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Mijn eerste bezoek aan Aruba moet in 1983 zijn geweest. Ik herinner me 
de lunch met Betico Croes. En ik herinner me een eiland dat niet meer te 
vergelijken is met het Aruba dat ik in november aantrof toen ik – voor het 
laatst als vice-president van de Raad van State  – het eiland bezocht. Het 
is duidelijk dat het land Aruba voorop loopt in het denken over de onder-
linge relaties in het Koninkrijk. Aruba ziet de band met Nederland als een 
strategisch partnerschap, dat in beider belang kan uitwerken. 
Van belang is de vraag of we erin slagen het onderlinge wantrouwen te 
veranderen in het besef dat het Koninkrijk win-winsituaties kan opleveren. 
Het gaat daarbij zeker niet over structuren en al helemaal niet over staat-
kundige. Het Koninkrijk is meer dan dat. 
Het Koninkrijk is ook KLM, TNO, de Rietveldacademie of de HTM. Allemaal 
partners waarmee Aruba op voet van gelijkwaardigheid samenwerkt. Die 
samenwerking versterkt de Arubaanse autonomie in plaats van dat deze 
erdoor wordt verzwakt. Autonomie moet immers worden uitgelegd als de 
wens van burgers en landen zelf invulling te kunnen geven aan hun besta-
an. Dat doe je ook door soms heel gericht met anderen samen te werken.
De studie door het WODC, waartoe Aruba en Nederland samen opdracht 
gaven, naar de staat van het bestuur en de rechtshandhaving kan als voor-
beeld worden gezien van de door de Raad van State in september nog 
aanbevolen gezamenlijke visitaties. De Arubaanse autonomie is door deze 
studie geenszins aangetast, integendeel. Het vergt bestuurlijke moed om 
kritisch naar jezelf te (laten) kijken, maar uiteindelijk wordt een land er beter 
van.
Hoewel de aanbevelingen van het WODC nog moeten worden uitgewerkt, 
hoop ik dat er een programma volgt gericht op het inhoudelijk versterken 
van de instituties die voor een democratische rechtsstaat wezenlijk zijn. 
Ik denk aan de Staten, Algemene Rekenkamer, Centrale Bank of aan de 
tweelingbroer van de Raad van State: de Raad van Advies. Maar ook aan 
instituties buiten de directe kring van de overheid, zoals universiteit en de 
media; beide voeden ze het publieke debat. 
In elke democratische rechtsstaat zijn checks-and-balances nodig. Geen 
evenwicht zonder tegenwicht; geen samenspraak zonder tegenspraak. 
‘Alle neuzen dezelfde kant op’, klinkt mooi in de private sector, maar in 
de publieke sector is het altijd goed als vervolgens ook de vraag wordt 
gesteld of het niet de verkeerde kant is. 
Eind januari treed ik terug als vice-president van de Raad van State, een 
Hoog College van Staat dat meer moet èn wil zijn dan een instelling van 
alleen het land Nederland. De Raad probeert daadwerkelijk invulling te 
geven aan het zijn van Raad van State van het Koninkrijk (als geheel). Ik zal 
met grote belangstelling de ontwikkelingen in Aruba blijven volgen, maar 
dan als burger van een mij dierbaar Koninkrijk.

Dierbaar Door Mr. H.D. Tjeenk WillinkGASTCOLUMN

Voordat Herman Tjeenk Willink op 1 juli 
1997 vice-president van de Raad van State 
werd, was hij onder meer lid (voor de PvdA) 
en voorzitter van de Eerste Kamer. Wegens 
het bereiken van de 70-jarige leeftijd neemt 
hij per 1 februari afscheid van de Raad van 
State.
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,,Het is geweldig te zien hoe een klein land groot kan zijn.” 
Zo opende prins Willem-Alexander zijn toespraak op de 
Green Aruba-conferentie. Zo’n vierhonderd wetenschappers, 
vertegenwoordigers van overheden en ondernemers uit alle 
windstreken kwamen eind oktober naar Oranjestad om zich te 
laten informeren over de jongste ontwikkelingen met betrekking 
tot duurzame energie. Dat ze dat op Aruba deden, was geen 
toeval. Dat kon ook worden opgemaakt uit de titel van de lezing 
van de kroonprins: Sustainable energy: the example of Aruba.
,,Het is nog maar kort geleden dat de Arubaanse regering 
besloot een leidende speler in de regio te worden op het gebied 
van duurzame energie. Toen premier Eman en minister De Meza 
vorig jaar het nieuwe Arubaanse energiebeleid ontvouwden, 
toonden zij er klaar voor te zijn hoog in te zetten met op de eerste 
Green Aruba Conference Al Gore als gastspreker. En misschien 
nog belangrijker: De conferentie trok veel aandacht. Talloze 
officials van overheden en ondernemers lieten zich inspireren 
door Aruba’s enthousiasme, visie en leiderschap.”
De prins stelde vast dat Aruba met de introductie van duurzame 
energie een ‘vliegende start’ heeft gemaakt. ,,Iedereen weet 
dat fossiele brandstoffen een eindige bron zijn. Behalve onze 

kop in het zand steken, zijn er drie opties: Minder energie 
gebruiken, meer recyclen en alternatieve bronnen ontwikkelen. 
In de praktijk zullen we alle drie simultaan moeten doen.” Het 
produceren van eigen ‘groene’ energie zoals Aruba doet, is een 
goede investering, zowel uit oogpunt van kosten, milieu als 
klimaatbeheersing. 
,,Onze oorspronkelijke bron van energie - eentje die nooit 
opraakt - is uiteraard de zon. Fossiele brandstoffen zijn niets 
anders dan opgeslagen zonne-energie en zelfs de bewegingen 
van water en wind worden door de zon bepaald. Elk half uur 
absorbeert de aarde genoeg zonlicht om de hele planeet een 
jaar lang van energie te voorzien. De sleutelvraag is hoe we deze 
bron effectief kunnen benutten. Ook wind moet een integraal 
onderdeel worden van de duurzame energiemix. Op Aruba zijn 
windturbines rendabel dankzij tenminste vijfduizend werkzame 
uren per jaar.”
,,Sommige landen zullen sneller voortgang maken dan andere. 
Aruba is er daar een van. Aruba is ambitieus, het eiland heeft nu 
al het hoogste percentage duurzame energie van alle landen in 
het Koninkrijk. Wanneer het huidige windmolenpark Vader Piet 
op volle capaciteit draait, voorziet het in bijna twintig procent 

,,Aruba behoort tot de koplopers”, aldus prins Willem-Alexander.

Prins Willem-Alexander bij de verwelkoming door premier 
Mike Eman en minister Mike de Meza (midden), de gastheer 
van de Green Aruba Conference.

Prins royaal met lof
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van de energiebehoefte van het eiland. Op de wereldranglijst 
blijft Denemarken Aruba maar net voor. En u werkt al aan een 
tweede park dat de capaciteit zal verdubbelen. U bent pioniers 
en wij, in Nederland en elders, kijken hoe wij kunnen leren van 
uw ervaringen.”
De prins verwees naar de wijk Juwana Morto die hij ‘s ochtends 
had bezocht en waar de huizen van dakbedekking worden 
voorzien met geïntegreerde zonnecellen. Met 2500 zonne-
uren per jaar heeft Aruba een business case waar muziek 
in zit, aldus de prins die vol lof was over de wijze waarop de 
Arubaanse regering de vergroening van de energie koppelt aan 
wijkverbetering. ,,In Nederland benadrukken we de noodzaak 
van draagvlak in de samenleving. Dat is precies wat we hier zien 
gebeuren.”

De opening van een TNO-vestiging in Oranjestad noemde 
hij een mijlpaal. Het gerenommeerde kennisinstituut gaat in 
samenwerking met Nederlandse en Amerikaanse universiteiten 
opleidingen verzorgen maar richt ook een ‘living lab’ in voor het 
ontwikkelen, testen en certificeren van nieuwe technologieën 
op het gebied van duurzaamheid. ,,Dat TNO dit doet, zegt veel 
over Aruba als een springplank naar de Caribbean en Latijns 
Amerika. En het feit dat Aruba TNO omarmt, zegt veel over de 
coöperatie tussen de landen in het Koninkrijk.”
Positief was de kroonprins eveneens over de wens van Aruba 
koud zeewater te gebruiken voor het koelen van hotels, 
bedrijfspanden en woningen als alternatief voor airconditioning. 
Ook het besluit om het energiebedrijf en de raffinaderij te laten 
overstappen van zware diesel naar het veel schonere aardgas 
juichte hij toe. ,,Ik verwelkom het dat Aruba hiervoor samenwerkt 
met de Nederlandse Gasunie.”
Volgens recente studies moet het mogelijk zijn dat de wereld 
in 2050 volledig op duurzame energie draait. ,,Wij moeten 
afwachten hoe realistisch dat is maar Aruba zal zeker tot de 
koplopers behoren.”
Prins Willem-Alexander richtte zich aan het slot van zijn toespraak 
rechtstreeks tot minister-president Mike Eman: ,,Premier, ik 
heb u horen spreken over harmonie. Harmonie met de natuur, 
harmonie tussen mensen en harmonie in het Koninkrijk. Ik prijs 
de Arubaanse regering voor haar inspanningen en haar ambities. 
Die helpen de wereld wat beter te maken voor toekomstige 
generaties.”

Een volle zaal luisterde ademloos naar de toespraak van de kroonprins 
met op de voorste rij (vlnr) conferentiedirecteur Stijn Janssen, premier 
Mike Eman, minister Piet Hein Donner en minister Benny Sevinger.

