en het publiek je met 
applaus verwelkomt. Maar dit keer 
bleef het stil: er zat slechts een 
ouder echtpaar in de zaal. Ik ben 
naar ze toegegaan en heb gezegd: 
als u ongestoord van uw diner wil 
genieten, kan ik weggaan, maar ik 
kan ook bij u aan tafel komen zitten 
en mijn nummers zingen. Na afloop 
zei de hotelmanager: 'Als dit je 
attitude is, kun je het nog ver 
schoppen'. Ik kreeg alsnog een 
contract voor drie maanden. Het is 
een les die me altijd is bijgebleven.”
Het gevoel dat de mogelijkheden 
op Aruba beperkt waren, bleef 
knagen. „Op een gegeven moment 
sta je lokaal aan de top. Je kunt 
nog naar Curaçao en Sint Maarten 
om op te treden, maar daarmee 
heb je het wel gehad. In 1985 ben 
ik naar Nederland gegaan. Dan 
begin je van voren af aan. Nie-

Dave Benton en Tanel Padar tijdens hun optreden in de finale van  

het Eurovisiesongfestival 2001 in Kopenhagen.

De blijheid met de verrassende overwinning spat er vanaf.
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mand kent je, niemand boekt je. Ik 
was een nobody. Ik liep alle 
talentenjachten af wat mij door de 
andere deelnemers niet in dank 
werd afgenomen omdat ik al 
professional was. Na een tijdje 
kwamen er wat boekingen, 
allemaal kleine dingetjes.” Dat 
veranderde toen hij gebeld werd 
door een dame in Den Haag die 
auditie moest doen en wilde dat 
Benita voorafgaand aan haar eigen 
optreden een paar nummers zou 
zingen. „Dat was in het chique 
hotel Des Indes. Ik zong My Way, 
My Girl en It's not unusual. Er werd 
enthousiast gereageerd en de 
keurige heer die er voor de auditie 
was, sprak mij aan. Het bleek Lou 
van Rees te zijn, een grote meneer. 
Hij zei me dat ik goed was, maar 
niet voor Nederland. Je moet het 
ergens anders zoeken. Hij was 
bereid mij voor een jaar te boeken 
voor cruiseliners. Wow, dacht ik, 
nu ben ik uit de zorgen.”
Met het overlijden van de bekende 
impresario kwam daar echter een 
eind aan. Benita ging aan de slag 
bij het conservatorium in Rotter-
dam, maar het bloed kroop waar 
het niet gaan kon. „In '93 kreeg ik 
een telefoontje uit Duitsland. Men 
had mij zien optreden tijdens een 
cruise en wilde mij mee hebben 
voor een kerst- en nieuwjaars- 
tournee door Duitsland, Italië en 
Scandinavië. Dat viel precies in de 
vakantie dus dat was te combine-
ren met mijn werk. Een paar 
maanden later volgde van diezelf-
de mensen het verzoek om de 
volgende dag in Oost-Berlijn te 
zijn voor een auditie voor de 
musical City Lights. Ik zal nooit 
vergeten dat ik het Friedrichstadt 
Palast binnenkwam waar duizen-
den mensen zaten om auditie te 
doen. Ik kreeg nummer 15.832 
opgeplakt. Ik was een nummer. Ik 
heb My way gezongen en wat 
danspassen gedaan en kreeg te 

horen: 'See you in may'. Was ik 
aangenomen. Ik heb bij het 
conservatorium onbetaald verlof 
genomen en stond een jaar lang in 
City Lights.” Behalve goede 
herinneringen hield hij er het 
pseudoniem Dave Benton aan 
over: geen nobody en geen 
nummer meer, maar rising star. Zo 
werd hij gevraagd om Engelbert 
Humperdinck te vervangen op een 
tournee door Australië. Daarna 
volgden lucratieve contracten van 
cruisemaatschappijen in Scandi-
navië. Hij zegde het conservato-
rium vaarwel en was waarvan hij in 
zijn jeugd droomde: fulltime artiest 
in een wereld zonder grenzen. Hij 
was inmiddels verlost van een 
slecht huwelijk - „Ik heb met de 
scheiding gewacht totdat mijn 
dochter en zoon volwassen waren 
en het waarom begrepen” - dus 
kon gaan en staan waar hij wilde. 
Bedoeld als appeltje voor de dorst 
investeerde hij zijn spaargeld via 
vrienden die er verstand van 
hadden. Dacht hij. En misschien 
hadden ze dat ook wel, maar feit 
was dat ze ergens in 1997 spoor-

loos verdwenen. Met medeneming 
van Benita's pensioenpotje.
„Ik had alles, mooie huizen, auto's 
en daar zat ik, in een kale kamer in 
Noorwegen. Ik had nog 500 dollar. 
Ik zat aan de grond. Niet door 
drank of drugs, maar beroofd op 
klaarlichte dag. Ik stelde mezelf de 
vraag: wat heb ik bereikt? Hebben 
de dingen die ik heb gedaan het 
geluk gebracht dat ik als klein 
jochie in Dakota dacht te vinden in 
de wereld? Ik was er slecht aan 
toe en vroeg me af wat voor zin 
het allemaal nog had. Ik voelde 
alleen maar leegte. Het was 
genoeg geweest. Ik bedacht dat ik 
nog één ding kon doen: Maris in 
Estonia bellen. Ik had haar een 
jaar eerder tijdens een cruise leren 
kennen. Het eerste dat ze zei: 
'Weet je wel hoe laat het is? Half 
twee in de nacht.' Ik heb gezegd 
dat ik alles kwijt was en: 'Ik hou 
van je, wat vind je ervan als ik in 
Estonia kom wonen?' En zij 
antwoordde: 'Pak je boeltje en 
kom hierheen.' De volgende dag 
zat ik achterin een kleine Mazda 
323 van een vriend op de ferry.”

