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Grijp die kansen!
Door Maurice de Hond

Mijn vader, die ondernemer was, leerde me dat als er veel verandert er 
veel kansen ontstaan. Maar ook dat wie de kansen niet herkent louter 
bedreigingen ziet. De afgelopen twintig jaar is de wereld onder invloed 
van de digitale revolutie (internet, mobiele apparaten, kunstmatige 
intelligentie) ingrijpend veranderd. Verwacht mag worden dat dit proces 
zich de komende tien jaar nog sneller zal voltrekken. Dus innoveren, 
inspelen op die veranderingen, is bittere noodzaak. 
Ik vond het bijzonder te ontdekken dat er op Aruba, onder de recht-
streekse aansturing van minister-president Mike Eman, een Bureau 
Innovatie bestaat. Er zijn weinig landen waar dit het geval is. En dat het 
een goed geoliede machine is kon ik vaststellen bij mijn deelname aan 
TEDxAruba afgelopen september met als thema 'What if?' Ook mijn 
gesprek met de premier over innovatie in het onderwijs waarmee ik in 
Nederland actief ben, bevestigde hoe zeer men op Aruba openstaat voor 
verandering.

Het eiland staat net zo als alle landen in de wereld voor een enorme 
uitdaging wat het onderwijs betreft. De kennis en vaardigheden die onze 
kinderen nodig hebben na 2020/2025 zijn behoorlijk anders dan die ons 
vroeger op school zijn bijgebracht en die nog steeds worden onderwe-
zen. Ik zeg wel eens gekscherend dat wij onze kinderen voorbereiden op 
1980 in plaats van 2030. Alle voor ons relevante informatie is via de 
smartphone binnen tien seconden op te vragen. Het gaat er niet meer 
om hoe goed we informatie kunnen onthouden, maar hoe we informatie 
en kennis kunnen gebruiken om de oplossing te vinden voor een pro-
bleem. In het dagelijkse leven nemen digitale apparaten en alles wat je 
ermee kan doen een steeds belangrijkere plaats in. Onze kinderen 
kunnen er al veel meer mee dan wij. Daar zouden we op scholen juist op 
moeten inspelen want op die manier wordt de aankomende generatie 
optimaal voorbereid op de toekomst en de nieuwe banen die er gaan 
komen.

In veel landen wordt met deze uitdaging geworsteld en lijken betrokke-
nen vooral gevangen te zitten in het oude systeem. Met een vooruitstre-
vende premier en een Bureau Innovatie zoals op Aruba schept het eiland 
voor zichzelf de kans op meerdere manieren een grote sprong voor-
waarts te maken. Enerzijds door de kwaliteit van het onderwijs ingrijpend 
te verbeteren en relevanter te maken voor de leerlingen waardoor ze 
betere perspectieven hebben op de arbeidsmarkt van de toekomst. 
Anderzijds, door op alle niveaus (universiteit, voortgezet onderwijs, basis 
onderwijs) veranderingen door te voeren en daarmee een voorbeeld te 
worden voor de regio en Latijns-Amerika. Zodat er voor bezoekers uit de 
hele wereld meer redenen zijn om naar Aruba te komen dan alleen de 
fantastische stranden en goede infrastructuur. Om te zien hoe het 
onderwijs van 21e eeuw eruit zou kunnen zien.
Daarbij kan Aruba goed gebruik maken van de wijze lessen van mijn 
vader: Zie in de grote veranderingen in de wereld geen bedreigingen, 
maar kansen en grijp die!

GASTCOLUMN

Maurice de Hond is opiniepeiler 
en oprichter van de Steve Jobs 
School. Zijn bijdrage aan 
TEDxAruba is terug te zien via: 
www.tedxaruba.com
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Clinics
Voorbeeldprof Frank Rijkaard heeft op Aruba trainin-
gen en clinics gegeven. Hij was op uitnodiging van de 
Arubaanse Voetbalbond naar het eiland gekomen. 
Voorzitter Richard Dijkhoff begroette Rijkaard bij 
aankomst op luchthaven Reina Beatrix. De oud- 
international heeft een week lang clinics voor de 
Arubaanse voetbalcoaches en trainingen aan de  
voetballende jeugd van het eiland gegeven.

 

Jong Oranje
Denzel Dumfries is met een uitnodiging voor Jong 
Oranje beloond voor zijn goede spel bij Sparta. De 
twintigjarige rechtsback is een van de uitblinkers bij 
de verrassing van de Eredivisie. Met zijn selectie komt 
voor de jonge Arubaan een droom uit, zo vertelde hij 
aan Voetbal International. „Ik heb ooit twee oefen- 
interlands gespeeld met Aruba en altijd Oranje in 
gedachten gehad.”

 

Masterclass
Oud-voetbalinternational Ruud Gullit heeft zijn 
werkbezoek aan Aruba aangegrepen om bij minister-
president Mike Eman langs te gaan. Hij deed de 
premier een Oranjeshirt cadeau met het rugnummer 
10 waaronder hij tijdens het door Nederland gewon-
nen EK van 1988 speelde. Gullit was op uitnodiging 
van PriceWaterhouseCoopers naar One Happy Island 
gereisd om te spreken bij Masterclass Leadership 
2016. 
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Airbnb
Aruba is de eerste bestemming in de Cariben die een 
samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met 
Airbnb. „Het fenomeen heeft zijn intrede gedaan in 
Aruba en zal niet verdwijnen,” aldus CEO Ronella Tjin 
Asjoe-Croes van het toeristenbureau. De afspraken 
zijn er op gericht de kwaliteit van het 'product Aruba' 
te borgen, overlast in woonwijken te voorkomen en 
oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Namens Airbnb 
tekende Shawn Sullivan.

 

Beschermd
Maar liefst zestien gebieden verspreid over heel 
Aruba worden aangewezen als beschermde natuur. 
De wetgeving daarvoor wordt binnenkort aan de 
Staten aangeboden. Beheer en toezicht worden 
ondergebracht bij Parke Nacional Arikok die voor elk 
gebied een beheerplan zal opstellen. „Wij zijn hier 
ontzettend blij mee”, zo reageerde voorzitter Greg 
Peterson van de Aruba Birdlife Conservation.

 

In de ban
Na het verbod op plastic tasjes dat per 1 januari op 
Aruba van kracht is geworden worden ook de piep-
schuimdozen waarin onder meer afhaalmaaltijden 
worden verpakt in de ban gedaan. De verpakkingen 
zijn gemaakt van polystyrene foam dat niet biologisch 
kan worden afgebroken en zich ook moeilijk laat 
recyclen. Op initiatief van Statenlid Donny Rasmijn 
wordt een importverbod voorbereid.
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Greg Callman, hoofd global 
business development and market 
entry van Tesla, legt uit dat zijn 
bedrijf opslagsystemen heeft 
ontworpen die het mogelijk maken 
om de schommelingen in de 
productie van duurzame energie 
op te vangen. „De stabiliteit van 
het elektriciteitsnet is belangrijk. 
Technologische vooruitgang is 
noodzakelijk om de grillige aan-
voer van bijvoorbeeld wind- en 
zonneenergie te reguleren. Het 
idee is om de batterijen die we nu 
hebben verder te ontwikkelen 
zodat ze grootschaliger kunnen 
worden toegepast.”
Volgens Callman kan zijn bedrijf dit 
efficiënt en op een betaalbare 
manier realiseren. „Recent hebben 
we een fabriek voor zonnepanelen 
overgenomen. Dat betekent dat 
we complete zonneparken met 
bijpassende opslagsystemen 
kunnen leveren. Daarmee kunnen 
we Aruba helpen tot honderd 
procent duurzame energie te 
komen tegen een prijs die lager 
ligt dan wat het eiland nu kwijt is 
aan olie voor de productie van 
energie. Wij kunnen dat zonder 
extra inspanningen en hebben ook 

geen belastingvoordelen nodig.”
Binnenkort praten Tesla en WEB 
verder over de concrete invulling 
van de samenwerking. „We 
kunnen al heel snel beginnen met 
het installeren van power packs. 
Daarna willen we uitgroeien tot 
een partner voor Aruba’s duur-
zame visie. Wij kunnen onze 
producten op Aruba verder 
ontwikkelen en aanpassen aan de 

klimatologische omstandigheden 
op het eiland.” Callman benadrukt 
een partner te willen zijn voor de 
lange termijn. „Eilanden zullen ons 
de weg wijzen naar een duurzame 
toekomst. Het is heel inspirerend 
om op Aruba te zijn omdat de 
regering bestaat uit mensen met 
een visie op het verduurzamen van 
de samenleving die wij volledig 
delen. Ons doel is een versnelling 
te bewerkstelligen van de toepas-
sing van duurzame energie in de 
wereld. We zien in Aruba een 
showcase voor onze power packs, 
maar ook voor elektrisch vervoer. 
We hopen de mensen hier net zo 
enthousiast te maken over de 
samenwerking als wij al zijn.”  

Tesla: Aruba
is showcase
Tesla, bekend van elektrische auto’s en andere duurzame innova-
ties, heeft zich opgeworpen als partner van Aruba om te helpen bij 
het verwezenlijken van de groene agenda. Het bedrijf heeft zoge-
naamde power packs ontwikkeld, batterijsystemen die in staat zijn 
grote hoeveelheden hernieuwbare energie op te slaan. Tesla heeft 
zijn intenties inmiddels vastgelegd in een Memorandum of Under-
standing met het Water- en Energiebedrijf WEB. 

Tesla's Greg Callman en Joseph Everon van WEB Aruba zijn zichtbaar  

ingenomen met de samenwerking.
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Een van de architecten van de 
staatkundige hervorming, D66-
leider Alexander Pechtold, maakt 
zich zorgen over het toenemend 
aantal aanvaringen van Nederland 
met de regeringen van de andere 
landen en wil de komende kabi-
netsformatie aangrijpen om de 
relaties een positieve impuls te 
geven.

De oud-minister van Koninkrijksre-
laties (2005-2006) vindt het 
dossier belangrijk genoeg om na 

het vertrek vorig jaar van zijn 
fractiegenote Wassila Hachchi het 
woordvoerderschap op zich te 
nemen. „Ik merk dat ik met de 
kennis van toen een heel eind 
kom. Het gaat nog steeds over 
dezelfde issues. Het zou juist veel 
meer moeten gaan over hoe we 
ons tot elkaar verhouden. Helaas 
zijn we daar de afgelopen tien jaar 
niet echt veel verder mee geko-
men. Dat heeft van deze kant van 
de oceaan te maken met onbe-
kendheid en onwetendheid, maar 

soms ook met je reinste des- 
interesse.”