Als premier Eman meldt dat zijn regering alle beloften die tijdens 
de eerste Green Aruba-conferentie zijn gedaan, is nagekomen 
levert hem dat een open doekje van de zaal op.
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Eervol was de uitnodiging aan premier Mike Eman en zijn 
echtgenote Doina om aanwezig te zijn bij het eerbetoon 
aan (het beeld van) Martin Luther King bij het Tidal Basin 
in Washington. Martin Luther King III, de oudste zoon 
van de bekende Amerikaanse burgerrechtenactivist, 
bezocht eerder Aruba in verband met de onthulling 
van het beeld van Anne Frank in Oranjestad waarna de 
invitatie volgde aan Eman om naar Washington te komen. 
Het was de bedoeling dat het beeld al op 28 augustus 
werd ingewijd, de 48ste verjaardag van Kings ‘I have 
a dream’ toespraak maar dat kon toen niet doorgaan 
vanwege orkaan Irene. President Barack Obama hield 
een speech die velen emotioneerde. Hij prees de in 
1968 doodgeschoten King onder meer om zijn ‘morele 
verbeelding’.

Aruba wil in de toekomst vliegtuigen registreren en piloten certificeren. Dat heeft minister Otmar Oduber 
van Vervoer en Communicatie aangekondigd tijdens een tweedaagse conferentie in Oranjestad die 
gewijd was aan de registratie van offshore vliegtuigen. Deze uitbreiding van de activiteiten van de 
Directie Luchtvaart levert extra werk op voor advocaten- en trustkantoren alsmede voor banken en dat 
is goed voor de lokale economie, aldus Oduber. Die benadrukte dat de uitvoering conform de eisen 
van de internationale luchtvaartorganisatie ICAO zal zijn. De Dienst Luchtvaart heeft inmiddels haar 
automatisering aangepast zodat betrokkenen online documenten kunnen inzien. 

Na een grondige analyse van de 
overheidsfinanciën en de lokale economie, 
gaf Fitch Ratings Aruba begin september 
een positief oordeel. Aruba kreeg een BBB 
en een ‘Stable Outlook’ voor 2012 en 2013. 
Een belangrijke factor is de 10,5 procent groei 
van Aruba’s economie. De investeringen van 
de regering om de algemene kwaliteit van 
het eiland te verbeteren, de heropening van 
de Valero raffinaderij, de uitvoering van de 
groene energie-plannen en Aruba’s goede 
relatie met het Koninkrijk bleven ook niet 
onopgemerkt in de beoordeling door Fitch. 
Volgens minister Mike de Meza (Financiën) is 
het bijzonder dat een klein land als Aruba in 
de huidige wereldwijde economische crisis 
zijn positieve beoordeling behoudt.

Meer werk 

Eerbetoon

Fitch
positief
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De Stichting Onroerend Goed Aruba SOGA heeft 
onlangs twee grote stukken terrein van de overheid 
overgedragen gekregen voor de uitbreiding van 
het Horacio Oduber Hospitaal. Het betreft 33.000 
m2 erfpachtterrein voor de nieuwbouw van het 
ziekenhuis die nodig is om betere service te kunnen 
bieden aan patiënten en bezoekers. De renovatie 
en uitbreiding die begin dit jaar start, is onderdeel 
van het grotere BoAruba-project van de regering 
om de kwaliteit van het voorzieningenniveau op 
het eiland te verbeteren.

Voor het tweede achtereenvolgende jaar is de regering 
erin geslaagd het overheidstekort met 75 miljoen 
Arubaanse florin te reduceren. Het verschil tussen 
inkomsten en uitgaven in de begroting voor 2012 is 
daarmee teruggebracht naar 200 miljoen. Het lagere 
begotingstekort is het resultaat van ‘duurzame’ en 
‘verantwoorde’ openbare financiën en het succes 
van het kabinet Eman om de economische groei te 
stimuleren, aldus minister Mike de Meza (Financiën) 
die de begroting begin september aan gouverneur 
Refunjol overhandigde. De overheidsinkomsten voor 
2012 worden geraamd op 1,1 miljard florin.

Aruba is graag bereid met het Koninkrijk en 
andere landen samen te werken voor de 
handhaving van de veiligheid van de regio. 
Dat verklaarde premier Mike Eman tijdens het 
forum ‘Vrede en Veiligheid’ van de Organisatie 
van Amerikaanse Staten (OAS). De andere 
deelnemers waren Jos Coumans die als attaché 
van Defensie Nederland werkzaam is in de 
Verenigde Staten en secretaris Adam Blackwell 
van de OAS voor Multidimensionele Veiligheid. 
Het forum werd gevolgd door ruim duizend 
leden van de Inter American Dialogue via een live 
broadcast. Eman had lovende woorden voor de 
betekenis van het Koninkrijk voor Aruba. Hij zei 
er heilig in te geloven dat alle landen - groot en 
klein - samen moeten werken en een bijdrage 
moeten leveren aan een grotere veiligheid. 
Defensie is van belang maar veiligheid begint 
bij het versterken van de gemeenschap, aldus 
de premier. Hij verwees daarbij naar het project 
Sociale Vorming voor jongeren dat in oktober 
door het Arubaanse parlement is goedgekeurd. 
Dit programma moet voorkomen dat jongeren 
zich laten verleiden tot criminele activiteiten. De 
OAS wil graag samenwerken met Aruba en het 
Koninkrijk. Daartoe werd een Memorandum Of 
Understanding getekend.

Samen 
veiliger

Terrein voor 
ziekenhuis

Kleiner tekort
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Verfrissend en inspirerend. Dat was het gevoel dat de 
fractieleiders uit de Tweede Kamer overhielden aan hun bezoek 
aan Aruba. Traditiegetrouw maken zij eens in de vier jaar een 
rondje door het Caribische deel van het Koninkrijk. Bepaald geen 
snoepreisje want inclusief de heen- en terugvlucht stonden er 
zeven dagen voor om op zes eilanden ontmoetingen te hebben 
met bestuurders, volksvertegenwoordigers en burgers. Hun 
waardering voor de wijze waarop het kabinet Mike Eman het 
eiland door de wereldwijde crisis sleept, staken ze niet onder 
stoelen of banken. 
,,Dit is een dynamisch eiland waar ontzettend veel gebeurt. Ik 
word hier helemaal enthousiast van. Ik ben erg onder de indruk”, 
aldus Sybrand van Haersma Buma (CDA). ,,We hebben gesproken 
over het Koninkrijk en wat we voor elkaar kunnen betekenen. Je 
ziet dat tussen Nederland en Aruba een partnerschap aan het 
ontstaan is. Met grote vrijheden voor beide landen die elkaar 
opzoeken om elkaar te versterken. Onder het kabinet Eman 
maakt Aruba grote sprongen vooruit. Hoe kan het dat een klein 
land het zo goed doet in deze grote wereld? Daar moeten we niet 
met jaloezie naar kijken maar van leren.”
Hoewel de VVD van oudsher wat gereserveerder staat ten 
opzichte van de eilanden toonde ook fractievoorzitter Stef Blok 
zich aangenaam verrast. ,,Het geeft een positief beeld als een 

regering zelf met ideeën komt en niet Nederland om geld vraagt. 
Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn zelfstandige landen dus ze 
moeten hun eigen broek ophouden. De Arubanen weten waar 
ze naar toe willen. De regering heeft concrete plannen voor 
de verdere ontwikkeling van het eiland. Wij hebben een mooie 
presentatie gehad over de samenwerking met TNO, Schiphol, 
Rietveld en de Gasunie. Het ziet er heel goed en energiek uit.” 
Jolande Sap (GroenLinks): ,,Ik ben onder de indruk van wat ik op 
Aruba heb gezien. Wat ik heel mooi vind, is dat Aruba inzet op 
nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld duurzame energie en van olie 
op gas overstappen, investeren in wind- en zonne-energie maar 
ook in sociale ontwikkeling. Ik heb veel mensen horen zeggen: 
Wij hebben als land een goede economisch ontwikkeling gehad 
maar daarvan is te weinig terecht gekomen bij de bevolking. De 
regering wil dat veranderen door beter onderwijs, betere zorg en 
door sociale vormingsprogramma’s. Aruba speelt ook heel slim 
in op de samenwerking met Nederland door te benadrukken 
dat dat ook voor Nederland interessant kan zijn. Aruba is de 
toegangspoort tot nieuwe Zuid-Amerikaanse markten. Het is 
dus ook in Nederlands belang de relatie tot in lengte van jaren te 
koesteren.”
Kees van der Staaij (SGP): ,,Met één woord inspirerend. Als in 
Nederland wordt gezegd dat het in dit deel van het Koninkrijk 

Een echte opkikker
De Tweede Kamerdelegatie werd door de Koninklijke Marina met het stationsschip 
Hr. Ms. Van Amstel van Curaçao naar Aruba gebracht. Foto: Peter Bijpost.
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 Kees van der Staaij.

Stef Blok. Jolande Sap.

Sybrand van Haersma Buma.

Gerdi Verbeet.