Efrén Benita met echtgenote Maris.
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Zo werd Ests de achtste taal die 
hij vloeiend beheerst en trouwde 
hij Maris met wie hij twee dochters 
kreeg. „Ik ben rustig begonnen 
met optredens, maar nadat ik 
gezongen had op een bierfestival 
ging het snel. Ik kwam in contact 
met Ivar Must, een songwriter en 
producer. In 2001 benaderde hij 
me of ik samen met een jonge 
zanger, Tanel Padar, met een door 
hem geschreven nummer wilde 
meedoen aan het nationale 
songfestival. 'Ik doe het alleen als 
je zegt dat we gaan winnen', 
antwoordde ik. Hij moet hebben 
gedacht dat ik niet goed bij mijn 
hoofd was, maar zei het wel. We 
wonnen inderdaad. Iedereen was 
in paniek want de vraag was wat 
we zouden doen in Kopenhagen 
waar dat jaar het Eurovisiesong-
festival werd gehouden. In de 
euforie heb ik geroepen: We are 
going to win this shit. Dat stond de 
volgende dag met grote koppen in 
de krant. Als je iets doet, dan moet 
je er in geloven en er ook vol voor 
gaan. Zo heb ik het mijn hele leven 
gedaan.” Benita wist wat hem te 
wachten stond. „Het Eurovisie-
songfestival heeft mij altijd geïntri-
geerd. In mijn jeugd werd het niet 
uitgezonden op de Arubaanse tv, 

maar ik ging naar de bioscoop 
want het kwam wel in het Poly-
goonjournaal.”
Tot veler verrassing liet Everybody 
ten overstaan van een paar 
honderd miljoen televisiekijkers 
alle favorieten achter zich. De zege 
vervulde het kleine Estland dat 
zich in 1991 via een singing 
revolution bevrijd had van de 
Russische overheersing met trots. 
Het leverde Benita de heldensta-
tus op zonder dat hem dat ver-
leidde zich daar naar te gedragen. 
„Ik heb van de goede, maar vooral 
van de slechte tijden geleerd dat 
succes betrekkelijk is. Natuurlijk 
heeft het mij geholpen, maar je 
moet niet denken dat het je daarna 
allemaal komt aanwaaien.” Veel 
belangrijker dan het artistieke 
succes is dat hij zich gelukkiger 
voelt dan ooit. „Dat ene nachtelijke 
telefoontje heeft alles veranderd. 
Wat ik al die jaren had gezocht, 
vond ik hier. Ik geloof niet in 
toeval, het heeft zo moeten zijn. 
Tussen Aruba en Estonia is geen 
enkele connectie. Ik moest die 
ervaring in Noorwegen ondergaan 
om tot het inzicht te komen dat je 
dichtbij jezelf moet blijven.”
Anno 2016 bestiert hij een goedlo-
pend productiebureau. Optreden 

doet hij nog met regelmaat. 
„Onder meer in Helsinki. Dat is 
maar twee uur met de ferry dus je 
kunt makkelijk op één dag op en 
neer. Elk jaar doe ik een kersttour-
nee. Dat begint eind oktober met 
een wekelijkse show. Van 1 
december tot en met Tweede 
Kerstdag dagelijks. Ik heb een 
boek geschreven waarvoor ik 
gebruik heb gemaakt van mijn 
ervaringen. Ik geef masterclasses 
en lezingen. Ik heb een fantasti-
sche vrouw met wie ik twee 
prachtige dochters heb, Lisa van 
15 en Sissi van 17. We hebben 
een heerlijk huis, aan de ene kant 
de bossen, aan de andere kant het 
strand en op een half uurtje rijden 
de prachtige hoofdstad Tallinn.”
Opmerkelijk genoeg rept de 
gastheer de hele middag met geen 
woord over zijn tot de verbeelding 
sprekende tijd in Amerika. Hij 
stond in Las Vegas op het podium 
met groten der aarde zoals The 
Platters, Tom Jones, The Drifters 
en José Feliciano. Een periode die 
hij afdoet met de opmerking dat 
het leuk stond op zijn cv, „maar 
artistiek insignificant was.” Aruba 
ligt hem nog altijd na aan het hart, 
zo bleek in maart toen hij ter 
gelegenheid van 30 jaar Status 
Aparte samen met dochter Sissi 
een bijzondere uitvoering opnam 
van Mi Perla, Mi Isla die is terug te 
zien en te beluisteren via  
https://www.youtube.com/
watch?v=mYwwotnZ0T0.
„Estonia is een fijn land om te 
wonen, maar de winters zijn 
verschrikkelijk koud. Daarom denk 
ik er hard over om mijn oude dag 
op Aruba door te brengen. Mijn 
vrouw en de kinderen zien dat wel 
zitten.” Benita's blik dwaalt af naar 
de ondergaande zon. „Het is niet 
gelopen zoals ik had gewild, maar 
het is goed gekomen. Daar ben ik 
dankbaar voor.”
 „Estonia is een fijn land, maar de winters zijn verschrikkelijk koud.”
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Honderdvijftig jongeren uit de 
vier landen van het Koninkrijk, 
drie sporten en de steun van vier 
ministers van Justitie, minister 
Ronald Plasterk van Binnenland-
se Zaken en Koninkrijksrelaties 
en het Koninklijk Huis. Dat 
waren de ingrediënten voor een 
bijzonder sportevenement dat 
eind oktober werd gehouden in 
Aruba.

De deelnemers maken deel uit van 
het project ‘Alleen jij bepaalt wie je 
bent’ (AJB) waarbinnen kwetsbare, 
schoolgaande jongeren tussen 
twaalf en zeventien jaar worden 
aangemoedigd mee te doen aan 
teamsport. Ze worden voor 
langere tijd, onder begeleiding van 
speciaal opgeleide trainers en 
rolmodellen, lid van een sportclub. 
Erwin Arkenbout, directeur Ko-
ninkrijksrelaties van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties: „Het project is 
bedoeld om jongeren op een 

plezierige manier een betere 
toekomst te bieden waarmee het 
veiliger wordt op straat. Daar 
hebben alle burgers dus profijt 
van.” Het project staat symbool 

voor de samenwerking binnen het 
Koninkrijk.
Het project AJB wordt uitgevoerd 
door de Nederlandse tak van de 
internationale organisatie Laureus.  
De stichting heeft tot doel jonge-
ren in een sociaalmaatschappe-
lijke achterstandspositie door 
middel van de verbindende kracht 
van sport perspectief te bieden. 
Voorzitter prins Pieter-Christiaan: 
„AJB is een preventieproject voor 
jongeren om delinquent gedrag te 
voorkomen. Sporten als voetbal, 
basketbal en honkbal vinden ze 
leuk. AJB gebruikt teamsport als 
instrument om gedrag positief te 
beïnvloeden.” In zijn toespraak bij 
de opening van het toernooi 
adviseerde hij de jongeren om 
vooral te genieten op Aruba. 
„Sport verbroedert en inspireert. 
Wat jullie op het sportveld leren, 
nemen jullie mee in de maat-
schappij.” De prins deed een 
oproep aan de autoriteiten om het 
mogelijk te maken ook de komen-
de jaren een Koninkrijkstoernooi 
te organiseren.
I: www.laureus.nl 

Sporten tegen
achterstand

Gouverneur Fredis Refunjol (die op 31 december afzwaait) en  

de prins met de teamcaptains.