Is dat te veranderen?
„Het hoeft niet zo te zijn dat alles 
en iedereen de hele dag over en 
weer volgt wat er gebeurt. Wat mij 
als ik op de eilanden ben meteen 
opvalt is dat men veel meer over 
Nederland weet dan andersom. 
Als de media in Nederland aan-
dacht voor de eilanden hebben is 
dat vaak negatief. Dat is natuurlijk 
altijd met nieuws: de ellendige 
dingen komen op de voorpagina. 
We zouden wat goed gaat in de 
Cariben best meer mogen uitdra-
gen in Den Haag. Of de zaken die 
tot wederzijds of gezamenlijk 

De lol moet terug
in het Koninkrijk
Sinds Curaçao en Sint Maarten per 10 oktober 2010 - net als Aruba 
in 1986 - de status van autonoom land binnen het Koninkrijk heb-
ben, heeft Politiek Den Haag steeds vaker de neiging zich met 
interne aangelegenheden van de Caribische partners te bemoeien. 
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succes hebben geleid. Het feit dat 
Nederland als één van de eersten 
met Castro sprak is mede dankzij 
relaties die wij met het Koninkrijk 
hebben. Ook hebben de landen in 
de Cariben met succes gelobbyd 
voor een Nederlandse zetel in de 
VN Veiligheidsraad. Dat zijn goede 
dingen.”

Desondanks zijn de verhoudingen 
er de afgelopen jaren niet beter 
op geworden.
„Dat zit aan beide kanten, met 
name bij de bestuurders die het 
afzetten tegen elkaar gebruiken 
voor homeland consumption. Dat 
gebeurt meestal weinig fantasievol 
in stereotypen. De een wordt 
kolonisatiedrang verweten, de 
ander dat hij de boel niet op orde 
weet te krijgen.”

En dat zal gezien het politieke 
klimaat in Nederland niet snel 
veranderen.
„Nee, sterker nog: het is niet alleen 
de PVV die zich tegen de eilanden 
keert, ook de VVD, PvdA en SP 
bedienen zich de laatste jaren op 
dit terrein steeds vaker van 
gemakzucht.”

Wat vindt u van het pleidooi van 
VVD en SP desnoods eenzijdig 
naar de dekolonisatiecommissie 
van de VN te stappen om de 
eilanden naar volledige zelfstan-
digheid te 'helpen'?
„Een schreeuw in de nacht! Een 
beetje gevoel en respect voor het 
verleden kan geen kwaad. Voor mij 
komt dat voort uit - wat is het - 
300 jaar kolonialisme en 50 jaar 
postkolonialisme met een Statuut 
dat regelde dat zes eilanden een 
eenheid moesten vormen omdat 
onze voorouders ooit vanuit 
Nederland langs zijn gevaren en 
dachten: 'Dat is van ons.' In 2010 
hebben we de stap gezet naar 
verhoudingen die bij deze tijd 
passen: een grote mate van 
zelfstandigheid met de garantie 
dat we bij een aantal zaken die op 
het wereldtoneel spelen de 
krachten bundelen. Is dat voor de 
eeuwigheid? Geen idee. Dat is ook 
niet belangrijk. Voor de huidige tijd 
is het volgens mij de meest wijze 
vorm.”

Een van de grootste voorstanders 
van samenwerking in het Konink-
rijk is minister-president Mike 

Eman van Aruba, maar zijn 
pleidooi vindt weinig weerklank in 
Den Haag.
„En dat is jammer. Bij mij vindt hij 
overigens wel goed gehoor. Als in 
de verkiezingsprogramma’s van 
andere partijen al iets over het 
Koninkrijk staat, zijn het de 
bekende platitudes. Ik denk dat ik 
met mijn bijdrage aan het debat 
over de koninkrijksbegroting heb 
laten zien dat er ook uit een ander 
vaatje getapt kan worden dan 
alleen maar de stokpaardjes. Als ik 
ook maar even de mogelijkheid 
krijg zal ik in een nieuwe coalitie 
proberen het koninkrijksdossier 
van nieuw elan en ambitie te 
voorzien.”

Hoe?
 „Er moet een bewindspersoon 
komen die meer te vertellen heeft, 
iemand die er ook lol in heeft. Ik 
heb geleerd dat goede verhoudin-
gen en respect tonen het allerbe-
langrijkste is. Het is een netwerk 
onderhouden, interesse tonen en 
niet denken: we spreken allemaal 
Nederlands dus we verstaan 
elkaar. Dat is letterlijk soms niet 
het geval, bijvoorbeeld omdat 
zegswijzen en spreekwoorden niet 
altijd begrepen worden.” 

Het luistert dus nauw wie de 
volgende bewindspersoon 
wordt?
„Als D66 bij de formatie aan tafel 
komt te zitten zal ik daar zeker 
scherp op letten. Ik weet nog van 
toen dat men op de eilanden vindt 
dat de portefeuille bij een minister 
hoort. Ik snap het gevoel van 
status, maar je kan beter een 
staatssecretaris hebben die er 
echt tijd voor en zin in heeft dan 
een minister die denkt 'Wat moet 
ik ermee?' Het is ook niet zo dat 
iemand die er nog nooit geweest 
is er niet heel goed in kan worden. 
Sterker nog: een vreemde blik kan 
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juist leiden tot frisse verhoudingen. 
Het gaat er veel meer om wat er in 
de coalitie over wordt afgespro-
ken, wat voor doorzettingsmacht 
zo’n iemand krijgt, wat voor 
budget en is het iemand die het 
echt een uitdaging vindt? Dat ga ik 
heel goed in de gaten houden.”

Heeft u zelf ambities in die 
richting?
„Dat weet ik niet. Wat ik na de 
verkiezingen ga doen ligt nog 
helemaal open. ”

Maar het zou kunnen?
„Zeg nooit nooit.”

Zou het ministerie van Economi-
sche Zaken niet een veel promi-
nentere rol moeten vervullen om 
te bekijken wat we samen kun-
nen?
„Ik zit aan iets anders te denken. 
Wij hebben de Staat van de Unie, 
dat is een jaarlijks debat over de 

Europese Unie. Misschien zouden 
we ook naar een debat over de 
Staat van het Koninkrijk moeten en 
daar meer ministers voor uitnodi-
gen dan alleen de eerste porte-
feuillehouder. En wat mij betreft in 
aanwezigheid van de minister-
president.”

Die daar niet voor staat te trap-
pelen.
„Deze niet, maar de volgende 
misschien wel.”

Heeft u als leider van een fractie 
die niet meeregeert, maar wel 
meestuurt en de voor de deur 
staande verkiezingscampagne 
wel tijd om woordvoerder konink-
rijksrelaties te zijn?
„Ik heb gemerkt dat het met mijn 
dossierkennis nog goed zit. 
Bovendien heb ik contact gehou-
den met velen in de Cariben die 
mij, als ze op bezoek zijn in 
Nederland, weten te vinden of als 

ik daar ben tegenkom. Het is niet 
dat ik het, geef ik eerlijk toe, van 
de kwantiteit van mijn bijdragen 
moet hebben. Ik zal niet bij elk 
overleg aanwezig zijn, maar ik 
breng wel iets anders mee. Men 
weet dat als er een deur geopend 
moet worden of een keer iets 
bepleit of gladgestreken moet 
worden ik daar graag toe bereid 
ben.”

Ziet u kijkend naar de politieke 
ontwikkelingen in Nederland 
risico's voor de verhoudingen in 
het Koninkrijk?
„Als Rutte het weer in zijn hoofd 
haalt - en hij sluit het niet uit - met 
Wilders in zee te gaan en er nog 
een paar andere partijen zijn die 
de doodservaring zelf ook een 
keer willen meemaken, dan wordt 
de sfeer er in Nederland en het 
Koninkrijk niet leuker op.”
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Bachelor level 
Transport, logistics, ports & aviation programs
The University of Aruba is an 

international university. Staff 

comes from Europe, the US and 

other parts of the world, all 

bringing their own specialties and 

academic methods.

With its head office in Rotterdam, 

The Netherlands, the STC-Group 

Holding B.V. is a worldwide 

strategic combination of well-

established education, training, 

research, consultancy and 

implementation service providers 

for the entire shipping, port, and 

transport and logistics chain as 

well as for the port-related oil 

and chemical industry. 

Together we offer programs in a 

broad range for the Caribbean 

market.

 Languages Duration Start Date Week
Transport Logistics & Maritime English 3 Weeks 1 May 2017 18-20

Transport & Logistics Duration Start Date Week
International Transport Chain & Parties 1 Week 3 April 2017 14

Transport Chain Management 1 Week 12 June 2017 24

Logistics Chain Management 1 Week 19 June 2017 25

Supply Chain Management 1 Week 26 June 2017 26

Port Development & Regionalization 1 Week 3 July 2017 27

Shipbroking & Chartering 1 Week 24 July 2017 30

Maritime & Commercial Logistics Law 1 Week 14 August 2017 33

Port & Terminal Duration Start Date Week
Container Terminal Management 1 Week 28 August 2017 35

Break Bulk Terminal Management 1 Week 11 September 2017 37

Dry Bulk Terminal Management 1 Week 25 September 2017 39

Liquid Bulk Terminal Management 1 Week 9 October 2017 41

Port Management 1 Week 23 October 2017 43

Port Economics & Finance 2 Weeks 30 October 2017 44-45

Port Security Management 1 Week 27 November 2017 48

Aviation Duration Start Date Week
Basic IATA Dangerous Goods 1 Week 27 March 2017 13

Flight Dispatcher 6 Weeks To be developed

Load Controller Aviation 4 Weeks To be developed

Upon successful completion of a program, a joint certificate will be provided.
For each program, a minimum of 10 subscriptions is required for the continuation of that program.