Alexander Pechtold.

allemaal slecht gaat, ben ik blij dat ik kan zeggen: Nee, het is 
niet één pot nat, het gaat niet overal achteruit. Neem Aruba. Daar 
zien we heel veel ondernemingszin en enthousiasme om er iets 
van te maken, een positieve gerichtheid op samenwerking in het 
Koninkrijk. Dat was echt een opkikker tijdens deze reis.”
Alexander Pechtold (D66) moest destijds als minister van 
Koninkrijksrelaties (2005/2006) lijdzaam toezien hoe Aruba 
onder het kabinet Oduber in een neerwaartse spiraal terecht 
was gekomen maar stelde tot zijn genoegen vast dat met de 
regeringswisseling het tij is gekeerd: ,,Wat een inspirerende 
presentatie. Daar krijg ik energie van. Het was voor mij een 
fantastisch weerzien. Wat me opviel was het enthousiasme en ook 
de goede samenwerking voor het eerst eigenlijk tussen coalitie 
en oppositie. Ik merk dat het politiek gezien een interessant land 
wordt. Je ziet dat het parlement dualistischer opereert, dat de 
meerderheid niet zo maar de regering volgt. Dat is goed want het 
parlement is uiteindelijk het hoogste orgaan in een democratische 

samenleving. Dit was natuurlijk een veel te kort bezoek, zes 
eilanden in zeven dagen maar het is heel goed geweest omdat 
veel van mijn collega’s hier nog nooit waren geweest. Dus voor 
een eerste indruk, voor een factfinding was dit zeer nuttig.”
De delegatie werd geleid door Kamervoorzitter Gerdi Verbeet 
(PvdA): ,,Er zit een enorme energie in Aruba. Het was goed te zien 
dat men bezig is met allemaal nieuwe plannen. De samenwerking 
van Nederlandse bedrijven met Aruba is heel interessant, ook 
voor die ondernemingen. Dat laat de meerwaarde zien van 
samenwerking tussen landen in het Koninkrijk. Wij hebben met 
Aruba een hub naar Zuid-Amerika. Het is goed dat Aruba zich 
ook oriënteert op Europa want dat is voor het eiland een heel 
interessante samenwerkingspartner. Ik vond het verder mooi om 
te zien dat er fors wordt geïnvesteerd in de democratie. Een sterke 
regering heeft een sterk parlement nodig dat kritisch controleert. 
Dat verdienen de burgers. Aruba is daar heel goed mee bezig”, 
aldus Verbeet.
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,,Wij zijn geen loket voor geld maar een kenniscentrum en 
informatieplatform. We zijn er voor om mensen bijeen te 
brengen en de weg te wijzen.” Maurits Malmberg is coördinator 
van het eind oktober op Aruba geopende Europahuis. Hij heeft 
een drukke periode achter de rug. ,,Pas eind september kregen 
we definitief het groene licht en konden we beginnen met de 
concrete voorbereidingen. Twee maanden later konden we de 
deuren openen. Onvoorstelbaar maar fantastisch dat het is 
gelukt.”
Daags na de officiële opening in bijzijn van EU-commissaris 
Andris Piebalgs is Malmberg nog druk in de weer. ,,We hebben 
de ruimtes op tijd kunnen inrichten en de folders en andere 
spullen zijn er. Nu gaan we echt aan het werk om de Arubaanse 
gemeenschap te laten zien wie we zijn en wat we voor burgers 
en ondernemers kunnen betekenen. Eigenlijk zijn we een 
ontmoetingsplaats: Where Aruba meets Europe. De Arubaanse 
regering wil de relatie met de Europese Unie intensiveren, vooral 
ter ondersteuning van de economische ontwikkeling van ons 
eiland dat een hubfunctie kan vervullen tussen het Europese 
en het Zuid-Amerikaanse bedrijfsleven. Wij kunnen daarbij 
helpen.” Het Europahuis is op verschillende terreinen actief. 
,,Aruba heeft via het Koninkrijk een band met de Europese 
Unie. Het paspoort van het Koninkrijk der Nederlanden maakt 
Arubanen tot Europese burgers. Wij kunnen dit verduidelijken, 

EUROPE
ARUBA MEETS

bijvoorbeeld door uit te leggen welke rechten en plichten dat 
met zich meebrengt”, aldus Malmberg.
Een ander doel dat hij voor ogen heeft is groepen mensen bij 
elkaar te brengen om te praten over het belang van Europa 
voor de toekomst van Aruba. ,,We zijn een eiland en dat 
brengt nu eenmaal beperkingen met zich mee. Toch willen 
we economische groei om de welvaart en het welzijn van de 
bevolking te vergroten. Waar haal je die groei vandaan? In 
Europa liggen volop mogelijkheden maar hier beseft men dat 
nog onvoldoende. Aan ons de taak te laten zien wat er allemaal 
mogelijk is.”
Ook bedrijven en ondernemers kunnen bij het Europahuis 
terecht voor ondersteuning. ,,Via ons krijgt men toegang tot 
specifieke netwerken in Europa. Bedrijven kunnen natuurlijk 
zelf op zoek gaan naar contacten maar dat is een vrijwel 
onmogelijke opgave want hoe vind je vanaf hier in dat grote 
Europa net die ene partner waar je wat aan hebt? Wij weten de 
weg en wat we niet meteen zelf weten, zoeken we uit.” 
Malmberg zit vol plannen. Hij heeft al contact opgenomen met 
de Kamer van Koophandel. Via de Kamer kan bijvoorbeeld 
een bepaalde bedrijfstak uitgenodigd worden om gerichte 
voorlichting te krijgen. Ook voor scholen en verenigingen 
staat de deur wijd open. ,,We kunnen studenten wijzen op de 
mogelijkheden van uitwisselingsprogramma’s.”

De deur van het Europahuis staat open voor burgers en bedrijven 
die informatie willen over de Europese Unie.

Maurits Malmberg: Laten zien wat de relatie met Europa voor 
Aruba kan betekenen.
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,,In het verleden beschouwde de Europese Unie Zuid-Amerika 
als een interessante markt maar ook als een werelddeel waar 
het veel te vaak crisis was. Die visie is nu veranderd en de 
belangstelling voor Aruba als gateway tussen beide continenten 
is er zeker.” Aldus Andris Piebalgs, Eurocommissaris voor 
Ontwikkeling, bij de opening eind oktober van het Dr. Edward 
Cheung Center for Innovation. Dat gebeurde in bijzijn van de 
op Aruba geboren naamgever die als ingenieur baanbrekend 
werk verricht voor de Nasa.
Het centrum dat even buiten Oranjestad - langs de weg naar 
de hotelzone - ligt, biedt onderdak aan het Europahuis, de 
aanstaande TNO-vestiging en het bureau voor Public-Private-
Partnerships. Een combinatie die perfect aansluit bij het 
beleid van de Arubaanse regering om naast het toerisme en 
de olie-industrie een derde economische pijler te ontwikkelen. 
Daarvoor zijn volgens premier Mike Eman goede relaties 
binnen het Koninkrijk en met de Europese Unie van cruciaal 
belang. ,,Al vanuit de oppositiebanken hebben wij gewezen 
op de kansen die er voor een klein land als Aruba liggen 
door te investeren in goede relaties met sterke partners die 
tot wederzijds voordeel leiden. Vandaag zetten we weer een 
belangrijke stap voorwaarts in dit proces.”
Het gerenommeerde onderzoeks- en kennisinstituut TNO is 
een van de partners in het project. Directeur Mart van Bracht 
vertelde dat de terughoudendheid die hij altijd heeft als iemand 

met mooie plannen komt, onmiddellijk verdween toen hij Aruba 
bezocht. ‘Scientific heaven’ noemt hij Aruba met zijn wind, zon 
en tropische temperaturen. Van Bracht prees Eman voor diens 
visie en de daadkracht om die ook daadwerkelijk te realiseren. 
,,Samen kunnen wij dit onderzoekscentrum laten groeien 
tot een belangrijke spil in het ontwikkelen van duurzame 
oplossingen voor het Caribisch Gebied.” 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Piet 
Hein Donner zei in de komst van TNO een nieuwe stap te 
zien in de richting van een steeds profijtelijkere samenwerking 
tussen Nederlandse bedrijven en Aruba. ,,Aruba als gateway 
heeft twee kanten”, aldus Donner. ,,Europa kan via Aruba Zuid-
Amerika bereiken maar Aruba kan via Nederland ook Europa 
bereiken.” Een eerder op de dag ondertekend protocol tussen 
Nederland en Aruba moet volgens hem als raamwerk worden 
beschouwd voor de verdere ontwikkeling van onder meer die 
hubfunctie.
Eurocommissaris Piebalgs was de laatste spreker in het rijtje. 
Hij sloot aan bij de woorden van premier Eman door aan te 
geven dat ook in Europa enorm veel aan het veranderen is. 
,,Europa is zich aan het herstellen en onderzoekt nieuwe 
kansen en mogelijkheden. Duurzaamheid en welzijn zijn daarbij 
sleutelwoorden. Sterk leiderschap is een doorslaggevende 
factor op de weg naar een gebalanceerde ontwikkeling voor 
de toekomst. Dat heb ik op Aruba gevonden.”

EU-commissaris Andris Piebalgs en de naamgever van het Center for Innovation, Nasa-ingenieur Edward Cheung.

Scientific heaven
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Steeds meer landen kijken met verbazing naar de ontwikkelingen 
op Aruba. Nog maar twee jaar geleden kampte het eiland met 
een sterk stijgend begrotingstekort, toenemende werkloosheid, 
een gierende inflatie, een investeringsstaking in de particuliere 
sector, belangrijke partijen zoals de KLM en Carnival Cruises 
die het eiland de rug toekeerden, verpauperende wijken, een 
verkeersinfarct in en rond Oranjestad en een ijzige relatie met 
Nederland.
Maar alsof er helemaal geen wereldwijde crisis is, klimt Aruba 
razendsnel uit het dal. Dat heeft ook de aandacht getrokken van 
de Harvard University Kennedy School of Government in Boston 
die daarom minister-president Mike Eman uitnodigde een lezing 
te geven over wat in de Verenigde Staten als ‘het fenomeen 
Aruba’ wordt gezien. Titel van de voordracht: ‘Smart Growth and 
Wellbeing, A small Scale Example of Transforming Purpose’.
,,Als de banken- en nu landencrisis een ding hebben geleerd, is 

dat de eenzijdige focus op uitsluitend economische groei een 
keerzijde heeft. Dat heeft Aruba ook ondervonden. In de 25 jaar 
van Status Aparte is het bruto nationaal product vervijfvoudigd. 
Iedereen is er in inkomen op vooruitgegaan. Tegelijkertijd moet 
worden vastgesteld dat de kwaliteit van het leven geen gelijke 
tred heeft gehouden met de materiële vooruitgang. Natuurlijk zijn 
er voorzieningen bijgekomen die er 25 jaar geleden niet waren 
maar van een diepgewortelde tevredenheid is geen sprake”, 
hield Eman zijn geboeid luisterend gehoor voor.
Niet alleen de Arubaanse premier is tot die conclusie gekomen. 
Heel veel landen hebben  geconstateerd dat het najagen van 
economische groei op den duur geen toegevoegde waarde 
heeft als de verhoging van de welvaart niet hand in hand gaat 
met verbetering van het welzijn. Alom wordt geroepen om nieuw 
leiderschap. Overal zijn denktanks aan de slag maar de echte 
omslag maken, dat is bijna nog nergens gelukt. Misschien 

Smart 
growth and 
wellbeing
Premier Eman wordt op Harvard begroet door gastheer John Haig.