Als een bijna-volleerd pitcher opende prins Pieter-Christiaan met  

een ferme worp het Koninkrijkstoernooi.
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„Aruba is een kleine bestemming. 
In het Caribisch gebied hebben wij 
een marktaandeel van een tot 
twee procent. Er zijn twee hele 
grote all-inclusive bestemmingen, 
namelijk de Dominicaanse Repu-
bliek en Mexico. Die ontwikkelen 
in hoog tempo, maar wij behouden 
ons marktaandeel, in tegenstelling 
tot andere kleine bestemmingen in 
de regio.” 
Volgens Tjin Asjoe-Croes zit de 
kracht van Aruba in de strategi-
sche keuzes die enkele jaren 
geleden zijn gemaakt. „ATA heeft 
sinds de verzelfstandiging in 2011 
gefocust op vijf kernindicatoren. 
Dat zijn de aantallen verblijfs- en 
cruisetoeristen, de opbrengst per 
hotelkamer, het bestedingsgedrag 
van bezoekers en de Happiness 
Index.” Die laatste parameter geeft 
aan hoe happy de Arubaanse 
burgers zijn met het toerisme. „Het 
meest recente onderzoek laat zien 
dat 78 procent van de inwoners 
gelukkig is. Dat is enorm hoog, 
hoger dan de meest gelukkige 
landen in Europa.” De CEO legt uit 
waarom dat zo belangrijk is: „Wij 
hebben dit niet bedacht. De 
wereldorganisatie voor het toe-
risme van de Verenigde Naties, de 
UNWTO, stelt dat toerisme niet 
alleen met welvaart, maar ook met 
welzijn te maken heeft. De bevol-
king moet meedelen in de voorde-
len van het toerisme, dan is er 
breed draagvlak. Wij zien op Aruba 
dat de meeste mensen blij zijn met 
het toerisme, of ze in die sector 
werken of niet. Dat heeft te maken 
met de kwaliteit van leven die de 
afgelopen jaren flink is toegeno-
men. Wij zijn integraal bezig. Dat 
wil zeggen dat wij oog hebben 
voor het hele eiland, niet alleen 
voor plekken die populair zijn bij 
toeristen.”
ATA richt zich bij het promoten en 
ontwikkelen van Aruba op vakan-
tiegangers met een wat hoger 

„Aruba is niet bang voor de opkomst van Cuba. Wij bieden een 
ander soort vakantie. Bovendien zijn we al twee jaar bezig om 
samen met Cuba producten te ontwikkelen. We hebben een uitste-
kende relatie.” CEO Ronella Tjin Asjoe-Croes van de Aruba Tourism 
Authority (ATA) beaamt dat het openstellen van het Cubaanse 
luchtruim voor Amerikaanse vakantievluchten het toerisme naar de 
ontdooiende República de Cuba bevordert, maar vreest de concur-
rentie niet. 

Geen vrees voor  
ontdooiend Cuba
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inkomen. „We streven naar groei. 
Het eiland zit echter aan de 
grenzen van zijn capaciteit. Veel 
meer hotelkamers erbij is geen 
optie. Om toch meer revenuen te 
genereren, moeten we dus toeris-
ten trekken die meer te besteden 
hebben.” Het sleutelbegrip daarbij 
is kwaliteit in al zijn facetten. „We 
moeten de juiste accommodaties 
aantrekken, hotelketens zoals 
Ritz-Carlton en Hilton. Dat is de 
basis. Daarnaast zorgen we 
samen met de overheid voor 
mooie, veilige stranden en een 
goede infrastructuur.” ATA draagt 
in dat kader bij aan het Visibility 
Team dat over de veiligheid rond 
de hotels waakt, denkt mee over 
strandbeleid en investeert in 
fietspaden, parken en andere 
gemeenschappelijke voorzienin-
gen. „Toeristen worden kritischer 
en veeleisender en daar spelen wij 
op in. Wij verkopen een beleving. 
Het is zaak dat heel Aruba de 
hoge verwachtingen van onze 
gasten waarmaakt. Dat varieert 
van bewegwijzering en informatie-

borden tot cursussen voor mensen 
die in het toerisme werken en het 
stimuleren van een gastvrije en 
servicegerichte houding van de 
bevolking”, aldus Tjin Asjoe-Croes. 
Ze is tevreden over wat haar 
organisatie de afgelopen vijf jaar 
heeft gepresteerd. „De cijfers zien 
er netjes uit. Het verblijfstoerisme 
is jaarlijks gemiddeld met iets 
meer dan zeven procent gegroeid 
en de inkomsten uit het toerisme 
met ruim vijftien procent. Dit en 
volgend jaar vlakt de groei iets af, 
maar is dan nog altijd aanzienlijk, 
zeker in vergelijking met de 
eilanden in de regio.”
ATA zelf is in korte tijd uitgegroeid 
tot een volwassen organisatie met 
een professioneel apparaat. „We 
hebben veel bereikt. Het belang-
rijkste is denk ik dat we een 
duurzaam financieel model 
hebben ontwikkeld. We krijgen 
geen subsidie, maar worden 
gevoed door toeslagen die de 
toeristen betalen. Tegenwoordig 
vloeit er geld van ATA naar de 
overheidskas. We werken op basis 

van strategische plannen en 
hebben ons beleid voor de ko-
mende tien jaar al voor ogen. 
Samen met partners binnen- en 
buiten de overheid, maar ook met 
inspraak van burgers tijdens 
townhall meetings werken we 
onze speerpunten en aandachts-
punten uit.”
De focus van ATA ligt op de 
verdere verbetering van het 
product One Happy Island Aruba, 
maar dat sluit internationale 
samenwerking niet uit. „We 
hebben een Memorandum of 
Understanding met de Cubaanse 
overheid. Op dit moment richten 
we ons op het cruisetoerisme, 
maar in de toekomst willen we 
combinatiereizen Cuba-Aruba 
mogelijk maken. Daar is veel 
interesse voor vanuit Europa. Er is 
grote concurrentie in het toerisme 
en we kunnen onze toppositie 
alleen handhaven als we scherp 
blijven. Scherp op het beste 
product dat we kunnen leveren, 
maar ook scherp op de mogelijk-
heden om ons heen.” 
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„Iedereen die kan lopen en ademen 
kan meedoen aan Sea Trek”, zegt 
begeleider Michael Angela. De  
professioneel duiker begeleidt 
groepjes toeristen naar de zeebo-
dem. Hij neemt alle tijd om de 
deelnemers vertrouwd te maken 
met de werking van de helm. „Je 
kunt gewoon ademen. Zelfs je bril 
kun je ophouden”, legt hij gerust-
stellend uit.
Als iedereen klaar is mag de groep 
de steile trap af. Na enige aarzeling 
verdwijnt iedereen onder het 
wateroppervlak, om letterlijk onder 
te duiken in een heel andere 
wereld. Al na een paar stappen 
worden de wandelaars omringd 
door nieuwsgierige vissen in de 
mooiste kleuren. Beneden is een 
route van zo’n 125 meter uitgezet. 
Over een plankier, met hekken om 