TRANSPORT, LOGISTICS, PORTS & AVIATION

CENTER FOR LIFELONG LEARNING (CLL)  |  + (297) 526-2259  |  CLL@UA.AW  |  WWW.UA.AW

Subscribe 
3 weeks before start



„Dit is echt de start van iets 
nieuws. Ook op Aruba is het 
moeilijk voor startende onderne-
mers om aan krediet te komen via 
de commerciële banken. Wij 
richten ons vooral op de start-ups 
die onvoldoende zekerheden 
hebben voor een krediet bij de 
bank”, aldus Qredits-directeur 
Elwin Groenevelt. De organisatie 
telt zestig medewerkers en be-
schikt over een pool van 600 
vrijwilligers. „Dat zijn onze coa-
ches, ervaren ondernemers die 
hun kennis graag doorgeven aan 
starters. Aruba is een heel onder-
nemend eiland. Ik kijk ernaar uit 
om samen met de lokale banken 
het ondernemerschap te bevorde-
ren. Ook hier doen we een beroep 
op lokale ondernemers om ons te 
helpen als coach beginners een 
steuntje in de rug te geven.”
Groenevelt beschrijft het werk van 
Qredits als 'kraamkamer voor de 
banken'. „Wij werken met begin-
ners die vaak nog niet rijp zijn voor 
een relatie met een bank. We 
helpen hen met een onderne-
mingsplan en het structureren van 
hun bedrijf. Met een bescheiden 
initieel krediet helpen we ze op 
weg. In een volgende fase kunnen 

ze verder met de commerciële 
banken. Zelf zijn wij overigens 
geen bank, we zijn slechts een 
loket dat toegang geeft tot moge-
lijkheden.” Op de vraag of alle 
mensen die een bedrijf willen 
beginnen krediet krijgen antwoordt 
Groenevelt ontkennend. „Soms is 
het businessplan onvoldoende, 
hebben mensen een idee dat niet 

tot een winstgevend bedrijf kan 
leiden. Het kan ook zijn dat we te 
maken hebben met hele enthousi-
aste mensen die echter niet uit het 
juiste ondernemershout zijn 
gesneden. Ondernemen is hard 
werken, je staat overal alleen voor. 
Je krijgt te maken met tegenvallers 
en dat moet je wel aankunnen.”
Qredits zal het onderwijsprogram-
ma 'EigenBaas' via diverse 
scholen op Aruba aanbieden. 
Studenten maken op deze manier 
al in een vroeg stadium kennis met 
ondernemerschap. De succesvolle 
e-learning module 'Onderne-
mingsplan Schrijven' wordt in het 
Papiaments en Engels vertaald en 
aangepast aan de lokale situatie. 
De ondernemer schrijft met behulp 
van deze cursus een kant-en-klaar 
plan en krijgt inzicht in wat voor 
soort ondernemer hij of zij is. 
„Natuurlijk hebben we contact met 
de Kamer van Koophandel. Het is 
niet onze bedoeling om in het 
luchtledige met een nieuw initiatief 
te komen. We sluiten aan bij wat er 
al is”, aldus Groenevelt.  

De Nederlandse non-profit organisatie Qredits slaat haar vleugels 
uit naar Aruba waar het beginnende ondernemers met coaching en 
microkredieten op weg gaat helpen.

Qredits nu 
ook actief 
op Aruba
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Volgens de directeur van Compa-
nia Arubano Petrolero (CAP) 
Armando Curet is dat een goed 
teken. „De olieprijs is nu laag en 
dus zijn bedrijven terughoudend 
met het doen van grote investerin-
gen. Een proefboring kost enorm 
veel geld.” Uit analyse van de 
resultaten van een eerder gemaak-
te bodemscan is gebleken dat er 
een gerede kans is dat er inder-
daad gas of olie in de grond zit. 
Een proefboring moet uitwijzen of 

het om exploiteerbare hoeveelhe-
den gaat.

Minister Mike de Meza meldt dat 
er een prijskaartje van minimaal 
vijftig miljoen dollar aan een 
proefboring hangt, kosten die 
volledig voor rekening van de twee 
energiebedrijven komen. „Het 
consortium ziet het dus positief 
in.” Er zijn vier mogelijke boorplek-
ken geïdentificeerd die de namen 
Bon bini, Lagadishi, Dushi en 

Kinikini hebben meegekregen. Die 
worden eerst nader geanalyseerd, 
het feitelijke boren gebeurt pas 
over ruim twee jaar.

De landenmanager van Repsol, 
William Hernandez, legt uit dat er 
te zijner tijd op de boorplaats een 
drijvend platform wordt neerge-
legd dat met een bevoorradings-
schip van materiaal wordt voor-
zien. „De boorlocatie zal zo’n 
veertig kilometer uit de kust zijn 
dus dat valt echt niet op.” Aan de 
hand van regelmatig uit te brengen 
milieueffectrapportages wordt 
nauwlettend in de gaten gehouden 
dat natuur en milieu geen schade 
ondervinden. De activiteiten 
vinden plaats ver buiten de zone 
waar zich koraalrif bevindt. Met 
Repsol is tevens de afspraak 
gemaakt dat de migratie van 
zeezoogdieren en zeeschildpad-
den niet mag worden gehinderd. 
Het bedrijf heeft tijdens de onder-
zoeken van de afgelopen jaren 
laten zien deze afspraken serieus 
te nemen.
 
Het financiële risico van de 
operatie ligt geheel bij Repsol en 
Total. Aruba betaalt niet mee, maar 
deelt wel mee in eventuele op-
brengsten die vanaf 2020 worden 
verwacht. De regering wil die in 
een speciaal fonds storten dat 
wordt ingesteld om duurzame 
projecten te financieren die 
bijdragen aan de verbetering van 
het voorzieningenniveau en het 
leefklimaat op het eiland. Aange-
zien Aruba er naar streeft om 
uiterlijk in 2020 de eigen energie-
voorziening volledig te hebben 
verduurzaamd zal het grootste 
deel van het te winnen aardgas en 
olie worden geëxporteerd.

 

Proefboren
naar gas
Op minimaal één locatie in de Caribische zee ten noorden van Aruba 
zal een proefboring worden uitgevoerd om vast te stellen of het 
eiland op een voorraad gas en eventueel olie zit. Het Spaanse 
Repsol en Franse Total die samen zoeken naar gas in de zeebodem 
rond Aruba hebben dat besloten.

Repsol-landenmanager William Hernandez was naar Aruba gekomen  

om het goede nieuws persoonlijk over te brengen aan  

premier Mike Eman en minister Mike de Meza.
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We treffen minister-president Mike 
Eman tussen Kerst en de jaarwis-
seling. Niet in het fraai vormgege-
ven en energieneutrale bestuurs-
kantoor, maar in de huiselijke 
omgeving. Dus geen strak kos-
tuum en (groene!) stropdas, maar 
jeans en een geblokt hemd. Met 
het nieuwe jaar voor de boeg een 
uitgelezen entourage om de 'Staat 
van Aruba' op te maken.
Zoals het IMF constateerde heeft 
de wereldwijde crisis Aruba 
dubbel hard geraakt. Het eerste 
Kabinet Eman dat in 2009 aantrad 
zag zich geconfronteerd met een 
ongekende krimp van de econo-
mie die in de dubbele cijfers liep. 
Geen lekker moment om aan de 
knoppen te zitten. „Ik ben niet zo 
masochistisch om het op te 
zoeken, ik loop er ook niet voor 
weg. De uitdagingen waren groot, 
maar Aruba heeft vaker voor hete 

vuren gestaan zoals rond de 
verwerving van de status aparte in 
1986. Ook toen heeft de bevolking 
een enorme veerkracht getoond. 
Het zit in de genen van de Aru-
baan zijn eigen boontjes te willen 
doppen.”

Waar de burgers in Nederland 
een hoge prijs hebben betaald  
in de vorm van een record 
werkloosheid en fors koopkracht- 
verlies lijkt Aruba relatief  
schadevrij de crisis te hebben 
overwonnen.
„Ondanks de sluiting van de 
raffinaderij hebben wij de pijn van 
de crisis binnen de perken weten 
te houden. Dat is onder meer 
gelukt door het tijdig hervormen 
van de pensioenen, het sociale 
zekerheidsstelsel en de gezond-
heidszorg. Dat is een ingrijpende 
operatie geweest die wij in hoog 

tempo konden uitvoeren doordat 
er een breed draagvlak voor was. 
Daarvan hadden wij ons verzekerd 
door de introductie van de Sociale 
Dialoog, de Arubaanse variant van 
het Hollandse poldermodel. Een 
tweede succesfactor is de keuze 
geweest om op het hoogtepunt 
van de crisis extra te investeren in 
het wegwerken van achterstallig 
onderhoud in wijken, het centrum 
van Oranjestad en aan de infra-
structuur. Op die manier hebben 
we zowel de werkgelegenheid als 
de koopkracht kunnen bescher-
men.”

De keerzijde van de medaille  
is wel dat de staatsschuld is 
opgelopen.
„Wij hebben heel bewust voor 
deze aanpak gekozen. De gemak-
kelijkste weg was geweest de 
rekening van de crisis bij de 
burgers en de bedrijven te leggen: 
door te snijden in allerlei voorzie-
ningen, de belastingen te verho-
gen, duizend ambtenaren te 
ontslaan en wijken en wegen 
verder te laten verpauperen. Dan 
hadden we binnen een jaar geen 
begrotingstekort meer gehad. 
Nederland zou er blij mee zijn 
geweest, maar in onze eigen 
samenleving zou er een negatieve 
stemming zijn ontstaan die haar 
weerslag op onze belangrijkste 
inkomstenbron zou hebben gehad. 
Voor de toerist zouden wij geen 
Happy Island meer zijn geweest. 
Door juist in het 'product Aruba' te 
investeren is het ons gelukt tegen 
de crisis in een forse groei van het 

Op eigen kracht
sterker uit de crisis

„Natuurlijk is regeren met de wind in de rug prettig, maar juist als 
het tij tegen zit kun je als kabinet pas goed laten zien wat je waard 
bent en het verschil maken.”

F e b r u a r i  2 0 1 7 ,  N r .  1  13



toerisme te bewerkstelligen. Ik ben 
blij dat wij de druk van Nederland 
om de kip met de gouden eieren 
te slachten hebben weerstaan.”

U bent ook door de oppositie 
bekritiseerd voor uw beleid.
„Ik denk dat die kritiek vooral 
ingegeven is door partijpolitieke 
emoties. Het is jammer genoeg in 
dit deel van de wereld nog 
gebruik om als oppositie per 
definitie tegen alles te zijn wat de 
zittende regering doet. Ik ben 
ervan overtuigd dat de oppositie 
inhoudelijk helemaal niet zo'n 
probleem heeft met onze koers. 
Anders zouden er wel alternatieve 
voorstellen zijn aangedragen. Die 
heb ik niet gezien. Ook het 
buitenparlementaire verzet mag 
geen naam hebben. De enkele 
demonstratie die werd aangekon-
digd heeft maar weinig mensen 
op de been gebracht. Kijk, de 
Arubaan is niet dom. Ook al ben 
je geen aanhanger van mijn partij, 
iedereen begrijpt heel goed dat 
we voor Aruba de beste koers 
varen.”