ARUBA DUSHI TERA

13

dat daarom de ogen op Aruba zijn gericht dat als klein land 
wendbaarder is dan grote naties en daarom ook sneller 
resultaten boekt met ‘smart growth’. 
Want economische groei heeft ook Aruba nodig, al was het 
maar om voldoende werkgelegenheid te scheppen, zo erkent 
Eman. Maar de groei wordt nu op andere terreinen gezocht 
dan het uitbreiden van hotelkamers zoals in de afgelopen kwart 
eeuw is gebeurd. ,,More van the same helpt Aruba niet langer 
vooruit. Wij hebben genoeg vijfsterren hotels. Ik wil nu zorgen 
dat we vijfsterren wijken krijgen, vijfsterren scholen, vijfsterren 
verzorgingshuizen voor ouderen”, betoogde de premier in 
Boston. 
Waarnemers uit de VS zijn persoonlijk poolshoogte komen 
nemen hoe het op 30 oktober 2009 aangetreden kabinet Eman 
dat nieuwe leiderschap in de praktijk brengt. Zij zagen tot 
hun verbazing hoe acht jaar neergang in een recordtempo is 
omgebogen in een voor deze crisistijd ongekende vooruitgang. 
De onderzoekers van Harvard hebben zich verdiept in het 
concept van de sociale dialoog (de ‘Kunuku-variant van het 
Nederlandse poldermodel) waarin werkgeversorganisaties 
en vakbonden samen met de overheid voortvarend zeer 
ingrijpende sociaaleconomische hervormingen doorvoeren 
zonder dat deze zoals elders in de wereld tot arbeidsonrust of 
demonstraties leiden. De omzetbelasting werd gehalveerd om 
de koopkracht te herstellen, vanaf 1 januari is er een collectieve 
pensioenvoorziening en een sociale vormingsplicht ingevoerd.
Ook de investeringen in stadsvernieuwing, wijkverbetering, 

Harvard-studenten wilden zich na het college graag laten vereeuwigen met de minister-president.

sportfaciliteiten, groenvoorzieningen, musea en bibliotheken, 
infrastructuur, culturele evenementen en sociale buurtactiviteiten 
zijn onder de loep genomen. Speciale aandacht kreeg het op 
duurzaamheid gerichte beleid dat er toe moet leiden dat Aruba 
over tien jaar volledig op groene energie draait. Bijzonder aan 
deze investeringen is dat voortdurend wordt gezocht naar 
sociale cohesie. En passant werd de relatie met Nederland 
hersteld, keerden ondernemingen terug en heropende Valero 
de raffinaderij in San Nicolas. De effecten zijn niet uitgebleven: 
De werkloosheid daalt, de inflatie is teruggebracht van 10 
naar onder de 3% en de economische groei komt over heel 
2011 boven de 10% uit. In het spoor van Nederland ziet ook 
de Europese Unie in Aruba een ideale gateway naar nieuwe 
markten in Zuid-Amerika.
Samenwerking met gerenommeerde organisaties als TNO, 
Schiphol, de Gasunie en Rietveld dient daarbij als voorbeeld 
voor andere bedrijven die de gunstige ligging van het eiland, 
de zowel fysieke als digitale uitstekende infrastructuur, het 
beschikbare arbeidspotentieel en de Koninkrijksbanden willen 
benutten voor hun expansie. 
Aruba is daarmee in de ogen van de initiatiefnemers van 
de Harvard University Kennedy School of Government een 
voorbeeld voor andere, grotere landen om invulling te geven aan 
nieuw leiderschap dat materiële en immateriële vooruitgang in 
evenwicht houdt. Reden waarom zij minister-president Eman 
vroegen naar Boston te komen voor een (naar inmiddels is 
gebleken drukbezocht) gastcollege.
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Bij de viering van 25 jaar Staten van Aruba was Tweede 
Kamervoorzitter Gerdi Verbeet een van de sprekers. ,,Aruba 
viert dit jaar zijn 25-jarig bestaan als autonoom land binnen 
het Koninkrijk en vandaag vieren ook de Staten van Aruba hun 
zilveren jubileum. Als voorzitter van de Tweede Kamer van 
Nederland wil ik u, ook namens de voorzitter van de Eerste 
Kamer, van harte feliciteren. Pabien”, aldus Verbeet.
,,U, de bevolking van Aruba, heeft zich vol overtuiging voor deze 
autonomie ingezet. Al bij het eerste referendum in 1977 stemde 
82% van de bevolking voor het uittreden uit de Nederlandse 
Antillen. Met doorzettingsvermogen en niet aflatende energie 
heeft u daarna gewerkt aan de verwezenlijking van uw droom 
en op 1 januari 1986 werd de Arubaanse vlag gehesen. 
Zo werd Aruba een autonoom land. Maar Aruba is ook een 
democratisch land. En wie naar de staatkundige wereldkaart 
kijkt, weet dat dat niet vanzelf spreekt. Van de 167 landen 
die de wereld telt zijn er maar 26 die volgens internationale 

standaarden als ‘volledige democratie’ gelden. Aruba mag 
daar dan ook best trots op zijn.”
,,Wij als Nederlandse parlementariërs volgen uw verrichtingen 
met veel belangstelling en ik hoop dat het omgekeerd ook zo 
is. Daar wil ik dan nog wel één ding aan toevoegen. Namelijk 
dat ik grote bewondering heb voor de manier waarop u met zo 
weinig Statenleden zo ontzettend veel werk verzet. Dat vergt 
een inzet en energie die misschien wel samenhangt met de 
jeugdige leeftijd van uw land, uw democratie.”
,,Die uitstraling van energie, daar kan ik met bewondering naar 
kijken. Zoals ik het ook geweldig vind om te zien hoe uitgebreid 
en breed u uw 25-jarig bestaan viert, in zaaltjes en op straat, 
met congressen en feesten. Arubanen zijn trots op hun jonge 
land en op hun autonomie”, aldus Verbeet die de Staten 
van Aruba namens de Tweede en Eerste Kamer een zilveren 
tafelklok aanbood met een kristallen wijzerplaat waarin het 
logo van de Staten Generaal is gelaserd.

Een van de 26

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Staten werd een 
jubileumcongres gehouden waar ook de andere landen van het 
Koninkrijk goed vertegenwoordigd waren.

Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet: Aruba heeft reden trots te zijn.

De Staten in vergadering bijeen.
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Uitbundig en kleurig. Dat mag gezegd worden van het bezoek 
van Koningin Beatrix, kroonprins Willem-Alexander en prinses 
Máxima aan Aruba eind oktober. Aruba liep massaal uit voor 
de Koninklijke familie. Honderden schoolkinderen zwaaiden met 
Arubaanse en Nederlandse vlaggetjes en nog meer enthousiaste 
Oranjefans klapten en juichten de hoge gasten toe tijdens de 
welkomstceremonie op de boulevard voor het Bestuurskantoor.
’s Middags toog Aruba in groten getale naar het Linear Park waar 
het Koninklijke gezelschap genoot van een multicultureel festival 
waar eilandbewoners van acht verschillende nationaliteiten hun 
muziek en dans lieten zien. Premier Mike Eman noemde de 
Koningin tijdens de presentatie van de Arubaanse cultuur het 
‘kompas’ van het Koninkrijk, iemand die de mensen inspiratie 
geeft en staat voor saamhorigheid en tolerantie. Tot ieders 
verrassing nam de Koningin het woord. Ze dankte iedereen voor 
een ‘fantastische middag’ en zei, ook namens haar zoon en 

Warm welkom
schoondochter, dat ze zich thuis voelden op Aruba. Het is een 
feest om hier te zijn, voegde ze eraan toe. Ook complimenteerde 
ze Aruba met alle inspanningen om het eiland nog verder vooruit 
te brengen.       
De volgende dag bezocht het gezelschap achtereenvolgens het 
nationaal park Arikok en de wijk Juwana Morto (vertaald: dode 
leguaan) bij San Nicolas. In Juwana Morto vindt een ingrijpende 
wijkverbetering plaats. Bewoners kregen de kans de Koninklijke 
gasten te vertellen hoe blij ze zijn met hun gerenoveerde huis. De 
Koningin, kroonprins en prinses toonden oprechte interesse in 
het welzijn van de bewoners. In een vertederend moment pakte 
een baby van vijf maanden, in de armen van haar jonge moeder, 
de pink van de Koningin en liet niet meer los.         
Na Aruba ging de reis verder naar de vijf eilanden van de 
voormalige Antillen.

De aankomst op de luchthaven  
Reina Beatrix.