je vast te houden, voert de wande-
ling langs een jeep en een oude 
bus. Die zijn speciaal voor deze 
attractie afgezonken. Binnenkort 

komt er een vliegtuigwrak bij. 
Onderweg vertellen de gidsen over 
de natuur onder water en wijzen op 
bijzondere planten en dieren. 
Halverwege het parcours is het Sea 
Trek Café waar de wandelaars even 
kunnen bijkomen.
Na een half uurtje komt de groep 
weer boven water. Honeymooners 
Jim en Christa Connors uit New 
York hebben genoten: „Jammer dat 
het alweer voorbij is. Het was een 
wonderbaarlijk avontuur. We 
kunnen het iedereen aanbevelen.” 
Sadie Reilly vond het vooraf erg 
spannend. „De staf en de gidsen 
stelden me op mijn gemak.” De 
Nederlandse Julie van Buren 
voelde zich een astronaut onder 
water. „Het is heel anders dan 
duiken. Het voelde zoals ik me 
wandelen op de maan voorstel. 
Alles was zo prachtig. We hebben 
heel veel gekleurde vissen gezien 
en mooie koralen. Die groeiden 
zelfs uit de raampjes van de 
wrakken.”
„Sea Trek is veilig en leuk. Je hoeft 
niet te kunnen duiken of snorkelen. 
Inmiddels hebben al duizenden 
mensen genoten van een onderwa-
terwandeling”, aldus Angela. 
I: www.depalmtours.com/sea-trek
 

Wandelen over 
de zeebodem

Met een glazen helm op een wandelingetje maken. Klinkt wat apart, 
maar als je dat op zeven meter diepte doet in het warme water van 
de Caribische Zee is het een onvergetelijke belevenis. De Palm 
Tours biedt dit onderzeese avontuur aan op De Palm Island voor de 
kust van Aruba.
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Geluksvogels die in het Renais-
sance Aruba Resort & Casino 
logeren hebben gratis toegang tot 
het idyllische privé-eiland met 
voorzieningen die garant staan 
voor een dagje ultieme verwenne-
rij. Geen nood voor gasten van 
andere hotels; die kunnen een 
dagpas aanschaffen. Een water-
taxi pendelt tussen de Renais-
sance Mall aan de boulevard en 
het eiland.
Het naar de rondscharrelende 
leguanen vernoemde Iguana 
Beach is voor families met kinde-
ren de aangewezen plek. Wie nog 
meer ontspanning zoekt dan 
luieren in een comfortabele strand-
stoel kan terecht in de Spa Cove 
voor een professionele massage. 
Wie liever actief is heeft de keuze 
uit verschillende watersporten, 
beachtennis of kan terecht in de 
fitnessruimte. Voor een hapje of 

een verkoelend drankje is men 
welkom in het gezellige restaurant. 
En wie echt geen zonnestraaltje 
wil missen kan de bestelling bij zijn 
ligbed laten bezorgen.
Rustzoekers zijn het beste af op 
het tweede strand, Flamingo 
Beach. Die naam is niet zomaar 
gekozen want in de branding 
stappen roze vogels statig heen en 
weer op zoek naar een smakelijk 
maaltje zoals een garnaal of 

krabbetje. Van de toeristen trekken 
ze zich niets aan. Sterker nog, ze 
poseren gewillig voor wie een 
selfie met een flamingo wil maken. 
„Het was hemels”, roept Luiz 
Carioca uit Rio de Janeiro als hij 
met enige tegenzin in het bootje 
stapt dat hem in tien minuten 
terug brengt naar het vaste land. 
„Het is zo mooi en er valt zo veel 
te genieten. Een schitterend 
strand, verse smoothies en heerlijk 
eten.” Stephanie Morgan uit 
California is vast van plan nog 
eens terug te komen. „Jazeker, 
met vrienden of familie. Je kunt 
hier fijn zwemmen, snorkelen, 
kijken naar de flamingo’s en de 
exotische vissen, lui in een hang-
mat hangen of lekker actief zijn. En 
dat in een prachtige omgeving.”

I: www.arubaprivateisland.com 

Pootje baden
met flamingo's
Waar kun je pootje baden tussen de flamingo’s? Op het paradijse-
lijke Renaissance Island voor de kust van Aruba!

D e C e m b e r  2 0 1 6 ,  N r .  6  21



Stel je voor wakker te worden in 
de lichte bries van de Cariben die 
het slaapvertrek - zonder ramme-
lende airco - heerlijk koel houdt. 
Je ruikt de zilte lucht van de zee 
en hoort het rustgevende gekab-
bel van de golven. Als je het ruime 
terras oploopt, plonst een pelikaan 
in het azuurblauwe water om een 
visje te verschalken.
Casa Alistaire maakt de droom van 
de perfecte vakantie werkelijkheid. 
Het kleinschalige boutique hotel in 
de authentiek gebleven vissers-
buurt Savaneta biedt unieke 
bungalows die elk op een eilandje 

staan met 360 graden uitzicht. De 
gasten moeten een bruggetje over 
om in hun privé-domein met eigen 
strandje te komen. „Het is hier zo 
stil en vredig. Mensen komen hele-
maal tot rust”, zegt eigenaar Osyth 
Henriquez. Ze streeft ernaar de 
huisjes zo harmonieus mogelijk in 
de omringende, door mangroves 
gedomineerde natuur te laten 
opgaan.
 „We ontwikkelen Casa Alistaire 
heel behoedzaam. We maken 
kleine stapjes en kijken steeds hoe 
de natuur op ons indringen 
reageert. Wij passen onze plannen 