Maar maakt u zich dan geen 
zorgen over de staatsschuld?
„Nee. Dat neemt niet weg dat ook 
ik vind dat we de schuld zo snel 
mogelijk moeten afbouwen want 
de rente die we betalen ervaar ik 
als zondegeld. Nog voordat 
Nederland begon te mekkeren 
over onze begroting had dit 
kabinet al een balanced budge-
trule ingevoerd waarmee wij 
vastlegden na 2017 geen begro-
tingstekorten meer toe te staan. 
Precies volgens het toen uitge-
zette tijdpad is het deficit naar 
bijna nul gereduceerd. Dat is 
stapsgewijs gebeurd om geen 
schade toe te brengen aan onze 
economie. Zelfs een superkritische 
club als het College financieel 
toezicht moet keer op keer erken-

nen dat wij keurig binnen de 
normen blijven.”

Wat is er van de afspraak met 
Nederland terechtgekomen de 
overheidsschuld tegen een lagere 
rente te herfinancieren?
„Tot mijn grote teleurstelling niets. 
Nederland heeft de schuld van 
Curaçao en Sint Maarten groten-
deels kwijtgescholden en het 
restant plus nieuwe leningen tegen 
een rente van rond de 1 procent 
gefinancierd. Wij hebben nooit om 
schuldsanering gevraagd, maar 
zouden wel graag gebruik willen 
maken van de lage rentevoet. Het 
zou ons op jaarbasis 150 miljoen 
gulden schelen. Het is voor mij 
onbegrijpelijk waarom Nederland 
niet wil meewerken. Men wil dat 
wij de staatsschuld verlagen. Nu, 
daar kunnen we vandaag mee 
beginnen, zonder dat het Neder-
land een cent kost of een risico 
met zich meebrengt.”

Proef ik enige frustratie?
„Ik snap het gewoon niet. Ik vind 
het ook unfair. Maar ik heb het van 
me af gezet. Wij bewijzen immers 
onszelf uitstekend te kunnen 
redden. Ik gun het Nederland van 
harte dat het goed uit de crisis is 

gekomen, maar dat is voor mis-
schien wel 80 procent te danken 
aan buitenlandse factoren. Wij 
kunnen zeggen ook sterker uit de 
crisis te zijn gekomen, maar dan 
wel geheel op eigen kracht. Dat 
vervult mij met trots. Niet op 
mijzelf of de ministersploeg, maar 
op onze samenleving als geheel.”

Als pleitbezorger van goede 
relaties in het Koninkrijk bent u 
opvallend vaak in aanvaring 
gekomen met Den Haag.
„Misschien heb ik dat wel uitgelokt 
met mijn pleidooi voor intensievere 
samenwerking... Hoewel, ook 
Curaçao en Sint Maarten en zelfs 
de BES-eilanden komen geregeld 
in botsing met de Nederlandse 
regering. Dat heeft mijn inziens 
vooral te maken met het veran-
derde klimaat aan de koude kant 
van het Koninkrijk. De opmars van 
het populisme in de Haagse 
politiek heeft geen positieve 
uitwerking op de sfeer. Waar 
Nederland door de wereld decen-
nialang als gidsland is beschouwd 
is het steeds meer in zichzelf 
gekeerd geraakt. Je ziet dat ook 
terug in de slordigheid waarmee er 
met de partners in het Koninkrijk 
wordt omgesprongen. De focus op 

Sir Richard Branson steunt de groene agenda van Aruba actief met zijn Carbon War Room.
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het eigen belang heeft het inle-
vingsvermogen doen verschrom-
pelen.”

Kunt u dat met een voorbeeld 
illustreren?
„De manier waarop de Nederland-
se regering in onze autonomie 
ingrijpt zoals bij de begroting 
gebeurde was onnodig ruw. 
Nederland dacht te kunnen 
bepalen wat goed is voor ons, een 
serieuze dialoog was niet mogelijk. 
Hoewel door vele staatsrecht- 
geleerden gewaarschuwd dreef 
Nederland zijn zin door, daarbij 
niet beseffend wat de impact zou 
zijn. Dat de aanwijzing elke 
Arubaan tot in het diepst van zijn 
ziel heeft gekrenkt wilde Neder-
land niet begrijpen. Het vermogen 
zich in de positie van de ander te 
verplaatsen is enorm geërodeerd.”

En wat bedoelt u met de focus 
op eigen belang?
„Terwijl wij met regelmaat worden 
geschoffeerd, zie bijvoorbeeld het 
dwarsbomen van een onafhanke-
lijke geschillenregeling, zijn we wel 
goed genoeg ons in het buiten-
land uit te sloven om Haagse 
wensen te vervullen. Nederland 
wilde graag in aanmerking komen 
voor een vrijkomende zetel in de 
Veiligheidsraad van de VN en 
heeft een dringend beroep op mij 
en mijn collega's gedaan om onze 
relatie met regeringsleiders in de 
Cariben en Latijns-Amerika in te 
zetten. Ik heb premier Rutte bij de 
top van Amerikaanse landen in 
Panama op sleeptouw genomen 
om deuren voor hem te openen. 
Begrijp me goed, ik doe dat graag 
in het kader van goede Konink-
rijksrelaties, maar het is de laatste 
jaren wel een beetje eenrichtings-
verkeer geworden.”

Zonder het lobbywerk van de 
Caribische partners zou de strijd 

om de zetel in de Veiligheidsraad 
voor Nederland op een sof zijn 
uitgelopen. U heeft daarvoor toch 
wel een bedankje gekregen?
„Oh, in Den Haag realiseert men 
zich maar al te goed dat de door 
ons binnengehaalde stemmen de 
doorslag hebben gegeven. Maar 
het gaat mij niet om 'voor wat 
hoort wat', maar om het funda-
ment van het Koninkrijk: Steunend 
op eigen kracht, doch met de wil 
elkander bij te staan.”

Bent u uw geloof in de meer-
waarde van het Koninkrijk  
verloren?
„In het geheel niet. Maar als de 
liefde niet van twee kanten komt 
ben ik pragmaticus genoeg om mij 
op kansrijkere zaken te richten.”
Zoals?
„Zoals het verder verduurzamen 
van onze samenleving. Dat strekt 
veel verder dan de ambitie de 
energievoorziening in 2020 volle-
dig te hebben vergroend. Duur-
zaam betekent ook economische 
welvaart omzetten in welzijn, in 
eerlijk verdeeld welzijn, gelijke 

kansen voor iedereen zich te 
ontplooien met goed toegankelijk 
onderwijs, een veilige, gezonde en 
stimulerende leefomgeving voor 
kinderen, sterke instituties en 
onafhankelijke media, maar ook 
een solidaire samenleving waar 
burgers die met tegenslag kampen 
niet tussen wal en schip kunnen 
raken.”

Dat klinkt utopisch en dat in een 
wereld die steeds egocentrischer 
lijkt te worden.
„We zijn een aardig eind op weg. 
De crisis heeft het proces ver-
traagd, maar tegelijkertijd heeft 
diezelfde crisis de sence of 
urgency vergroot om ingrijpende 
hervormingen door te voeren. Als 
ik een metafoor mag gebruiken: in 
onze eerste regeerperiode hebben 
we de akker geploegd, in de 
tweede termijn is het zaaigoed 
uitgestrooid. Er zal nog wat 
besproeid moeten worden en 
onkruid gewied, maar dan breekt 
het moment aan waarop wij 
kunnen oogsten. We bouwen aan 
een vijfsterrensamenleving met 

Deuren openend in Latijns-Amerika voor het Nederlandse bedrijfsleven,  

onder meer op Cuba.
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niet alleen vijfsterrenhotels voor 
onze buitenlandse gasten, maar 
ook vijfsterrenscholen, vijfsterren-
gezondheidszorg, vijfsterrenwijken 
etc. voor onze eigen burgers.”

We moeten dus nog even geduld 
hebben?
„Het is een mega-operatie, een 
soort Deltaplan dat je niet in een of 
twee regeertermijnen uitvoert. Het 
bestaat uit een veelheid van 
projecten die op losse puzzelstuk-
jes lijken, maar als het laatste 
project klaar is zie je dat alles met 
alles samenhangt. We hebben al 
behoorlijk wat puzzelstukjes op 
hun plaats gelegd. Kijk naar het 
opknappen van wijken, de revitali-
sering van Oranjestad en San 
Nicolas, de goederenhaven bij 
Barcadera, de zonneparken, de 
LED-verlichting, de Green Corri-
dor, de restauratie van monumen-
ten en ga zo maar door. Tussen 
het dagelijkse regeerwerk door 
hebben we heel veel tijd en 
energie gestoken in de succesvol 
verlopen zoektocht naar een 
nieuwe exploitant voor de raffina-
derij.”

Een indrukwekkende lijst, maar 
hoe zit het met de individuele 
burger?
„Het kan niet anders dan dat al 
deze investeringen bijdragen aan 

een beter leefklimaat. Maar ik 
begrijp uw vraag. Als wij niet 
hadden hervormd was de sociale 
zekerheid serieus in gevaar 
gekomen. Dan zou er binnen 
afzienbare tijd gesneden moeten 
worden in bijvoorbeeld de 
onderstand, de pensioenen en 
andere basisvoorzieningen. Dat 
hebben we voorkomen, het hele 
stelsel - inclusief de gezond-
heidszorg - is veilig gesteld. Ik wil 
er ook op wijzen dat sommige 
investeringen de burger direct 
voordeel opleveren. Dankzij het 
groeiend gebruik van duurzame 
energie hebben we onlangs de 
tarieven flink kunnen verlagen. 
En wat denkt u van de winst van 
het straks niet meer in de file 
hoeven staan tussen San Nicolas 
en Oranjestad? Je bent niet 
alleen minder geld kwijt aan 
benzine, maar het levert ook 
tijdwinst op die men aan nuttige 
zaken kan besteden, bijvoor-
beeld het gezin.”

Hoort bij een vijfsterren- 
samenleving niet ook een  
vijfsterrenoverheid?
Lachend: „Zeker. Dat is misschien 
nog wel de grootste uitdaging. Alle 
gekheid op een stokje: het ambte-
lijk apparaat zet zich enorm in, 
maar het blijft mensenwerk. Het 
vergroten van de efficiency en het 
klantgerichter werken staan hoog 
op onze agenda. De multifunctio-
nele accommodaties staan daar-
voor symbool. Wij zeggen niet: 
komt u maar naar de overheid, nee, 
de overheid komt naar de mensen 
toe. En zo hoort het ook: de politiek 
en de overheid zijn er voor de 
burgers, niet andersom.”