Premier Mike Eman en diens echtgenote Doina 
verwelkomen de Koninklijke gasten.

En dan klinken het Nederlandse Wilhelmus en het 
Arubaanse Dushi Tera. Tweede van links gouverneur 
Refunjol.
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Bij de verwelkoming in Oranjestad nam Koningin Beatrix de erewacht af om daarna  
zwaaiend de toejuichingen van het enthousiaste publiek in ontvangst te nemen.
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In het nieuwe Linaer Park kregen de Koninklijke 
gasten een wervelende show voorgeschoteld die een 
afspiegeling vormde van het multiculturele karakter van 
de Arubaanse samenleving 

In het Linear Park trad minister Otmar Oduber op als gastheer.

Premier Mike Eman biedt een Arubaans aandenken aan.

Prinses Máxima was helemaal in haar element bij het optreden van de Carnavalsgroep.

Tot ieders verrassing stapte Koningin Beatrix spontaan achter de microfoon om de 
Arubaanse bevolking te bedanken voor het warme welkom.

De show kon de Koningin zichtbaar bekoren....

... en soms ook verrassen.
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In het bezoekerscentrum van het nationaal park Arikok werd 
uitleg gegeven over de rijke flora en fauna in dit natuurgebied 
waarna een rondrit per Safari-jeep volgde.

Minister Benny Sevinger verzorgde de rondleiding door de gerenoveerde wijk 
Juwana Morto bij San Nicolas waar de Koninklijke gasten uitgebreid de tijd namen 
met de bewoners te spreken.
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De Nederlandse media toonden veel belangstelling voor het Koninklijk bezoek aan Aruba. De NOS maakte een speciaal programma. Volgens 
presentatrice Astrid Kersseboom was Aruba een ,,ideale start” omdat er geen problemen waren zoals op de andere eilanden. ,,Op Aruba spelen 
geen pijnlijke zaken. Als je naar het programma kijkt, straalde dat er ook vanaf. Het was een groot feest. Vooral de optredens bij Linear Park. Dat 
carnaval was echt feest en je zag dat de Koninklijke familie ervan genoot. Ze liepen daar te swingen.” Kersseboom wil graag terug naar Aruba 
om meer te zien van het eiland. ,,Ik vond de Arubanen heel leuk, gastvrij en open.” Menno Reemeijer van het Radio 1 Journaal (met hoed) en 
royalty-verslaggever Pieter Klein Beernink van de Telegraaf wilden van premier Eman meer weten over het succes van de Arubaanse economie 
(een groei van ruim 10%).
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En dan is het al weer tijd om afscheid te nemen, met een zwaai of - op zijn Arubaans - met een stevige brasa.



ARUBA DUSHI TERA

21

Een parel op de kroon. Zo noemt minister-president Mike 
Eman de invoering van een verplichte pensioenregeling voor 
alle werknemers in de private sector. De voor de regio unieke 
voorziening maakt een einde aan het schrale bestaan van drie 
op de vier gepensioneerden die na een leven lang hard werken 
afhankelijk zijn van alleen een AOV-uitkering. 
,,Ik ben er trots op dat de hiervoor benodigde landsverordening in 
zo’n korte tijd tot stand is gekomen. Dat is een groot compliment 
waard aan het adres van de werkgeversorganisaties en de 
vakbonden die hierover in het kader van de Sociale Dialoog een 
akkoord hebben gesloten maar ook aan de ambtenaren die er 
heel hard aan hebben gewerkt. Deze wet onderstreept dat de 
solidariteit terug is in onze samenleving”, aldus de premier die 
reeds in 2004 - toen nog als oppositieleider - voorstellen deed 
voor een collectieve pensioenvoorziening. 
Bij het opstellen van de notitie ‘Een zeker pensioen voor iedereen’ 
werd hij destijds geholpen door Klaas Tuinstra, oud-Tweede 
Kamerlid. ,,Deze regeling is niet gebaseerd op de Nederlandse 
situatie maar op wat Aruba wil, wat mogelijk is op Aruba. Het is 
echt maatwerk”, aldus de uit de verzekeringswereld afkomstige 
Tuinstra die ook bij het ontwerpen van de pensioenwet die per 1 
januari van kracht is geworden een belangrijke rol heeft gespeeld.
De pensioenplicht gaat gelden voor alle werknemers in de 
private sector. De premie wordt in twee jaar tijd stapsgewijs 

Parel van een 
pensioenwet

opgebouwd van 2% in 2012 en 4% in 2013 naar minimaal 6% in 
2014. Deze premielast wordt gelijkelijk verdeeld over werkgevers 
en werknemers. De percentages zijn de wettelijke minima. 
Werkgevers mogen meer betalen, werknemers mogen dat ook. 
Dat laatste is vooral handig voor de werknemers die minder 
dan 20 jaar van hun pensionering verwijderd zijn. Er is namelijk 
40 jaar nodig om een volledig pensioen op te bouwen. Nu meer 
bijdragen betekent straks een hoger pensioen. De wet verbiedt 
het overigens om de opgebouwde pensioenrechten af te kopen.
Voor werknemers van 55 jaar of ouder is de resterende periode 
tot aan de pensioengerechtigde leeftijd te kort om een redelijk 
pensioen op te bouwen. Voor hen is een bijzondere regeling 
bedacht. Er moet wel net als voor andere werknemers premie 
worden afgedragen maar bij pensionering kunnen zij een bedrag 
ineens opnemen dat vanwege de renteopbrengst hoger is dan de 
ingelegde premies bij elkaar opgeteld.
Hoewel het een regeling betreft tussen werkgevers en werknemers 
doet ook de overheid een flinke duit in het zakje. De af te dragen 
pensioenpremies worden namelijk vrijgesteld van loonbelasting. 
‘s Lands schatkist loopt daardoor jaarlijks ongeveer 15 miljoen 
florin mis. ,,Dat is verantwoord omdat een einde wordt gemaakt 
aan een sociaal onhoudbare toestand van ouderen die amper 
kunnen rondkomen”, aldus Eman wiens kabinet hiermee opnieuw 
een verkiezingsbelofte inlost.

Informatiebijeenkomsten over de nieuwe pensioenregeling trekken volle zalen.Met de invoering van een collectieve pensioenregeling lost het kabinet 
Eman opnieuw een verkiezingsbelofte in.
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Aruba en Nederland hebben een betekenisvolle stap gezet op weg 
naar een nieuwe invulling van de Koninkrijksbanden. Dat blijkt uit 
het samenwerkingsprotocol dat minister-president Mike Eman en 
minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk-
srelaties in Oranjestad hebben ondertekend.
Het oude concept van het met zijn vieren gelijk optrekken is verleden 
tijd. De snelheid waarmee in het Koninkrijk nieuwe ontwikkelingen 
worden geïnitieerd wordt niet langer bepaald door het land dat zich 
als laatste aansluit. Het samenwerkingsprotocol tussen Aruba en 
Nederland onderstreept dat: Beide landen wachten niet totdat Cu-
raçao en Sint Maarten zo ver zijn om na te denken over wat zij met 
het Koninkrijk willen.  
Dat betekent dat Nederland en Aruba fors gaan investeren in hun 
relatie. Nederland zal op een groot aantal terreinen kennis en ervar-
ing gaan delen met Aruba en actief gaan lobbyen om Aruba als hub 
tussen Zuid- en Midden-Amerika en Europa bij het bedrijfsleven 
te promoten. Het protocol regelt tevens dat Aruba mee gaat prof-
iteren van de goede (handels)relaties die Nederland her en der in 
de wereld heeft.
De uitwerking van het protocol wordt voortvarend ter hand ge-
nomen. Al tijdens de Koninkrijksconferentie van 14 december 
werden door alle betrokken ministeries gezamenlijke werkgroepen 
geïnstalleerd die per deelgebied concrete actieplannen gaan uit-
werken.
Met het ondertekenen van het samenwerkingsprotocol honoreert 

de Nederlandse regering de wens van Aruba om het Koninkrijks-
verband beter te benutten door het aangaan van een strategisch 
partnerschap. Aanvankelijk stuurde Donner er op aan dat Cura-
çao, Sint Maarten en Aruba gelijk zouden optrekken maar daar-
van is hij teruggekomen nadat de regeringen in Willemstad en Sint 
Maarten lieten weten geen tijd te hebben om over de toekomst van 
het Koninkrijk na te denken terwijl de regering in Oranjestad vorig 
jaar al een vernieuwende visie ontvouwde. Dat Donner Aruba tot 
‘preferent partner’ verklaart, kan op de volle steun van de Tweede 
Kamer rekenen.
De vergaande toezeggingen kunnen ook worden gezien als een 
blijk van vertrouwen in het kabinet Mike Eman dat bij zijn aantreden 
in oktober 2009 rigoureus brak met de isolatiepolitiek van de voor-
gaande MEP-regeringen. Nadat zij het protocol hadden onder-
tekend, spraken Eman en Donner de verwachting uit dat beide 
landen volop profijt zullen hebben van deze ‘nieuwe impuls’ aan de 
samenwerking die gebaseerd is op ‘een gelijkwaardige relatie en 
onderling vertrouwen’.
,,Van enige beperking van onze autonomie is geen sprake”, zo 
benadrukte de Arubaanse premier. ,,Integendeel, dit zal onze zelf-
standigheid vergroten. Deze samenwerking is namelijk niet gericht 
op het uitbreiden van de bestuurlijke relatie maar is bedoeld om 
economische en maatschappelijke initiatieven te faciliteren. Het 
land Aruba komt hierdoor juist veel sterker te staan in het Koninkrijk 
en de wereld.”

De hulpvaardigheid van minister Donner lijkt zelfs zo ver te gaan dat hij premier Eman wijst waar die zijn handtekening moet plaatsen...