aan als de natuur daar om vraagt.”  
De huisjes staan verscholen 
tussen de mangroven. „Die 
hebben we zelf laten groeien. Toen 
we na een storm ons strandje 
opruimden hebben we wat zand 
van de zeebodem geschept en 
ergens anders neergelegd. Daar 
groeiden vervolgens mangroven 
uit. Toen we dat zagen hebben we 
de natuur zijn gang laten gaan.” 
Het resultaat mag er zijn: de 
privacy van de gasten wordt 
beschermd door een groene wand 
van ondoordringbare bosschages. 
„De mangroven zijn onze landsca-
ping. Natuurlijker kan niet”, aldus 
Henriquez. Ze heeft ambitieuze 
plannen voor de toekomst. „We 
willen er nog wat huisjes bij 
bouwen, maar niet meer dan tien. 
We moeten onze gasten rust en 
privacy kunnen garanderen. We 
zien wel hoe het gaat: de natuur 
heeft bij ons het laatste woord.”
De zoektocht van wereldreiziger 
Josh Gates naar de verborgen 
kanten van Aruba is terug te zien 
via: https://www.youtube.com/
watch?v=ysmMXlDra4M. 

Verborgen 
pareltje
Het ontdekken van bijzondere vakantieplekjes kun je wel overlaten 
aan de bekende Amerikaanse reisjournalist Josh Gates. Ook voor 
wie dacht Aruba goed te kennen had de globetrotter onlangs een 
verrassing. Gates, toch wat gewend, werd er zelf ook even stil van.   
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Ver buiten het levendige uitgaans-
gebied van Palm Beach ligt de 
slaperige visserswijk Savaneta. 
Van oudsher brengen de lokale 
vissers hier hun vangst aan wal. In 
de loop der jaren zijn restaurants 
gevestigd in voormalige woonhui-
zen aan het strand. De Flying 
Fishbone was in 1997 de eerste 
die er gasten verwelkomde om 
buiten te dineren, onder het licht 
van de sterren en met zicht op de 
ondergaande zon boven de 
Commandeursbaai en de voeten 
in de branding. Nu prijkt het 
restaurant bovenaan de lijst van 
de beste strandrestaurants 
volgens Condé Nast Traveler. 
Wie het etablissement binnenloopt 

wordt meteen getroffen door de 
bijzondere sfeer. De mooi opge-
maakte borden waar een heerlijke 
geur vanaf komt worden op 
eenvoudige tafels gezet die in het 
zand staan of zelfs in het water. 
„Wij serveren gerechten van hoge 
kwaliteit in een ontspannen sfeer”, 

aldus manager Erik van den 
Hengel. Zoals de naam al doet 
vermoeden kunnen de gasten 
kiezen uit een groot aantal gerech-
ten waar vis of andere delicates-
sen uit de zee in verwerkt zijn. „We 
hebben natuurlijk ook volop keus 
voor mensen die de voorkeur aan 
een vleesgerecht geven”, verdui-
delijkt de gastheer.
Volgens hem is de grootste 
uitdaging om de kwaliteit van de 
Flying Fishbone op het hoogste 
niveau te houden. Dat het etablis-
sement daarin slaagt is af te leiden 
uit de commentaren van de 
gasten. Shayne Lusk uit Florida 
schrijft: „We hebben geweldige 
dingen gehoord over deze gele-
genheid en ze zijn allemaal waar. 
De sfeer is heel bijzonder. We 
hadden helaas geen tafeltje in het 
water omdat je daarvoor lang van 
tevoren moet reserveren, maar we 
zaten wel dicht bij de zee. De 
zonsondergang was spectaculair 
en het eten overtrof alles.”
I: www.flyingfishbone.com 

Dineren in de branding
Een visje verschalken terwijl het 
zeewater rond je enkels spoelt. 
Dat klinkt als een prima activiteit 
voor sportvissers. Bij Flying 
Fishbone gaat het om iets heel 
anders. Daar kies je de vis van 
de menukaart en wordt die je 
heerlijk bereid voorgeschoteld.
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Sougé is een van de initiatiefne-
mers van het vredeslabyrint dat in 
2005 werd aangelegd en in de 
loop der jaren is uitgegroeid tot 
een toeristische attractie. „Ik ben 
geboren en getogen in Nederland 
en woon met bijzonder veel plezier 
al 25 jaar met mijn man en dochter 

op Aruba.” Jarenlang werkte ze in 
het bedrijfsleven, tegenwoordig is 
ze lifecoach. „Mijn passie is 
mensen helpen een leven te 
vinden waar ze optimaal van 
genieten en zich vrij voelen hun 
dromen te verwezenlijken.” 
Volgens Sougé kan een labyrint 

helpen bij het maken van moeilijke 
keuzes en bij het verwerken van 
ingrijpende gebeurtenissen en 
heeft het niets met religie of 
mystiek te maken.
„Een labyrint is een wandelpad 
volgens een eeuwenoude ritmi-
sche structuur. In vrijwel alle 
culturen zijn labyrinten te vinden 
waarvan de oudste dateren van 
meer dan 6000 jaar geleden. Door 
de eeuwen heen hebben mensen 
het labyrint gebruikt als instrument 
voor meditatie en als ritueel bij 
veranderingen van seizoen of van 
iemands levensfase. Een paar 
eeuwen na het begin van onze 
jaartelling heeft het labyrint ook 
een plaats gekregen in de christe-
lijke traditie: in een aantal kerken 
in Frankrijk, Italië en Engeland 
liggen labyrinten. Het bekendste 
bevindt zich in de kathedraal van 
Chartres. Het Arubaanse labyrint is 
volgens hetzelfde patroon aange-
legd.”
Het belopen van een labyrint is 
een manier om geconcentreerd 
met persoonlijke thema’s bezig te 
zijn of om simpelweg tot rust en 
ontspanning te komen. „Ik had 
mijn eerste labyrintervaring in 
Santa Monica, bij Los Angeles. Ik 
begon het labyrint te lopen en 
voelde een sterke drang om 
achteruit te gaan lopen. Dat zette 
me aan het denken. Ik realiseerde 
me dat ik in mijn leven de neiging 
heb om achteruit te kijken. Heel 
simpel, maar zo duidelijk.”
Bij het wandelen over een labyrint 
hoef je je geen zorgen te maken 
over de juiste richting. „Als je het 
pad volgt kom je in het centrum 
uit. Het is geen doolhof waar je 
tussen hoge heggen kunt verdwa-
len. In een labyrint zie je waar je 
loopt. De opeenvolging van links- 
en rechtsom bewegen brengt je in 
balans en stimuleert je creativiteit. 
Er is geen goede of slechte manier 
om een labyrint te lopen. Het is 