Heeft u voor uzelf goede voorne-
mens?
„Ik rook niet, ik drink matig en ik 
hoef niet te lijnen... Voor mijn 
gezondheid zou het beter zijn wat 
meer aan beweging te doen. Het 
waren zware jaren waarin weinig 
ruimte was voor een sociaal leven. 
Ik zou wat meer tijd willen maken 
voor mijn vrouw Doina, de familie 
en mijn beste vrienden.”

En ten aanzien van het Koninkrijk?
„Het Koninkrijk der Nederlanden is 
een uniek staatsverband waarvan 
de meerwaarde nu grotendeels 
onbenut blijft. Ik hoop dat de 
verkiezingen in Nederland er toe 
leiden dat we de focus kunnen 
verleggen van wat ons verdeelt 
naar wat ons bindt en hoe we 
elkaar door samenwerking sterker 
kunnen maken.” 

Al Gore ziet in Aruba een voorbeeld voor de wereld en laat zich  

daarom geregeld bijpraten.

Op verzoek van vicepresident Joe Biden spreker op een conferentie over duurzaamheid.
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Bussemaker was op Aruba in het 
kader van haar werkbezoek aan 
de Caribische delen van het 
Koninkrijk. Ze voerde onder meer 
gesprekken met haar Arubaanse 
ambtgenote Michelle Hooyboer-
Winklaar. „We hebben het vooral 
gehad over het hoger onderwijs en 
hoe we de prestaties van onze 
jongeren kunnen verbeteren”, 
aldus Hooyboer-Winklaar. Busse-
maker toonde zich er vooral mee 
ingenomen dat haar bezoek 
concrete resultaten heeft opgele-
verd: „Goede samenwerking op 

het gebied van hoger onderwijs is 
van groot belang voor Arubaanse 
jongeren, maar vergroot ook de 
mogelijkheden van hun leeftijdge-
noten in Nederland.” Daarmee 
doelde de bewindsvrouw op de 
inspanningen van haar Arubaanse 
collega om het studeren aan 
Canadese en Amerikaanse univer-
siteiten financieel aantrekkelijker te 
maken. Met de door Aruba met 
deze instellingen gemaakte afspra-
ken kunnen ook Nederlandse 
studenten hun voordeel doen. Op 
haar beurt heeft Bussemaker 

bewerkstelligd dat Arubaanse 
jongeren hun Nederlandse studie-
lening voortaan kunnen terugbeta-
len zonder valutarisico. „We 
hebben een Arubaanse bankreke-
ning geopend dus de termijnbeta-
lingen kunnen worden gedaan 
zonder extra kosten voor overboe-
king naar het buitenland. Eenmaal 
per jaar stellen we de wisselkoers 
vast waarmee er veel onzekerheid 
verdwijnt.”

Arubaanse studenten blijven 
welkom op Nederlandse universi-
teiten. „Ik juich wel toe dat we 
meer universiteiten in deze regio 
accrediteren zodat jonge Aruba-
nen niet per se naar Europa 
hoeven te komen voor hun ver-
volgstudie. Wie dan toch voor een 
Nederlandse opleiding kiest doet 
dat gericht en gemotiveerd en kan 
zich goed voorbereiden”, aldus 
Bussemaker. Hooyboer-Winklaar 
voegde er nog aan toe dat ze haar 
ambtgenote heeft aangesproken 
op het toelatingsbeleid van 
Nederlandse universiteiten. „We 
moeten manieren bedenken om 
het proces te verbeteren zodat 
onze jongeren een eerlijke kans 
krijgen.” Dit voorjaar gaan de twee 
bewindsvrouwen samen naar 
Cuba om daar te praten over 
samenwerking op het gebied van 
hoger onderwijs.

Premier Eman heeft van de 
aanwezigheid van Bussemaker ge-
bruik gemaakt om de bredere 
discussie over de meerwaarde van 
het Koninkrijk nieuw leven in te 
blazen. „We zijn altijd aan het 
zoeken naar samenwerking. De 
relaties met Nederland staan 
geregeld onder druk, maar dit 
bezoek laat zien dat het ook 
anders kan. We hebben vandaag 
weer een stap gezet op de weg 
naar een sterker Koninkrijk.
 

Bussemaker
op bezoek

Nederland gaat Aruba 500.000 Euro lenen tegen gunstige rente voor 
het opknappen van monumenten. Minister-president Mike Eman en 
de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  
Jet Bussemaker hebben daartoe een overeenkomst ondertekend. 
Ze bezocht samen met haar gastheer San Nicolas waar haar echt-
genoot als kind heeft gewoond toen diens vader er schoolhoofd 
was.
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”Fredis Refunjol is bij zijn vertrek als gouverneur bevorderd tot Commandeur in de 
Orde van Oranje-Nassau. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties reikte hem de versierselen uit tijdens een drukbezochte af-
scheidsreceptie in Den Haag. De bewindsman prees de verdiensten van de be-
scheiden Refunjol voor het Koninkrijk en Aruba in het bijzonder. De aanwezigheid 
van 'tout Den Haag', van politiek tot de instituties, onderstreepte de waardering 
voor de wijze waarop hij twaalf jaar lang het gouverneursambt - vooral als stille 
diplomaat - vervulde.
Gouverneurs hebben een bijzondere positie. Als afgezant van de koning waken zij 
over de belangen van het Koninkrijk en worden daarom ook wel eens gezien als de 
'lange arm' van Den Haag. Tegelijkertijd staan zij aan het hoofd van hun regering. 

Afscheid van een bescheiden heer

18 a r u b a  D u S H i  T e r a



Anders dan de koning in Nederland gaat hun inhoudelijke invloed veel verder. Zo 
kunnen zij besluiten van het parlement die ze in strijd achten met de belangen van 
het Koninkrijk voor vernietiging voordragen aan de Kroon (lees: de Nederlandse 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).
Uit de lof die Refunjol tijdens zijn 'afscheidstoernee' zowel in Nederland als op Aruba 
kreeg toegezwaaid kan worden afgeleid dat hij op een goede manier is omgegaan met 
die complexe dubbelrol. De scheidend gouverneur heeft 43 jaar het openbaar bestuur 
gediend. Eerst in het onderwijs en later als Statenlid en minister van Onderwijs. De 
fotoselectie op deze pagina's geeft een inkijkje in het werk van de gouverneur, van het 
ontvangen tot hoge gasten en werkvergaderingen tot en met het luisteren naar de 
wensen van jongeren en het plegen van protocollaire verplichtingen. 

Afscheid van een bescheiden heer
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De 37-jarige Richard Arends is 
sinds eind vorig jaar minister van 
Economische Zaken en Communi-
catie. Na het vertrek van Toerism-
eminister Otmar Oduber werden 
de portefeuilles herverdeeld en 
stafchef Economische Zaken 
Arends werd gevraagd om als 
minister de rest van de regeerperi-
ode vol te maken. „Tot aan de 
verkiezingen zet ik het beleid voort 
dat er nu ligt.”
Arends is geboren op Aruba. Hij 

groeide op in een familie van 
ondernemers. „Mijn grootvader, 
mijn ouders, mijn vrouw, allemaal 
hebben ze een bedrijf. Ik heb als 
enige gekozen voor de publieke 
sector.” Na de middelbare school 
vertrok Arends naar Leiden waar 
hij bestuurskunde studeerde, 
gevolgd door een studie Internati-
onaal Publiekrecht in Amsterdam. 
Gewapend met twee diploma’s 
keerde Arends terug naar Aruba 
en verdiende zijn brood als consul-

tant. De publieke sector oefende 
echter een onweerstaanbare 
aantrekkingskracht op hem uit. 
„Na mijn studie heb ik bijgedragen 
aan publicaties van het Weten-
schappelijk Instituut van het CDA. 
De overstap naar Fundacion 
Estudionan Social Cristian Aruba, 
het onderzoeksbureau van de AVP, 
was gauw gemaakt”, aldus Arends 
die het al snel tot voorzitter 
schopte. Onder zijn leiding werd 
een serie onderzoeken gepubli-
ceerd die de basis vormden voor 
later regeringsbeleid.
Het jaar 2009 was er een van grote 
veranderingen voor Arends. Hij 
trouwde met Arleen Oduber, werd 
stafchef van minister Mike de 
Meza van Financiën en adviseur 
van premier Mike Eman. Hij werd 
gezien als de belangrijkste financi-
eel-economische en strategische 
adviseur van het Kabinet Mike 
Eman I. Na de verkiezingen van 
2013 bleef hij trouw aan De Meza 

Bouwen aan
vertrouwen
„Mijn doel de komende negen maanden is ervoor te zorgen dat 
consumenten en investeerders nog meer vertrouwen krijgen in de 
economie van Aruba. Iedere florin die wordt besteed draagt immers 
bij aan de economische groei die leidt tot een gezonde financiële 
toekomst van Aruba.”
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toen deze minister van Economi-
sche Zaken werd. Zo dicht bij het 
vuur zittend leek het een kleine 
stap naar het ministerschap. „Ik 
werd niet elke ochtend wakker 
met de ambitie om minister te 
worden. Als adviseur heb ik steeds 
de scheidslijn gerespecteerd die er 
is met de minister. Je geeft advies 
en het is aan de minister wat die er 
mee doet. Nu krijg ik de kans om 
mijn eigen visie en mijn eigen 
ideeën vorm te geven. Dat vind ik 
wel heel spannend.”
Gevraagd naar zijn concrete 
plannen voor de komende maan-
den stelt Arends voorop dat hij 
zichzelf als facilitator ziet die goed 
luistert naar wat ondernemers en 
consumenten nodig hebben. „We 
zijn de afgelopen jaren met veel 
grote projecten bezig geweest 
waarvan er nog een aantal moet 
worden afgerond. Ik wil goed in 
kaart brengen wat de investerings-
mogelijkheden zijn rond die 
projecten. Deze hebben een 

uitstralingseffect en dat moeten 
we duidelijk maken en faciliteren 
ten opzichte van investeerders 
zodat onze economie er maximaal 
van profiteert.”
Aruba is een kleine, open econo-
mie die veel te maken heeft met 
internationale partners. „Ik zie het 
als mijn verantwoordelijkheid om 
te zorgen voor een level playing 
field, gelijke kansen en verant-
woordelijkheden voor iedereen. Ik 
heb al enkele besluiten genomen 
om het vestigingsbeleid aan te 
scherpen.” Als voorbeeld noemt 
Arends dat iemand die een aanne-
mingsbedrijfje wil opzetten met als 
doel om voor de raffinaderij te 
gaan werken eerst een contract 
moet hebben voordat er een 
vestigingsvergunning wordt 
afgegeven. „We krijgen enorm veel 
verzoeken binnen voor dit type 
bedrijven, maar we willen geen 
marktverstoring. Ik ga me niet 
bemoeien met de vrije markt, maar 
de overheid moet indien nodig wel 