Samen sterker
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Het strategisch partnerschap dat Aruba en Nederland aangaan is 
gebaseerd op ‘een respectvolle samenwerking tussen partners die 
gericht is op het realiseren van synergie, zulks tot voordeel van alle 
partners’.
Gelet op de strategische ligging van zowel Aruba als Nederland 
wordt prioriteit gegeven aan de ontwikkeling van een gestructureerde 
samenwerking op het terrein van handel en economie, aldus 
premier Eman en minister Donner na afloop van de ondertekening 
van het samenwerkingsprotocol.
Afgesproken is gezamenlijk een economisch plan te ontwikkelen 
voor het handelsverkeer tussen Europa en Zuid- en Midden-
Amerika. ,,Nederland en Aruba willen – gebruikmakend van hun 
strategische positie – onder meer Nederlandse bedrijven een 
betere toegang verschaffen tot de Caribische en Midden- en Zuid-
Amerikaanse markten en vice versa de handel vanuit de Caribische 
en Zuid-Amerikaanse regio naar de Nederlandse en Europese 
markt faciliteren”, zo staat te lezen in het protocol 
Aruba en Nederland zullen ook samenwerken om de banden 
tussen de Europese Unie en de Landen en Gebieden Overzee 
(LGO) te versterken. In het kader hiervan ondersteunt Nederland 
het verzoek van Aruba aan de Europese Commissie om expertise 
te leveren voor het Europahuis dat onlangs in Oranjestad door EU-
commissaris Andris Piebalgs is geopend. Ook gaan Nederland 

en Aruba de mogelijkheden van verbetering van toegang tot 
verschillende EU-fondsen onderzoeken.
,,Randvoorwaarden voor economische ontwikkeling liggen op het 
terrein van politieke stabiliteit, goed bestuur en rechtszekerheid, 
openbare financiën, onderwijs, cultuur, wetenschap en emancipatie, 
(gezondheids)zorg en justitie. Om hier invulling aan te geven wordt 
ten behoeve van een succesvolle samenwerking op het terrein 
van handel en economie, een gestructureerde samenwerking 
nagestreefd waarbij met speciale aandacht ook zal worden 
gekeken naar de mogelijkheden om tot vergaande samenwerking 
te komen tussen Nederland en Aruba in het belang van Caribisch 
Nederland”, aldus het protocol.
Daarin wordt er op gewezen dat Aruba het voortouw heeft genomen 
met enkele projecten, zoals het management van de luchthaven op 
Aruba door de Schipholgroep, de vestiging van TNO op Aruba, de 
betrokkenheid van de Nederlandse GasUnie N.V. bij de transitie 
naar aardgas door het lokale water- en elektriciteitsbedrijf WEB en 
de raffinaderij en de opening van een vestiging van de Rietveld 
Academie op het eiland. ,,Dit zijn goede voorbeelden van de 
intensivering van samenwerking tussen Aruba en Nederlandse 
bedrijven, met een duidelijke meerwaarde voor alle betrokken 
partijen.”

Accent op 
handel De ondertekening van het protocol vond plaats in 

het fraai gerestaureerde archeologisch museum in 
Oranjestad
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De toeristische cijfers zien er goed uit. In totaal bezochten 723.1999 
toeristen Aruba tot de maand oktober. In vergelijking met dezelfde 
periode in 2010 betekent dit een toename van 5,84 procent, 
bijna twee keer zoveel als waarop was gerekend. Vooral de Zuid-
Amerikaanse markt groeide en wel met 29,7 procent. Het aantal 
bezoekers uit Europa steeg met 5,8 procent. De Amerikaanse 
markt bleef stabiel. Het aantal cruisetoeristen nam toe met 6,3 
procent. Verder meldde minister Otmar Oduber (Toerisme) het 
goede nieuws dat Holiday Inn 20 miljoen Arubaanse florin gaat 
investeren in de renovatie van het hotel op Palm Beach.

Premier Mike Eman, zijn vrouw Doina en de Arubaanse 
gevolmachtigde minister Jocelyne Croes wachtten een warm 
onthaal tijdens een recent bezoek aan de Kennedy-familie in 
Hyannisport, Massachusetts. Zij waren speciale gasten bij een 
herdenkingsevenement van het Robert F. Kennedy Center for 
Justice and Human Rights. Andere gasten waren beroemdheden 
uit Hollywood en de politieke- en sportwereld. Het applaus voor 
Eman en diens steun om de herinnering aan Robert Kennedy 
levend te houden, gaf aan dat Aruba populair is in Boston en 
omgeving. Eman overhandigde de weduwe van Robert Kennedy 
een miniatuur van een Divi Divi boom.

Bij de 
Kennedy’s

Meer 
toeristenJantjes 

verven
Mariniers van de Marinierskazerne Savaneta hebben de 
Zoutmantoren voorzien van een nieuwe verflaag. De toren, die ook 
wel de ‘Koning Wilhelm III toren’ wordt genoemd, is een prominente 
‘eyecatcher’ in Oranjestad. 
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Aruba heeft een nieuwe strategische partner: de 
New America Foundation (NAF), een Amerikaanse, 
onafhankelijke instantie die gespecialiseerd is in 
overheidsmanagement. Premier Eman tekende in 
oktober een akkoord met de organisatie in Washington 
DC. Aruba wil, samen met het Nederlandse TNO-
instituut en de hulp van de NAF een nationale strategie 
opzetten om duurzame welvaart te bevorderen. Daarbij 
moet de zogenaamde ‘smart growth’ de algehele 
leefbaarheid verbeteren en Aruba een aangename plek 
maken voor zowel inwoners als toeristen. Het plan richt 
zich op groene energie, smart growth en duurzaam 
toerisme. Volgens NAF-directeur Patrick Doherty heeft 
Aruba grote potentie om rolmodel te worden voor 
andere eilandnaties die de overstap maken naar een 
duurzame gemeenschap. Doherty bezocht Aruba 
onlangs en zei dat hij onder de indruk was van de 
voortgang die de regering maakt met projecten die 
gericht zijn op ‘slimme groei’.

Aruba wil graag een zusterband met Miami. Premier Mike Eman 
besprak onlangs de mogelijkheden deel te nemen aan Miami’s 
Sister City programma met burgemeester Tomas Regalado en 
vertegenwoordiger van de staat Florida Carlos Lopez Cantara. 
Miami werkt al samen met de steden Asti in Italië, Asuncion in 
Paraguay, Dakar in Senegal, Mendoza in Argentinië en Iquique 
in Chili. Een alliantie met Miami biedt voordelen in de zakelijke 
promotiesfeer en de expertise die deze stad heeft zou van pas 
komen in de uitvoering van het BoAruba-project.

Nieuwe 
Bussen

Sister City
Akkoord 
met NAF

Arubus neemt in april zestien nieuwe bussen in gebruik. Het 
busbedrijf kampt al enige tijd met financiële problemen. De directie 
en minister Otmar Oduber die belast is met openbaar vervoer 
hebben een businessplan opgezet om het bedrijf weer gezond te 
maken. Er zijn afspraken gemaakt over een herfinanciering van de 
schulden, het afvloeien van personeel en salarisinkorting van de 
directieleden. 
Volgens Oduber zullen de ingrepen het busbedrijf minder afhankelijk 
maken van donaties van de overheid. De bewindsman rekent op 
een besparing van 19 miljoen florin in de komende tien jaren.
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Drie dagen lang was Aruba the place to be voor wetenschappers, 
ondernemers en afgevaardigden van overheden en 
maatschappelijke organisaties die op de hoogte willen blijven van 
de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie. 
Wat dat betreft kwamen de ruim vierhonderd deelnemers 
aan de tweede Green Aruba Conference aan hun trekken. Ze 
waren uit alle windstreken naar Oranjestad gekomen om zich 
te laten bijpraten door een al even internationaal samengesteld 
keurkorps van gerenommeerde inleiders.
De gewaagde keuze van conferentiedirecteur Stijn Janssen 
om naast experts op het gebied van technologische innovaties 
ook sprekers uit te nodigen die het thema vanuit geheel andere 
invalshoeken (bijvoorbeeld de sociaal-maatschappelijke, 
financiële of logistieke consequenties) benaderden bleek 
een goede zet. Daardoor werd het congres een plaats waar 

wetenschap en praktijk elkaar ontmoetten met levendige 
discussies tot gevolg.
De conferentie werd geopend door minister Mike de Meza 
(Financiën, Communicatie, Nutsbedrijven en Energie) die als 
gastheer optrad. Zijn boodschap: Al gelooft nog niet iedereen 
in duurzame energie, de groei van de wereldbevolking laat 
landen geen andere keuze dan een ‘green way out’. Een weg 
die Aruba al is ingeslagen, zo stelde premier Mike Eman: Alle op 
Green Aruba 2010 aangekondigde plannen zijn uitgevoerd, in 
uitvoering of in aanbesteding. Over twee jaar voorziet wind- en 
zonne-energie voor vijftig procent in de lokale energiebehoefte, 
zo beloofde hij. Minister Michelle Hooyboer-Winklaar 
(Economische Zaken, Sociale Zaken en Cultuur) introduceerde 
Aruba als ‘the green gateway’, na toerisme en de olie-industrie 
de derde en perspectiefvolle pijler onder de lokale economie.  