Oase van rust 
en zelfreflectie
In de schaduw van het beroemde kapelletje van Alto Vista ligt het 
Arubaanse vredeslabyrint. De met zorg in een vast patroon in wit 
zand gelegde stenen prikkelen de nieuwsgierigheid. Toeristen lezen 
het informatiebord en een enkeling zet voorzichtig enkele stappen 
op het paadje. „Toe maar, ga maar”, moedigt Gea Sougé aan terwijl 
ze vanaf een afstandje toekijkt. „Het is van niemand, het zijn ge-
woon stenen.”
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een meditatieve wandeling waarbij 
je je bewust wordt van je innerlijk. 
Door naar het centrum van het 
labyrint te gaan ga je ook naar de 
kern van jezelf. De structuur zorgt 
ervoor dat je niet wordt afgeleid.” 
Het vredeslabyrint op Alto Vista is 
in 2005 aangelegd door de organi-
satie Insight, een paar dagen voor 
21 september, de Internationale 
Dag van de Vrede. „Het was 
bedoeld als een eenmalig ding, 
maar mij liet het niet los. Ik kwam 
vroeger al vaak op deze plek, 
vooral als ik te maken had met 
uitdagingen in mijn leven. Toen het 
labyrint er eenmaal lag bleef ik 
komen en het onderhouden, 
samen met een aantal mensen die 
net als ik iets hebben met het 
labyrint. Sindsdien doen we elk 
jaar iets bijzonders op de Dag van 
de Vrede.”
Het labyrint is in de loop der jaren 
veranderd. „Mensen verplaatsen 

stenen en leggen er stenen bij. 
Ook weer en wind hebben hun 
invloed. Jaren geleden is het 
oorspronkelijke labyrint vernield en 
besmeurd met oranje verf.” In 
plaats van het verhaal met grote 
verontwaardiging in de media te 
brengen werd besloten bij het 
herstel van de oranje stenen een 
groot hart te maken. „Ons labyrint 
is een symbool van de vrede. Ik 
denk dat we ons punt duidelijk 
hebben gemaakt want we hebben 
nooit meer last gehad van vanda-
lisme.”
Sinds een paar jaar staan er 
bankjes rond het labyrint en dit 
voorjaar zette Sougé er lampjes op 
zonne-energie in. „Dit jaar hebben 
we bomen geplant op 21 septem-
ber. Mooie lokale bomen die het 
goed doen in het Arubaanse 
klimaat. In de toekomst kunnen we 
dus op een bankje in de schaduw 
van een boom nadenken over ons 

leven terwijl we uitkijken over de 
prachtige noordkust en genieten 
van de passaatwind in ons haar.”
 

Gea Sougé: „Er is geen goede of slechte manier om een labyrint te lopen.”

Wereldreiziger en oprichter van 
Travel Diaries Veerle Witte: „Via 
een kronkelende weg, gemar-
keerd met witte kruizen bereik 
je Alto Vista. Deze kleine gele 
kapel boven op een heuvel is 
de eerste rooms-katholieke kerk 
die gebouwd werd op Aruba, in 
1750. Aangezien de kerk zo 
klein is zijn er buiten banken 
geplaatst zodat je ook vanaf 
hier de dienst kan volgen. Met 
het uitzicht op zee is dit even-
eens een populaire spot om de 
zon onder te zien gaan. Vergeet 
niet het vredeslabyrint achter de 
kapel te lopen: laat de controle 
varen en je leiden.”
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Afstuderen
Studenten van SUS Ateliers en Hogeschool Rotter-
dam uit het vierde jaar bouwkunde hebben een plan 
bedacht om het vervallen Huize Veneranda in Oranje-
stad zijn oude glorie terug te geven. Sinds 2013 
komen jaarlijks studenten uit Nederland naar Aruba 
om in het kader van hun afstuderen een project te 
doen. Eerder al werden plannen ontwikkeld voor de 
visserswijk Rancho en San Nicolas. Huize Veneranda 
verkeert in slechte staat, maar heeft belangrijke 
historische en architectonische waarde.

 

Award
De Aruba Airport Authority (AAA) is gekozen tot beste 
organisatie van Noord- en Zuid-Amerika op het 
gebied van airlinemarketing. De luchthaven nam de 
award in ontvangst tijdens de 22ste World Routes De-
velopment Forum Conference in het Chinese Cheng-
du. Daar werd de AAA vertegenwoordigd door Chief 
Commercial Officer Barbara Brown en Air Service 
Development Manager Jo-Anne Arends. Het succes 
van Reina Beatrix is mede te danken aan de samen-
werking met de Schiphol Groep.

 

Volleybal
De Arubaanse Volleybalbond (AVA) heeft de Neder-
lander Daan Kleinbussink als hoofdtrainer aangetrok-
ken. Zijn voornaamste taak is het om het spelniveau 
van de nationale teams in de komende twee jaar een 
flinke impuls te geven. Daarnaast gaat hij lokale 
trainers en sportleerkrachten begeleiden om de 
volleybalsport in de breedte naar een hoger plan te 
tillen. Kleinbussink was voordat hij naar Aruba kwam 
betrokken bij de Nederlandse jeugdselectie. 
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Beëdigd (1)
Alfonso Boekhoudt (1965) is per 1 januari benoemd 
tot opvolger van gouverneur Fredis Refunjol die er 
twee termijnen van zes jaar op heeft zitten. Op het 
Paleis Noordeinde legde Boekhoudt eind oktober ten 
overstaan van koning Willem-Alexander de eed af. Hij 
was sinds november 2013 gevolmachtigde minister 
voor Aruba in Den Haag. Daarvoor gaf hij leiding aan 
het Arubaanse havenbedrijf.

 

Beëdigd (2)
Yvonne Lacle-Dirkz (64) is op 1 november door 
gouverneur Fredis Refunjol ingezworen als waarne-
mend gouverneur van Aruba. De opvolgster van Ella 
Tromp-Yarzagaray is 42 jaar werkzaam geweest in het 
onderwijs op Aruba, zowel voor de klas als in be-
stuurlijke functies. Van 1996 tot 1998 was Lacle 
directeur van het Arubahuis in Den Haag. Sinds 2011 
was zij lid van de Sociaal Economische Raad.