kunnen bijsturen om excessen te 
voorkomen.”
Een van de speerpunten van het 
economisch beleid is de ontwikke-
ling van San Nicolas. „Er is begun-
stigend fiscaal beleid voor bedrij-
ven die zich daar vestigen. Ik wil 
dat zo snel mogelijk formaliseren 
in wetgeving.”
De ontwikkeling van de derde 
economische pijler, naast het 
toerisme en de olie-industrie, kan 
de komende tijd op veel aandacht 
van minister Arends rekenen. „Die 
bestaat uit twee componenten, de 
kenniseconomie en de hubfunctie. 
We zijn al een tijdje bezig met de 
Foreign Investment Task Force, 
een platform van de publieke en 
private sector dat zich richt op het 
aantrekken van strategische 
partners met meerwaarde voor de 
rol van Aruba als gateway tussen 
Europa en Latijns-Amerika.”
Iets dat voor buitenlandse inves-
teerders heel belangrijk is is een 
betrouwbare financiële en bancaire 
sector. „Die hebben we, onder 
streng toezicht van de Centrale 
Bank van Aruba. Als eiland is het 
een bijzondere prestatie om zowel 
OECD als FATF compliant te zijn. 
Onlangs heeft zich een nieuwe 
bank op Aruba gevestigd, net als 
Qredits die microkredieten gaat 
verstrekken. Dat betekent volop 
keuze voor bedrijven en particulie-
ren en daar geloof ik in.” 
Directie Wetgeving heeft de 
komende tijd de handen vol aan 
wetsontwerpen van de nieuwe 
bewindsman. „Wetgeving gericht 
op consumentenbescherming en  
mededinging zal zo snel mogelijk 
aan de Staten worden aangebo-
den. In combinatie met de rest van 
mijn beleid moet dit zorgen voor 
toenemend vertrouwen van 
ondernemers en burgers in de 
economie. Als we daar in slagen, 
dan hebben we iets moois bereikt, 
denk ik.” 
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Van der Hoeven kan het weten. Ze 
was van 2002 tot 2010 minister, 
eerst van Onderwijs en daarna van 
Economische Zaken. Vervolgens 
werd ze directeur van het Internati-
onaal Energie Agentschap in 

Parijs. Tegenwoordig maakt ze 
deel uit van het Clingendael 
International Energy Programme 
(CIEP) en is dagelijks bezig met 
wereldwijde ontwikkelingen op 
energiegebied. „Wat Aruba doet 

moet je zien in de context van 
klimaatverandering. Ook in deze 
regio gebeurt een heleboel en 
daarin vervult Aruba een voortrek-
kersrol. Ik hoop dat het eiland niet 
alleen bijdraagt aan de duurzaam-
heid in het Caribisch gebied, maar 
ook een rol gaat spelen binnen 
ons Koninkrijk.”
Van der Hoeven reageerde positief 
op de uitnodiging van de organisa-
tie van Green Aruba om te komen 
spreken op deze internationale 
conferentie waarvoor wetenschap-
pers en beleidsmakers uit de hele 
wereld elk jaar naar Oranjestad ko-
men. „Ik had het een paar jaar 
geleden al beloofd. Toen kon ik 
niet, maar heb toegezegd bij een 
latere Green Aruba te komen als 
mijn agenda het zou toelaten. Ik 
vind wat op Aruba gebeurt belang-
rijk. Het eiland is een van de 
voorbeelden van landen in de 
wereld die al heel ver zijn met hun 
plannen voor energietransitie. 
Aruba staat op het punt van 
vergaande implementatie. Dat 
betekent dat het van belang is om 
gebruik te maken van alle kennis 
die je maar binnen kunt brengen. 
Aruba doet dat via organisaties als 
TNO en de UNDP. Wat Aruba ook 
goed begrijpt is dat het niet alleen 
gaat om de overgang naar scho-
nere energie, maar naar een 
compleet nieuwe, duurzame 
samenleving.”
Veranderingen in gemeenschap-
pen zijn Van der Hoeven met de 
paplepel ingegoten. Ze groeide op 
in Zuid-Limburg in de tijd dat daar 
een einde kwam aan de mijnbouw. 

Betrek vrouwen  
bij verduurzaming
„De transitie naar duurzame energie brengt met zich mee dat landen 
meer met elkaar samenwerken, dat politici zich laten leiden door 
duurzaamheid en dat de hele maatschappij de knop omzet om te 
veranderen.” De Nederlandse oud-minister Maria van der Hoeven 
wond er geen doekjes om tijdens de zevende editie van Green 
Aruba. „Landen hebben wereldwijd afspraken gemaakt over kli-
maatverandering. Dat betekent dat ieder land, hoe klein ook, de 
opdracht heeft om oplossingen te ontwikkelen die passen bij de 
eigen samenleving. Overal vinden dus veranderingen plaats.” 
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„Toen de mijnen sloten vond er 
een enorme overgang plaats. Er 
moest andere werkgelegenheid 
gecreëerd worden. Voor de nieuwe 
banen waren andere vaardigheden 
nodig. Dat zie je nu ook gebeuren 
bij de transitie van fossiele naar 
hernieuwbare energie.” Van der 
Hoeven doelt niet alleen op de 
banen die te maken hebben met 
energieproductie. „Denk bijvoor-
beeld aan de raffinaderij hier op 
Aruba. Die moet op gas gaan 
draaien. De komende vijf tot zes 
jaar is er wereldwijd een groot 
aanbod aan gas dat zoekt naar 
markten. Aruba zou een rol 
kunnen spelen in die markt, 
gericht op de regio.”
Volgens de oud-minister is bij het 
inrichten van duurzamere samen-
levingen nadrukkelijk een rol 
weggelegd voor vrouwen. „Wat 
mannen en vrouwen doen in de 
wereld van energie is niet hetzelf-
de. Vrouwen kijken vaak op een 
andere manier naar dingen. Ze 
houden meer rekening met de 

menselijke factor. Mannen komen 
vaak met voorstellen vanuit een 
technische invalshoek waarbij de 
mens een beetje naar de achter-
grond verdwijnt.” Van der Hoeven 
denkt dat de optimale situatie er 
een is waarbij de technologische 
inbreng wordt gecombineerd met 
de menselijke. „Zo breng je dingen 
bij elkaar en maak je de kans op 
succes het grootst.” Zelf zit ze als 
non-executive director van ener-
giegigant Total in een bestuur dat 
bestaat uit zes mannen en zes 
vrouwen. „Dat levert heel andere 
discussies op dan wanneer je als 
enige vrouw tussen de mannen zit 
zoals ik ook heb meegemaakt. 
Vrouwen moeten hun stem geza-
menlijk laten horen in het dossier 
van hernieuwbare energie, dat 
geeft hun inbreng kracht.”
Ze ziet diezelfde kracht van 
samenwerking als een belangrijke 
factor in de klimaatverandering. 
„Aruba is op dat gebied goed 
bezig met het verzamelen van ken-
nis uit andere landen en die naar 

Aruba te brengen. Het eiland staat 
nu voor de grote vertaalslag om de 
theorie in praktijk te brengen. 
Daarbij is van belang om te kijken 
naar wat anderen in de wereld 
doen en daarvan te leren. Ver-
breed je blik en kijk ook naar wat 
je van grotere landen kunt gebrui-
ken. Haal al die kennis naar Aruba 
en gebruik wat past in deze 
samenleving. Alles wat je leert kun 
je mooi weer gebruiken om je rol 
als kennishub meer body te 
geven.”
Van der Hoeven hecht grote 
waarde aan de transitie die Aruba 
doormaakt op weg naar een 
duurzame samenleving als voor-
beeld voor anderen. „Ik ga wat 
hier gebeurt onder de aandacht 
brengen van de directeur van 
CIEP. Wij zijn ook bezig met het 
bestuderen van de overgang naar 
duurzame energiebronnen. Mis-
schien leidt dat in de toekomst tot 
één of andere vorm van samen-
werking.”
I: www.clingendaelenergy. 
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Na het vertrek van Valero is het 
Land Aruba huisbaas over de 
raffinaderij met CITGO als huurder. 
Daartoe is het staatsbedrijf Refine-
ria di Aruba (RdA) opgericht. Alvin 
Koolman is de eerste directeur. „Ik 
ga de komende jaren toezien op de 
nakoming van de contracten. De 
eerste jaren is het onze taak vooral 
om te controleren of CITGO bij de 
renovatie van de installaties 

volgens de afspraken te werk 
gaat.”
De op Aruba geboren en getogen 
Koolman werkt zijn hele leven al in 
de olie-industrie en heeft inmiddels 
bijna veertig jaar ervaring. „Mijn 
passie is oceanografie, maar mijn 
ouders vonden een carrière in die 
richting veel te gevaarlijk. Aange-
zien ik ook geïnteresseerd was in 
chemie ben ik chemische techno-

logie gaan studeren in Nederland. 
Als jongeman begon ik in 1979 bij 
de Lago. Ik vond de olie-industrie 
fascinerend en iedereen riep in die 
tijd dat een baan bij de raffinaderij 
het beste was dat je kon overko-
men, omdat de sector altijd zou 
blijven bestaan. Toen de Lago in 
1985 sloot ben ik bij Shell op 
Curaçao gaan werken. Nadat ook 
die dicht ging vroeg ik me af 
waarom deze exponenten van een 
wereldwijd bloeiende olie-industrie 
het hoofd niet boven water konden 
houden. Ik ben me gaan verdiepen 
in alle aspecten van de sector, niet 
alleen de technische, maar bijvoor-
beeld ook de commerciële kant.” 
Hij deed een schat aan kennis op. 
„Door de dynamiek van de olie-
industrie kunnen zelfs grote 
raffinaderijen snel in de rode cijfers 
komen. Vraag en aanbod zijn 
continu in beweging en daardoor 
kunnen de prijzen enorm schom-