Greenway to the 
future
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EU-commissaris Andris Piebalgs kondigde aan dat ‘Brussel’ 
werkt aan een nieuwe visie op de relatie met de voormalige 
koloniën die niet langer gebaseerd is op ontwikkelingshulp 
maar meer op het wederzijds benutten van elkaars sterkten. 
Een benadering die naadloos aansluit bij de ambitie van de 
Arubaanse regering om strategische partnerschappen aan 
te gaan met Nederland en Europa. Hoogleraar Duurzaam 
Innoveren van de Universiteit van Utrecht Jacqueline Cramer 
onderstreepte het belang bedrijven en burgers te betrekken 
bij het groene beleid. ,,Het succes valt of staat met het 
draagvlak in de samenleving”, aldus de oud-minister die haar 
bewondering uitsprak voor de Arubaanse aanpak. Zo legde 
elk van de bijna dertig inleiders zijn of haar eigen soms zeer 
verrassende accenten waarbij de op Aruba geboren Nasa-
ingenieur Edward Cheung en Tisa Lasorte vakkundig leiding 

gaven aan de paneldiscussies.
De conferentie telde op de slotdag twee hoogtepunten: De 
toespraak van kroonprins Willem-Alexander (zie pagina 4) en de 
feestelijke ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst 
met het onderzoeksinstituut TNO dat op het eiland een 
proeftuin (living lab) inricht voor het ontwikkelen, onderzoeken, 
testen en certificeren van nieuwe op duurzaamheid gerichte 
technologieën, het opzetten van een Green Faculty in coöperatie 
met Nederlandse en Amerikaanse universiteiten en de opening 
van een eigen vestiging (TNO Cariben) waarvan tevens een 
regionaal loket voor de Geologische Dienst Nederland deel 
uitmaakt.
Het laatste woord was aan gastheer De Meza die bijna blozend 
alle complimenten voor de perfecte organisatie in ontvangst 
nam: ,,Tot volgend jaar op Green Aruba 2012.” 

EU-commissaris Andris Piebalgs wil de relatie met de voormalige 
koloniën een impuls geven.

Keynote-speaker prins Willem-Alexander: ,,Waar 
een klein land groot in kan zijn.”

Inleidingen werden gevolgd door levendige discussies met onder 
meer oud-minister Jacqueline Cramer.



Verbetering van het onderwijs is een van de speerpunten van 
het beleid van de Arubaanse regering. Minister Arthur Dowers 
van Justitie en Onderwijs was dan ook uitermate ingenomen met 
de komst van EU-commissaris Andris Piebalgs naar Oranjestad 
om te spreken op de Green Aruba Conference en de opening 
van het Dr. Edward Cheung Center for Innovation bij te wonen. 
De hoge gast uit Brussel kwam namelijk niet met lege handen. 
De openingsbijeenkomst kreeg een extra feestelijk tintje door de 
ondertekening van een overeenkomst voor een bijdrage van 8,8 
miljoen euro. 
,,Een geweldig cadeau”, aldus Dowers die het geld goed kan 
gebruiken voor de uitvoering van zijn strategisch beleidsplan om de 
kwaliteit van het onderwijs op Aruba naar een hoger plan te tillen. Dat 
plan is getoetst door EU-experts op duurzaamheid en haalbaarheid 
alvorens de bijdrage uit het Europese Ontwikkelingsfonds kon 
worden toegezegd. ,,In de komende drie jaar krijgen we steeds 
een deel van het geld. In januari komt de eerste tranche, een 
bedrag van 7,5 miljoen florin. Als we dat hebben gebruikt, wordt 
een rapportage gemaakt waarin we de besteding verantwoorden. 
Komen we met een voldoende uit deze toets dan krijgen we het 

De overeenkomst werd door EU-commissaris Andris Piebalgs en 
minister Arthur Dowers met een ferme handdruk bekrachtigd.

volgende deel”, legt minister Dowers uit.
Het geld wordt gebruikt voor de versterking van de organisatie 
van de Directie Onderwijs, de professionalisering van leerkrachten, 
taalbeheersing en didactiek. Ook de inhoud van het huidige 
onderwijsprogramma zal aan een grondige analyse worden 
onderworpen. ,,Wij kennen de problemen met de taal. Op school 
is Nederlands de lestaal terwijl dat vrijwel in geen enkel huishouden 
wordt gesproken. Momenteel werken we samen met Nederland 
aan een traject om Nederlands als tweede taal te onderwijzen.” 
Dowers noemt allerlei zaken op waaraan het Europese geld zal 
worden besteed: Boeken en andere lesmaterialen, infrastructuur 
en het bijscholen van docenten. ,,Het geld is er, nu staan de 
mensen in het onderwijs voor de uitdaging om het ten goede te 
laten komen van de leerlingen want om hen gaat het.”
Anders dan vaak wordt verondersteld, krijgt Aruba geen 
begrotingssteun van Nederland. Incidentele bijdragen uit Brussel 
zoals nu voor het onderwijs en eerder voor de opknapbeurten van 
het Archeologische Museum en Parke Arikok worden dan ook als 
een welkom geschenk gevierd.

Blij met EU-bijdrage



ARUBA DUSHI TERA

29

,,Enseñansa pa Empleo bestaat al 23 jaar en is niet meer uit onze 
samenleving weg te denken. Deze belangrijke organisatie begint nu 
aan een tweede leven in een nieuwe vorm, in een nieuw gebouw en 
met nieuwe energie.” Minister-president Mike Eman onderstreepte 
de waarde van Enseñansa pa Empleo voor de Arubaanse bevolking 
bij de opening van het nieuwe onderkomen in de Engelandstraat.
In 1988 was het toenmalig minister van Onderwijs Mito Croes die 
de noodzaak inzag van een onderwijsinstituut voor volwassenen 
op een moment dat meer dan een kwart van de beroepsbevolking 
zonder werk zat. ,,We moesten overleven en dat kon alleen 
door onze mensen om te scholen. Vandaag de dag plukken we 
de vruchten van de keuze om het onderwijs op alle niveaus te 
stimuleren”, aldus dr.mr. Croes.
In de loop van de jaren groeide Enseñansa pa Empleo uit tot een 
onderwijsinstituut van formaat. Het aanbod bestaat inmiddels 
uit 72 verschillende cursussen die worden gegeven door meer 
dan 70 docenten. Eman is blij dat Enseñansa pa Empleo zo veel 

mensen een tweede kans heeft gegeven. ,,Iedereen heeft recht 
op onderwijs en moet de kans krijgen zich te ontwikkelen.” In het 
streven om de dienstverlening van de overheid te verbeteren, gaan 
de medewerkers van de hulpbestuurskantoren training krijgen bij 
Enseñansa pa Empleo. Ook de bewaarders van Korrectie Instituut 
Aruba (KIA) gaan er cursussen volgen. Daarnaast wordt in het 
kader van het toerismebeleid het Aruba Certification Program 
door Enseñansa pa Empleo aangeboden. Ook de jongeren die het 
sociale vormingsprogramma van de overheid gaan volgen, krijgen 
te maken met Enseñansa pa Empleo. Het opleidingsdeel van dat 
traject zal door het instituut worden verzorgd.
Het vernieuwde Enseñansa pa Empleo heeft ook een nieuwe 
directeur: Gregory Koolman. Hij benadrukte dat Enseñansa pa 
Empleo geen op zichzelf staand instituut is maar integraal deel 
uitmaakt van de Arubaanse samenleving. ,,Ouders die een cursus 
volgen, geven een goed voorbeeld aan hun kinderen. Ze creëren 
een omgeving waarin leren wordt gestimuleerd.”

Tweede kans

Dr.mr. Mito Croes mocht 23 jaar nadat hij als minister van Onderwijs 
verantwoordelijk was voor de komst van Enseñansa pa Empleo het nieuwe 
onderkomen openen.
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Dat was even schrikken: Het Wetenschappelijk Onderzoeks- en 
Documentatiecentrum kwam dit najaar in een ruim driehonderd 
pagina’s dik rapport tot de conclusie dat voormalige Arubaanse 
regeringen zich jarenlang schuldig hebben gemaakt aan 
vriendjespolitiek. En toch sprak minister Piet Hein Donner van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij de presentatie van 
het kritische rapport zijn volste vertrouwen uit in het bestuur van 
Aruba. Want, zo stelden de WODC-onderzoekers eveneens vast, 
sinds het aantreden van het kabinet van premier Mike Eman per 30 
oktober 2009 is sprake van een kentering ten goede. 
,,De huidige regering heeft initiatieven ontplooid om te komen tot een 
versterking van het democratisch proces en de waarborginstituties, 
transparantievergroting en maatregelen ter professionalisering en 
depolitisering van het overheidsapparaat.” Ook de Statenfractie 
van de AVP kreeg een pluim omdat die zich onafhankelijker en 
kritisch opstelt tegenover de eigen regering.
Een van de eerste daden van de nieuwe regering was het samen 
met Nederland verstrekken van een opdracht aan het WODC om 
onderzoek te doen naar de ‘Staat van het Bestuur van Aruba’. 
Aanleiding waren ,,signalen dat er op Aruba ten tijde van de vorige 
regering op het terrein van deugdelijk bestuur waaronder begrepen 
integriteit/rechtshandhaving nog veel te verbeteren is.” 
De onderzoekers bevestigden de juistheid van die signalen: Onder 
de kabinetten Nelson Oduber I en II is weinig vooruitgang geboekt 

op de terreinen goed bestuur en rechtshandhaving. Integendeel, 
het rapport bevat een groot aantal voorbeelden uit de praktijk die 
er op duiden dat MEP-bewindslieden het niet zo nauw namen met 
de wet- en regelgeving.
Vooral op het gebied van aanbestedingen, het verlenen van 
vergunningen en het personeelsbeleid van de overheid werden 
vraagtekens geplaatst bij de ruim twintig kwesties die het WODC-
team gedurende anderhalf jaar onderzoek onder de loep heeft 
genomen. Het rapport spreekt van ,,schendingen van de wet- 
en regelgeving of handelingen die daarmee op gespannen voet 
stonden.”
Het huidige AVP-kabinet heeft reeds een groot aantal maatregelen 
getroffen om de democratische rechtstaat beter te beschermen. 
De aanvullende aanbevelingen van het WODC worden ter harte 
genomen, zo beloofde premier Eman.
Ook vanuit politiek Den Haag werd positief gereageerd. ,,Aruba 
heeft net als Curaçao zelf om een onderzoek gevraagd. In het 
WODC-rapport staan serieuze dingen over de kwetsbaarheid 
die de kleine schaal met zich meebrengt. Maar Aruba hoor je niet 
klagen over de uitkomsten. Men durft die onder ogen te zien en is 
er meteen mee aan de slag gegaan. Niet omdat Nederland dat wil 
maar omdat Aruba dat zelf wil,” aldus CDA-fractieleider Sybrand 
van Haersma Buma.