 

Postume eer
De bibliotheek van het Kabinet van de gevolmach-
tigde minister van Aruba in Den Haag (het Arubahuis) 
draagt voortaan de naam van Mito Croes. De in 
augustus overleden staatsman - voormalig minister, 
gevolmachtigde minister en Staatsraad - wordt op 
deze manier postuum geëerd voor zijn grote beteke-
nis voor het land Aruba en het Koninkrijk.  De naam 
werd eind oktober onthuld door Croes’ weduwe 
Rosita Croes-Madari.
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Tijdens de Europe House Lecture 
in Paleis Kneuterdijk belichtten 
drie sprekers vanuit hun eigen 
perspectief de toekomst van de 
trojka Aruba - Koninkrijk der 
Nederlanden - EU. „In 2002 
hebben de LGO’s zich verbonden 
in de Association of Overseas 

Countries and Territories (OCTA) 
om een platform te creëren voor 
overleg met de EU. Daarbij staat 
de afspraak centraal dat de 
partijen duurzame ontwikkeling 
nastreven en verspreiding van de 
Europese waarden en standaar-
den.” Cedrick Tilma, vertegen-

woordiger voor Aruba in Brussel, 
benadrukte dat Aruba’s minister-
president Mike Eman als voorzitter 
van OCTA het initiatief heeft 
genomen om de discussie over de 
toekomstige samenwerking tussen 
de LGO’s en de EU aan te zwen-
gelen. „Aruba stelt voor vier 
kernbegrippen centraal te stellen: 
sterker, slimmer, groener en 
betrokkener. Het gaat om sterkere 
samenwerking, maar flexibel zodat 
voor elk gebied de beste relatie 
kan worden ontwikkeld.” Met 
slimmer wordt bedoeld dat het 
dogma uitsluitend te kijken naar 
toerisme, visserij en grondstoffen 
wordt losgelaten. „De LGO’s zijn 
rijk aan mogelijkheden, variërend 
van biodiversiteit tot klimatologi-
sche omstandigheden met volop 
potentieel voor groene energie”, 
aldus Tilma die het belang onder-
streepte burgers bij de discussie 
te betrekken. Het voorstel om de 
vier bouwstenen te gebruiken als 
uitgangspunten voor de toekom-
stige relatie wordt tijdens het 
volgende EU-LGO forum eind 
februari op Aruba ingediend. 
Nout van Woudenberg, adviseur 
Koninkrijkszaken bij het ministerie 
van Buitenlandse Zaken, adviseert 
over de doelen en de richting van 
de autonome Caribische landen 
van het Koninkrijk ten behoeve 
van het buitenlands beleid. „Dat 
kan ik niet doen zonder dat er 
samenwerking is binnen het 
Koninkrijk.” One Kingdom, Four 
Countries was de slogan van de 
campagne van het Koninkrijk voor 
een zetel in de Veligheidsraad van 
de Verenigde Naties. „Ons Konink-
rijk is uniek. Vier autonome landen, 
verdeeld over Europa en de 
Cariben. De minister-presidenten 
van de landen hebben zich 
optimaal ingezet bij internationale 
instituten en organisaties om voor 
het Koninkrijk een zetel voor 2018 
te bemachtigen. Daarnaast heeft Aruba’s vertegenwoordiger in Brussel Cedrick Tilma.

Open dialoog
LGO's en EU
De relatie tussen de Landen en Gebieden Overzee (de zogeheten 
LGO’s) en de Europese Unie (EU) verandert na 2020. Dan loopt de 
Cotonou-overeenkomst af waarin de huidige samenwerking is 
geregeld. 
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de campagne geleid tot belang-
rijke initiatieven zoals het Centre of 
Excellence on Sustainable Deve-
lopment for Small Island Develo-
ping States (SIDS) in Aruba en het 
UNESCO-IHE Scholarship Pro-
gram to Strengthen Capacity in 
the Water Sector for SIDS. Het 
toont aan dat het Koninkrijk groter 
is dan de som der delen”, betoog-
de Van Woudenberg. Volgens hem 
heeft samenwerking tussen de EU 
en de LGO’s voor iedereen meer-
waarde. „Aruba streeft als voorzit-
ter naar een volwassen relatie 
tussen de EU en LGO’s, gericht op 
wederzijds voordeel waarbij proce-
durele drempels worden verlaagd.”
De adviseur Koninkrijkszaken gaat 
ervan uit dat het debat over de 
relatie niet makkelijker wordt 
omdat de EU is uitgebreid met lan-
den zonder LGO’s. „Met de 
uittreding van Groot-Brittannië ver-
liezen negen LGO’s hun verbinding 
met de EU waarmee de LGO’s als 
speler kleiner worden. Het is 
belangrijk dat de EU-landen en de 
Europese Commissie kennis 
nemen van de visie van de over-
zeese partners. Ik beschouw het 

als positief dat Aruba als OCTA-
voorzitter het voortouw neemt.”
Volgens Catherine Metdepennin-
gen, hoofd van de sector LGO van 
de EU-afdeling Internationale 
samenwerking en Ontwikkeling, is 
in 2013 al een belangrijke stap 
gezet in de richting van een 
nieuwe invulling van de relatie. 
„Toen werd de Overseas Associa-
tion Decision (OAD) aangenomen, 

een raamwerk dat de verschuiving 
reflecteert van armoedebestrijding 
naar relevantere prioriteiten. Heel 
belangrijk: de OAD is geen verdrag 
met een einddatum. Deze wordt 
steeds weer gemoderniseerd.” 
Metdepenningen benadrukte dat 
de OAD past bij de 2030 Agenda 
voor duurzame ontwikkeling en de 
uitkomsten van de klimaattop in 
Parijs. „Deze twee overeenkom-
sten vormen de basis voor interna-
tionale samenwerking. We evalue-
ren momenteel de financiële 
instrumenten in het kader van 
OAD. De eerste resultaten zijn 
positief over milieu, duurzame 
ontwikkeling en natuurlijke hulp-
bronnen. Tijdens het forum op 
Aruba kunnen we daar over praten 
en ook over de interne consulta-
ties van OCTA. Ik sluit me aan bij 
wat Tilma naar voren bracht, dat 
we sterker, slimmer, groener en 
betrokkener moeten worden. De 
LGO’s hebben een speciale plaats 
in de EU-familie en ik ben blij dat 
we een open dialoog kunnen 
voeren over de toekomst.”
Het integrale verslag van de 
bijeenkomst is te vinden op:  
www.montesquieu-instituut.nl 

Adviseur Koninkrijkszaken Nout van Woudenberg van het  

ministerie van Buitenlandse Zaken.