Olieman in
hart en nieren
De terugkeer van bedrijvigheid op het terrein van de raffinaderij doet 
San Nicolas zichtbaar goed. De komst van het Amerikaanse olie-
concern CITGO betekent niet alleen een push voor de werkgelegen-
heid, maar ook voor het midden- en kleinbedrijf dat na de moeilijke 
crisisjaren weer groeiperspectieven heeft.
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melen. Ik zag ook dat politici geen 
idee hebben van de oliewereld en 
keer op keer verrast werden door 
sluitingen en overnames.” 
Koolman werd dankzij zijn exper-
tise van en ervaring in de oliebusi-
ness een veel gevraagd consultant. 
Tijdens zijn carrière zwierf hij de 
hele wereld over. „Ik heb veel in de 
Verenigde Staten gewerkt, maar 
ook in Litouwen en Italië. Toen 
minister Mike de Meza me begin 
vorig jaar belde zat ik in Suriname 
als Operations Manager Commis-
sioning voor het Italiaanse bedrijf 
Saipem SpA. De minister vroeg me 
heel direct of ik er iets voor voelde 
om de commissie te leiden die de 
mogelijkheden zou gaan onderzoe-
ken om de raffinaderij te herope-
nen.” Koolman reageerde positief 
en bracht een groep deskundigen 
bij elkaar om de uitdaging aan te 
gaan. „Het werd een echt dream 
team. Ik ben heel trots op wat we 
voor elkaar hebben gekregen, 
namelijk dat Aruba voor het eerst 
sinds de olie-industrie meer dan 
negentig jaar geleden haar intrede 
deed op het eiland zelf eigenaar is 
van de raffinaderij. De constructie 
waar we op zijn uitgekomen biedt 
Aruba betere bescherming tegen 
ontwikkelingen op de oliemarkt 
omdat we nu goed zijn toegerust 
om vooruit te kijken en eventuele 

problemen zien aankomen. Daar 
kunnen we dan tijdig op inspelen 
en vergaande gevolgen voor onze 
economie beperken.” Koolman 
doelt op het feit dat de regering in 
1985 de sluiting van de Lago niet 
heeft zien aankomen. „Ook de 
beslissing van Valero een paar jaar 
geleden om de productie stil te 
leggen kwam als een donderslag 
bij heldere hemel. Dit soort ontwik-
kelingen mogen nooit als een 
verrassing komen, daarvoor is de 
olie-industrie te belangrijk voor ons 
eiland.”
Niet verrassend werd Koolman 
toen de overeenkomsten met 
Valero en CITGO eenmaal  waren 
getekend benoemd tot directeur 
van RdA. „Het is voor mij een hele 
eer om deze positie te mogen 
bekleden en tegelijkertijd een grote 
verantwoordelijkheid. Het streven 
is om de raffinaderij zo snel 
mogelijk aan het werk te krijgen als 
een upgrader voor zware olie uit 
Venezuela. Vanaf dag een zien we 
erop toe dat de installaties inder-
daad omgebouwd worden om in 
plaats van olie op schoner gas te 
draaien. Ook houden we toezicht 
op het onderzoek naar de vervui-
ling die aanwezig is op de terreinen 
en het saneren ervan. Een andere 
taak is dat we de terreinen die 
CITGO niet gaat gebruiken 

schoonmaken en geschikt maken 
voor andere industrieën. Een 
daarvan is de bioraffinaderij waar 
algen worden gekweekt met 
afgevangen CO2 als voedsel. RdA 
is daarnaast verantwoordelijk voor 
de activiteiten van het bedrijf dat 
voorheen de naam Valero Marke-
ting & Supply droeg. Dat is nu een 
dochteronderneming van ons die 
verantwoordelijk is voor de levering 
van benzine, diesel en kerosine 
voor de lokale markt.” 
Koolman verwacht dat het toezicht 
op de werkgelegenheid bij CITGO 
de komende jaren veel aandacht 
vergt. „Er zijn duidelijke afspraken 
dat er alleen werkvergunningen 
worden verstrekt voor banen 
waarvoor op het eiland niemand te 
vinden is. Het is een goed ding dat 
ik weet wat functies inhouden en 
wat ervoor nodig is om die naar 
behoren in te vullen. Met mij halen 
ze geen grappen uit.”  

Het Franse Technip is door 
CITGO uit tien aanbieders 
gekozen als hoofdaannemer 
voor het productiegereed 
maken van de raffinaderij 
zodat deze binnen twee jaar 
geschikt is om zware olie te 
upgraden op een wijze die 
voldoet aan de strenge 
milieueisen die de Arubaanse 
overheid in het leasecontract 
heeft opgelegd aan de nieuwe 
exploitant zoals het afvangen 
van CO2. Technip dat een 
uitstekende reputatie geniet en 
actief is in 45 landen zal 
samenwerken met de  
Venezolaanse bedrijven 
Tecnoconsult en de Y&V 
Group. Veel van het uitvoerend 
werk zal worden uitbesteed 
aan lokale Arubaanse con-
structiebedrijven. Met het 
project is zo'n 700 miljoen 
dollar gemoeid.
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Directeur Luis Oduber legt uit 
waarom de vliegwielen een 
belangrijke bijdrage gaan leveren 
aan het verduurzamen van de 
energievoorziening. „Het lastige 
van energie is dat je er moeilijk een 
voorraadje van kan opslaan zoals 
kan met water. Dat is echter wel 
een vereiste om duurzaam opge-
wekte energie optimaal te kunnen 
gebruiken. Omdat er wel eens een 
wolk voor de zon komt of het even 

minder waait is de aanvoer van dit 
soort hernieuwbare energie niet 
altijd stabiel. We kunnen natuurlijk 
altijd gebruik maken van generato-
ren, maar het heeft even tijd nodig 
om die op gang te brengen. Die 
tussentijd gaan we opvangen met 
de vliegwielen.”

Bewegende voorwerpen zoals 
ronddraaiende wielen genereren 
bewegingsenergie. Die bestaat uit 

vrije energie die zonder verlies in 
elektriciteit is om te zetten. De 
meest praktische toepassing van 
dit principe is het vliegwiel. Dat 
wordt in beweging gebracht met 
de energie die op bepaalde 
momenten over is. Wanneer extra 
energie nodig is kan die worden 
teruggewonnen door het vliegwiel 
af te laten remmen. 

De vliegwielen zijn zo groot en 
zwaar dat ze uit praktische over-
wegingen ondergronds worden 
geïnstalleerd. „Bij elkaar hebben 
de vliegwielen een capaciteit van 5 
MW. Dat is voldoende om heel 
Aruba gedurende dertien minuten 
van energie te voorzien. Dat geeft 
ons genoeg tijd om de generato-
ren op te starten. Je kunt vliegwie-
len eigenlijk wel de schokbrekers 
van de energievoorziening noe-
men”, aldus Oduber. 

De vliegwielen vormen een inte-
graal onderdeel van de duurzame 
energiestrategie van WEB. Het 
eerste wiel wordt in april in gebruik 
genomen, de laatste over een jaar.
De vliegwielen worden geleverd en 
geïnstalleerd door het Canadese 
bedrijf Temporal Power. CEO Eric 
Murray was voor de startceremo-
nie naar Aruba gekomen. Hij 
toonde zich verguld met de 
opdracht. „Aruba is koploper op 
het gebied van duurzame energie. 
Het is opwindend om deel uit te 
mogen maken van dit proces. 
Innovatie vereist moed en disci-
pline en ik kom dat hier allebei 
tegen. Ik zie jullie over een jaar 
graag terug bij de oplevering van 
dit mooie project.”

De klus vergt een investering van 
17 miljoen florin. Dat geld is bijeen 
gebracht door een consortium van 
lokale financiële instellingen, onder 
begeleiding van de AIB-bank.
 

WEB aan
het vliegwiel
Met een ceremoniële ‘groundbreaking’ heeft het Water- en Energie-
bedrijf WEB de aftrap gegeven voor de installatie van twintig vlieg-
wielen waarmee Aruba weer een stap zet op weg naar het realiseren 
van de groene ambities.
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„Ik heb iets van beide culturen. 
Aan de ene kant de Nederlandse 
mentaliteit om problemen meteen 
te willen oplossen en aan  de 
andere kant de Caribische ge-
woonte om problemen even te 
parkeren en te genieten van het 
moment. Dat laatste vind ik een 

mooie eigenschap. Er kan nog 
zoiets verschrikkelijks zijn ge-
beurd, als er een feest is dan is het 
ook feest. Dan parkeer je het 
probleem gewoon even. In Neder-
land hebben we de neiging om er 
over te blijven praten, soms ook 
wel om van iets een probleem te 

maken. Omdat mijn ouders uit 
elkaar gingen ben ik door mijn 
moeder opgevoed. Ik had twee 
dingen kunnen doen: heel lang 
nadenken over het waarom of het 
aanvaarden. Als ik vriendinnen met 
gescheiden ouders hoor ervaren 
ze dat als een groot probleem. 
Natuurlijk, ik had het ook fijner 
gevonden als mijn vader thuis was 
geweest, maar dat was hij niet. Ik 
heb er geen last van gehad. In de 
Caribische cultuur praat je er niet 
over, het is zoals het is. Mijn 
moeder heeft in elk geval een 
goede job gedaan.”

Koninkrijkskind met
een gouden stem
Het Koninkrijk is meer dan de som der afzonderlijke landen. Het 
levende bewijs van die stelling is Edsilia Rombley, met een  
Arubaanse moeder en Curaçaose vader, maar - op 13 februari 1978 - 
geboren in Amsterdam. Het resultaat: een bijzondere combinatie 
van Hollandse nuchterheid en Caribische uitbundigheid. Dit jaar zit 
de zangeres twintig jaar in het vak. Dat viert ze met het laten uitko-
men van een droom: een concert in Carré.
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Over de band met Aruba: „Mijn 
broer en zus zijn op Aruba gebo-
ren. Ik ben de enige van het gezin 
die in Nederland is geboren. In de 
schoolvakanties gingen wij er vaak 
naar toe, als het kon. Omdat mijn 
moeder alleenstaand was hielpen 
tantes ons om de tickets te 
betalen. Als we met het gezin op 
Aruba waren merkte ik dat ik 
anders ben. De anderen voelen 
zich meteen helemaal thuis, doen 
het heerlijk rustig aan. Dat kan ik 
maar even, op een gegeven 
moment wil ik weer dingen onder-
nemen. Ik kan niet tegen op de 
porche zitten niks doen. Ik moet 
bezig zijn. Ik kan een workaholic 
zijn. Het huis van mijn opa aan de 
Rooiweg 22 is nog altijd de plek 
waar de familie steeds terugkomt. 
Bij het vijftigjarig bestaan van het 
carnaval was iedereen er, de 
tantes uit Sint Maarten en een 
oom uit Amerika. Carnaval op 
Aruba is een groot ding. Als we 
daar zijn zie ik mijn moeder 
helemaal veranderen, ze krijgt 
energie en leeft helemaal op. 
Geweldig om te zien hoe gelukkig 
iedereen dan is. Mijn zus en broer 
hebben een tijdje weer op Aruba 
gewoond en mijn moeder zou, als 
ze er een baan kan vinden, zo 
teruggaan. Ik ben er laatst nog 
geweest toen ik voor het werk op 
Curaçao moest zijn. Ik probeer 
altijd even langs te gaan op 
Aruba.”
Edsilia kan er ongestoord over 
straat. „Wat ik grappig en erg leuk 
vond was de keer dat ik met man 
(muzikant/componist/producent 
Tjeerd Oosterhuis; red) en kinde-
ren in het Holiday Inn logeerde. De 
mensen die er werkten spraken mij 
aan, niet omdat ze mij van televisie 
kennen, maar omdat ze mijn 
familie kennen. Rombley is er een 
bekende naam.”
De opvoeding heeft een echt 
koninkrijkskind van de zangeres 

gemaakt. „Ik ben Caribisch 
opgevoed, maar mijn moeder is 
best westers, ook met koken: 
Hollandse pot met een Caribisch 
sausje. Thuis kook ik zelf wel eens 
Antilliaans, johnny cakes, funchi 
en zo. Eten is een echt cultuur-
ding. We hebben het altijd over 
eten, eten en eten. We kunnen 
hele telefoongesprekken voeren 
over eten. Waar je bijvoorbeeld de 
lekkerste bolo di cashupete kunt 
krijgen. Ik heb geen feestje nodig 
om lekkere taarten te bakken.”

De Caribische roots hebben ook 
hun invloed op haar artistieke 
leven. „Ik merk het zodra ik op de 
bühne sta, dan voel ik het. Kijk 
naar Caribische mensen: het 
maakt niet uit hoe zwaar je bent, 
dat je pijn hebt of op krukken 
loopt, je moet dansen. Je hoort 
muziek en gaat vanzelf dansen. 
Wat mij mee heeft gevormd is de 
muziek die thuis veel werd ge-
draaid: soul, salsa, soka...”
Edsilia's professionele carrière 
begon in 1996 met het winnen van 
de Soundmixshow. „Ik had het niet 
eens door, ik dacht dat ik tweede 
was geworden en dacht: te gek. 
Zonder de Soundmixshow had ik 

van zingen nooit mijn werk ge-
maakt, denk ik. Ik zat in een 
meidengroepje, maar ik keek 
graag naar musicalfilms en zag me 
zelf wel acteren en dansen. Ik heb 
er van gedroomd advocaat te 
worden in Amerika. Of accountant. 
Ik had heel andere plannen. Ik 
vond zingen wel leuk, maar had 
niet het idee dat ik daar iets mee 
moest. Pas toen ik op de bühne 
stond kwam het gevoel: hier ben ik 
thuis.”
Gevraagd naar de hoogtepunten 
van de afgelopen twintig jaar 
noemt ze meteen de Amerikaanse 
soul/gospelzangeres Oleta Adams: 
„Ik won de Soundmixshow met 
een imitatie van haar. We mailden 
wel eens en toen zij naar Neder-
land kwam vroeg ze of ik met haar 
mee wilde op toernee. De vrouw 
die mij had geïnspireerd! Een 
ander hoogtepunt: ik heb in het 
voorprogramma van Lionel Richie 
gestaan. De Ladies of Soul met 
mijn favoriete zangeressen en 
Candy Dulfer is ook een absoluut 
hoogtepunt. Eén groot feest. En 
dan mijn eerste theatershow. Het 
idee dat het publiek een kaartje 
kocht voor mij... te gek.”
En die mooie vierde plaats bij het 
Eurovisiesongfestival van 1998? 
„Oh, wat erg dat ik die niet heb 
genoemd. Dat was zeker een 
hoogtepunt. Een te gekke erva-
ring, maar ik ben dat pas later 
gaan beseffen, toen ik twee jaar 
geleden in de zaal naar Trijntje zat 
te kijken. Pas toen realiseerde ik 
me: wat is dit overweldigend. Toen 
ik in 1998 zelf op het podium 
stond waren de mensen om mij 
heen nerveuzer dan ik. In 2007 
was ik mij er misschien iets meer 
bewust van hoe groot het songfes-
tival is, maar twee jaar geleden 
drong het pas echt goed tot me 
door: bizar dat ik daar twee keer 
heb gestaan zonder dat de 
zenuwen door mijn lijf gierden.”
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Waren er ook teleurstellingen? „Als 
je een album maakt waar jezelf en 
anderen keihard aan hebben 
gewerkt en die niet wordt opge-
pikt. Van alle teleurstellingen op 
werkgebied is later gebleken dat 
ze goed zijn geweest. Je leert 
ervan. Van vallen en weer opstaan 
word je sterker. Ik had een vriend-
je. Dat het uitging was een teleur-
stelling, maar ik heb nu wel een 
hele leuke kerel dus achteraf kan 
ik blij zijn.”
En dan op 12 mei het jubileum-
concert. „Het is als een droom die 
uitkomt. Ik vind het theater het 
leukste wat er is. Ik kan mijn ei erin 
kwijt, je hebt tijd meer van jezelf te 
laten zien, persoonlijke dingen te 
vertellen... Sinds 2005 toer ik om 
de twee jaar langs de theaters. 
Carré is de kers op de taart, een 
bijzondere plek waar veel grote 
artiesten hebben gestaan.” Het is 
toch geen afscheid? „Nee, ik zie 
het meer als de afsluiting van een 
hoofdstuk. Ik heb nog meer dan 
genoeg ambities. Ik zou bijvoor-
beeld graag een keer een kerst-
plaat willen maken of werken aan 
een kinderprogramma. Wat ik leuk 
vind is mensen te entertainen. Dat 
hoeft niet per se met zingen te zijn. 
Ik vind het ook leuk om achter de 
schermen te werken.”

Optredens in de Cariben staan dit 
jaar niet op de agenda. „Met twee 
kinderen pak je niet meer zo 
makkelijk je spullen, maar ik blijf er 
echt niet weg. Wat ik echt te gek 
vind van Aruba zijn de stranden. Ik 
ga niet graag in zee, maar de zee 
op Aruba… die stranden roepen 
mij. Ik kan de hele middag in het 
water zitten. Heerlijk. Mijn man is 
er ook helemaal gelukkig.” En dan 
lachend: „Die wil net zo lang in de 
zon blijven tot hij net zo donker is 
als ik.”

I: www.edsiliarombley.nl 
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Enamora
Nog net voordat president Barack Obama het Witte 
Huis verliet had de Arubaanse Anika Stevens de eer 
hem te ontmoeten. Als deelneemster aan het Young 
Leaders of the Americas Initiative was ze met 34 
andere jonge ondernemers geselecteerd voor de 
Asia-Pacific Economic Cooperation summit in Peru. 
Anika is oprichter van Enamora, een online juweliers-
boutique die inheemse families in Ecuador steunt.

I: www.enamoratreasures.com

 

Grand Dame
Na enige jaren van afwezigheid is de naam Hilton 
terug op Aruba. Vorig jaar kocht de investeerders-
groep Aruba Growth Fund de gebouwen waar tot dan 
het Radisson gevestigd was. Dat was in 1959 het 
eerste hotel aan Palm Beach en werd daarom de 
Grand Dame van Aruba genoemd. Een van de eerste 
gasten was Harry Belafonte. Na een grondige renova-
tie kon het Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino 
eind vorig jaar zijn eerste gasten ontvangen.

 

Meer werk
Het weer productiegereed maken van de raffinaderij 
gaat de komende twee jaar werk bieden aan tweedui-
zend lokale arbeidskrachten. Minister Paul Croes van 
Sociale Zaken verwacht dat de werkloosheid dit jaar 
tot onder de 5% zal dalen. In 2009 toen het kabinet 
Eman I aantrad bedroeg de werkloosheid 12,3%. 
Dankzij een omvangrijk investeringsprogramma om 
de economie aan te jagen was dat percentage in 
2015 al gedaald tot 7,5%. 
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Award
De Arubaans/Nederlandse sterrenchef François 
Geurds is de Marketing Award Rotterdam toegekend, 
een prijs voor mensen die een belangrijke bijdrage 
leveren aan het imago van de stad. Geurds is eige-
naar en chef-kok van FG Restaurant, FG Food Labs 
en FG Bistro. Bij elkaar heeft hij drie Michelinsterren. 
De jury: „Hij staat symbool voor de gastronomische 
groei van Rotterdam. Bovendien is hij de belichaming 
van het DNA van de stad: altijd bezig met het ontwik-
kelen van nieuwe concepten, druk aan het experi-
menteren en de vertaalslag makend naar daadwerke-
lijk doen.'' 

Groen ijs
Een ijsbaan op Aruba? Staat dat niet haaks op het 
groene imago van het eiland want hoe hoog moet de 
airco wel niet om te voorkomen dat de schaatsers 
hun baantjes zwemmend moeten trekken? Dat viel 
mee want in het Christmas Village in San Nicolas 
werd er geschaatst op een kunststof piste van het 
Nederlandse bedrijf Global Green Ice dat duurzaam-
heid juist hoog in het vaandel heeft. 

 

Innovatiefste
De Caribbean Journal heeft Aruba uitgeroepen tot 
'Innovatieve Bestemming van het Jaar'. Met het 
beleid One Happy Island - zowel voor toeristen als 
eigen inwoners - nog happier te maken is Aruba 
uitgegroeid tot vooruitstrevendste bestemming in het 
Caribisch gebied. De redactie stelt dat dit vooral te 
danken is aan de drive van minister-president Mike 
Eman. „De rest van het Caribisch gebied kan er veel 
van leren.”
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Willis Towers Watson heeft al vele jaren opdrachtgevers in het Caribische 
gebied. Onze fi losofi e is dat we de best gekwalifi ceerde professionals voor 
elke (deel)opdracht beschikbaar willen hebben. Of het nu gaat over actuariële 
advisering, investment consulting, risicomanagement, opleidingen, governance 
of HR vraagstukken, we garanderen onder alle omstandigheden 
de best denkbare advisering en ondersteuning.

Willis Towers Watson is een vooraanstaande consultant en opereert 
wereldwijd in meer dan 120 landen.
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