Catherine Metdepenningen, hoofd van de sector LGO van de  

EU-afdeling Internationale samenwerking en Ontwikkeling.
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Toen hij twee jaar was verhuisde 
het gezin Goedgedrag - met een 
Nederlandse moeder en een 
Arubaanse vader - van Stadska-
naal naar Aruba. De drie zoons 
groeiden voorspoedig op en waren 
veel in en op het water te vinden. 
Naast sportieve aanleg hadden de 
jongens ook artistiek talent, 
Armando het meest. „Als klein 
kind zat ik vaak te tekenen. Ik 
probeerde altijd moeilijke dingen 
uit zoals perspectief. Ik kon het 

aardig, maar nam het nooit 
serieus.”
Als zestienjarige nam hij op 
aanraden van zijn vader deel aan 
een workshop van de in Nederland 
woonachtige Arubaanse schilder 
Gustave Nouel. „We moesten een 
schilderij van Rembrandt kopiëren, 
met een bepaalde techniek. Tot 
mijn eigen verbazing kwam ik heel 
dicht bij het origineel.” Na de 
ontdekking dat hij daadwerkelijk 
schildertalent had besloot hij er 

iets mee te doen. Na de middel-
bare school wilde hij naar de 
kunstacademie, maar werd 
afgewezen. „Ze zeiden dat ik niet 
genoeg durfde. Dat was een grote 
teleurstelling. Ik heb mijn penselen 
weggestopt en ben de opleiding 
communicatie en multimedia 
design gaan doen. Dat paste 
uitstekend bij me.”
Tijdens zijn studie in Nederland 
maakte Goedgedrag pas echt 
kennis met de Arubaanse natuur. 
„Het klinkt vreemd, maar daar-
voor had ik eigenlijk nooit goed 
om me heen gekeken. Tijdens een 
vakantie op Aruba kreeg ik een 
kalender onder ogen met foto’s 
van natuurfotograaf Greg Peter-
son. Ik kon nauwelijks geloven 
dat hij die op Aruba had gemaakt. 
De vogels zagen er zo exotisch 
uit.” Geïnspireerd door die 
ontdekking pakte hij halverwege 
zijn studie het schilderen weer op. 
„Ik  verdiepte me steeds verder in 
de Arubaanse natuur en ontdekte 
hoe mooi en veelomvattend die 
is. Ik wist bijvoorbeeld niet dat er 
ieder jaar zeeschildpadden naar 
Aruba komen om op de stranden 
eieren te leggen.” Goedgedrag 
had de inspiratiebron gevonden 
die vanaf dat moment zijn werk 
domineerde. Hij paste de ‘Rem-
brandt-techniek’ die hij van Nouel 
had geleerd met succes toe op 
zijn onderwerpen. „Ik heb op een 
gegeven moment een YouTube 
filmpje gemaakt van hoe een 
schilderij laag voor laag tot stand 
komt. Dat ging viral en werd een 

Geïnspireerd
door de natuur
Schildpadden, uilen en de golven van de zee. De jonge Arubaanse 
kunstschilder Armando Goedgedrag (27) is nog lang niet uitgekeken 
op zijn favoriete onderwerpen. Dat hoeft ook niet want hij krijgt 
volop opdrachten van bedrijven, organisaties en toeristen. „Het is 
altijd een uitdaging om precies op het doek te krijgen wat je voor 
ogen hebt. Ik zie steeds meer leven in mijn werk komen waardoor 
het iedere keer weer anders wordt.”
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soort kickstart voor mijn carrière.” 
Als realistisch schilder maakt hij 
vaak gebruik van foto’s. „Soms 
ben ik hele dagen aan het fotogra-
feren. Het is zeker niet zo dat ik 
foto’s kopieer naar het doek, maar 
op foto’s kun je allerlei details 
rustig bekijken. Dan kun je een 
schildpad of een uil schilderen die 
anatomisch correct is, maar 
tegelijkertijd spelen met diepte, 
achtergrond en kleur.” 
Terug op Aruba ontpopte Goedge-
drag zich niet alleen als kunste-
naar en fotograaf, maar ook als 
natuurbeschermer. „Ik wil mijn 
kunst gebruiken om bewustwor-
ding te bevorderen. Aruba is zo 
rijk aan natuur, het zou jammer 
zijn als die zou verdwijnen. Ik 
merk dat mensen vaak pas warm 
lopen voor iets als het te laat is. 
We moeten de voor de natuur 

essentiële gebieden nu bescher-
men. Die zijn ook voor ons men-
sen van belang, bijvoorbeeld als 
plekken om tot rust te komen. We 
moeten zorgen voor een goede 

balans tussen mens en natuur.”
Uit zijn oeuvre komt een fascinatie 
voor water naar voren. „Mijn hele 
leven ben ik al bezig met zwem-
men, bodyboarden en surfen. Het 
is heerlijk om je te meten met die 
pure, natuurlijke kracht. Ik ben 
geboeid door de kleur en de 
beweging van de golven, de 
kracht die er achter zit. Als je duikt 
kun je van onderaf bekijken hoe de 
golven breken in de branding. Een 
spannend schouwspel van licht en 
geluid, met een kristallen structuur 
van de zonnestraaltjes die er 
doorheen komen.” 
Goedgedrag vult voorlopig zijn 
dagen met het maken van mooi 
werk. „Ik ben er nog lang niet klaar 
mee. Er is nog zoveel te ontdek-
ken.” Later wil hij zijn kennis en 
vaardigheden doorgeven aan de 
volgende generatie. „Ik wil kinde-
ren bewust maken dat ieder mens 
iets bijzonders in zich draagt. Ik wil 
hen stimuleren hun talent te 
ontwikkelen, net zoals de mensen 
om mij heen mij hebben gestimu-
leerd. Ik streef er niet naar om de 
beste kunstenaar van Aruba te 
worden, maar ik zorg ervoor dat ik 
de beste word die ik kan zijn. Daar 
gaat het om.”
www.artmandomultimedia.com 
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www.ArubaAloe.nlwww.ArubaAloe.nl

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

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

De Aloë’s op onze plantage in Aruba 

(sinds 1890) staan bekend als de 

geneeskrachtigste ter wereld. Het ideale 

woestijnachtige klimaat versterkt namelijk

de natuurlijke genezingskwaliteiten. 

Vanwege de nabijheid van de Aruba Aloe 

fabriek kan de verse, 100% zuivere Aloë Vera 

gel meteen verwerkt worden. Hierdoor zijn al 

onze huid- en haarverzorgingsproducten 

van de hoogste kwaliteit. Check onze site 

voor het gehele assortiment.

De geneeskrachtige
Alöe’s van Aruba

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

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

Volg ons ook via: 