Kentering ten goede
Minister Piet Hein Donner sprak bij de presentatie van het WODC-
rapport zijn vertrouwen uit in de wijze waarop het kabinet van 
premier Mike Eman investeert in goed bestuur.
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,,Wat een fantastische prestatie! Ik kan u verzekeren dat de 
bevolking van Aruba en ook de in Nederland wonende Arubanen 
hartstochtelijk hebben meegeleefd met Oranje dat met recht een 
Koninkrijksteam kan worden genoemd. Ik hoop dan ook dat dit 
geweldige resultaat het Koninkrijksgevoel verder versterkt want 
samen staan wij als landen immers veel sterker. In dat opzicht 
is uw bond een voorbeeld dat navolging verdient, niet alleen 
door andere takken van sport maar ook in onze samenleving 

als geheel.” Met die woorden bracht gevolmachtigde minister 
Edwin Abath namens de Arubaanse regering de gelukwensen 
over aan de Nederlandse honkbalbond met het behalen van 
de wereldtitel. De selectie bestond uit een afgewogen mix van 
Europese en Caribische Nederlanders onder wie vijf Arubanen: 
Shawn Zarraga (Milwaukee Brewers), Xander Bogaerts (Boston 
Red Sox), Dwayne Kemp (Neptunus), Danny Rombley (UVV) en 
eerste honk-coach Eithel Martinus.

Oranje 
Kampioen
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Drie jaar was Dwayne Kemp en dus te jong om lid te mogen 
worden van de Haagse honkbalvereniging ADO. Dan maar 
een valse naam opgeven, dat scheelt een jaar wachten. Want 
dat hij honkballer zou worden stond al voor zijn geboorte vast. 
Vader Adonis goot hem de liefde voor de honkbalsport in met 
de paplepel. ,,Mijn vader speelde in die tijd bij ADO. Mijn moeder 
was er elke wedstrijd bij. Vanaf mijn geboorte kwam ik wekelijks bij 
ADO”, aldus de inmiddels 23-jarige Dwayne die in senior een goed 
voorbeeld had. Die kwam 551 keer uit in de hoofdklasse en 48 
keer voor Oranje waarmee hij in 1996 aan de Olympische Spelen 
meedeed. ,,Ik kan mij herinneren dat ik op bed met mijn moeder 
via de televisie de wedstrijden volgde.” Vijftien jaar later waren 
de rollen omgekeerd en zag pa Kemp via de tv hoe ‘Nederland’ 
met Dwayne als buitenvelder door een 2-1 zege op Cuba als 
eerste Europees land wereldkampioen werd. ,,Wij hebben elke 
dag gebeld. Hij is mijn mental coach. Hij vertelde wat ik goed en 
niet goed had gedaan. Daar had ik veel aan want op televisie zie 
je andere dingen dan de coaches op het veld. Hij stond me met 
een paar duizend andere fans op te wachten toen wij op Schiphol 
aankwamen. Het was een gekkenhuis, ontzettend veel smsjes 
en ook veel interview-aanvragen. Dat vond ik leuk, ik praat graag 
over mijn sport.” Trotse buren hadden de Rotterdamse straat 
waar hij woont versierd met vlaggen en ballonnen, gevolgd door 
een nationale huldiging op 11 november in Haarlem waarvoor alle 
spelers naar Nederland waren overgekomen. De meesten spelen 
in de VS, het walhalla voor honkballers. Dwayne is een van de 
weinige Oranjespelers die in de Nederlandse competitie (voor 

Neptunus) uitkomt.
,,Rond mijn zevende ben ik van ADO naar Neptunus gegaan, dat 
was lekker dicht bij huis. In die tijd voetbalde ik ook, bij Sparta. 
Ik was elf toen mijn vader zei: Als je prof wil worden, moet je 
kiezen. Voor mij was die keuze niet zo moeilijk. Ik voetbalde 
omdat ik vrienden had die dat deden. Maar mijn hart lag bij het 
honkbal, dat wilde ik elke dag doen.” Een jaar later werd Dwayne 
toegelaten tot de topsportklas van Unicorns, de honkbalschool 
van Robert Eenhoorn waar het les- en trainingsschema op elkaar 
worden afgestemd. ,,Soms was het iets te streng maar het heeft 
mij wel geholpen in mijn ontwikkeling. Het talent dat je hebt, komt 
door de aanpak van de school sneller naar boven.” En talent had 
Dwayne zeker. Vanaf zijn negende was hij verzekerd van een 
plaats in de jeugdteams van Oranje. Het was dan ook niet echt 
verrassend dat hij na een EK in Spanje de eervolle uitnodiging 
kreeg voor de European Academy van de Major League Baseball, 
een jaarlijks honkbalkamp waar scouts van de grote Amerikaanse 
clubs jagen op potentiële profs. Een unieke kans om de droom 
van elke honkballer in vervulling te laten gaan: Een oversteek maar 
de VS. Maar aan Kemp jr. was die invitatie niet besteed. ,,Ik had al 
een ticket gekocht om naar Aruba te gaan voor familiebezoek. Ik 
wilde mijn oma graag zien, mijn ooms en tantes, neefjes... Dus ik 
ben niet naar dat kamp gegaan.” Een jaar later - in 2007 - kreeg 
hij een nieuwe kans die hij wel met beide handen greep door zich 
als beste slagman van het kamp in de kijker van de scouts te 
spelen. Dat resulteerde in een profcontract bij de Chicago Cubs. 
,,Het ging vrij goed maar op een gegeven moment kreeg ik een 

Met de 
paplepel

Trots toont Dwayne Kemp zijn medaille.
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heupblessure waardoor ik een tijd niet kon spelen. Kort nadat 
ik gerevalideerd was, kwam diezelfde blessure terug. Honkbal in 
de VS is keiharde business dus daar waren mijn kansen op een 
carrière verkeken. Na 3,5 jaar ben ik teruggekeerd en weer bij 
Neptunus gaan spelen. Die blessure is nu helemaal hersteld.” Het 
schaadde zijn loopbaan als international in elk geval niet, voor 
coach Brian Farley bleef de Arubaanse Rotterdammer een vaste 
waarde dus was er geen twijfel dat hij deel zou uitmaken van de 
selectie die in oktober naar het WK in Panama ging. ,,Het voelde 
vanaf de oefenwedstrijden goed. Het klikte tussen de spelers. Het 
was een hecht team dat veel voor elkaar over had. We hadden er 
vertrouwen in. Vooraf zeiden we al tegen elkaar: We gaan winnen. 
Ik heb helemaal geen druk gevoeld. Wij hadden zelfs geen vrees 
voor Cuba.” De 25-voudig wereldkampioen was dan weliswaar 
in de poulewedstrijd verslagen, voor de bookmakers was Cuba 
huizenhoog favoriet in de finale. Het pakte anders uit. Voor 
even was voetballand Nederland een honkbalnatie en spoedde 

Dwayne zich meteen na aankomst op Schiphol naar De Wereld 
Draait Door, volgde het ene interview na het andere en bleef het 
smsjes regenen. Ook kreeg hij een telefoontje uit Oranjestad, van 
minister-president Mike Eman die hem feliciteerde en uitnodigde 
te komen chillen op Aruba en tussendoor clinics te verzorgen 
voor de Little League-spelertjes op het eiland. Dwayne was maar 
wat blij met de invitatie van de premier: ,,Ik mis mijn oma. Fijn dat 
ik haar snel weer ga zien.”
Op de man af gevraagd, geeft hij toe ‘stiekem’ te hopen op 
bericht uit Amerika. ,,Bij het WK zaten natuurlijk veel scouts op 
de tribunes. Ik heb wel een aanbod uit Japan maar ik spreek geen 
Japans. Amerika, dat is de droom van elke honkballer. Ik ben nog 
hartstikke jong dus het kan nog.” Om het ‘grote geld’ is het hem 
niet te doen. ,,Ik verdien er nu ook mijn brood mee dus ik ben 
tevreden. Als je met je sport bezig bent, denk je helemaal niet aan 
geld. Je wilt gewoon lekker knallen op het veld.” 

Het Arubaanse smaldeel in Oranje tijdens de huldiging in Haarlem. Vader Adonis Kemp, zelf een beroemd oud-
honkballer, stond met een paar duizend andere 
fans op Schiphol om de wereldkampioenen en 
vooral zijn zoon te verwelkomen.
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Meer dan een 
afdakje
Het Koninkrijk vindt zijn diepere grondslag in zijn ziel, zijn 
geestelijke principe en niet zozeer in zijn juridische en abstracte 
constructie. Dat hield prof.mr. Jaime M. Saleh zijn toehoorders 
voor bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Constitutioneel 
Koninkrijksrecht aan de Universiteit van Utrecht.
,,Niet alleen de Caribische delen van het Koninkrijk staan vanwege 
hun nieuwe staatkundige status voor nieuwe uitdagingen maar het 
hele Koninkrijk. Daarbij moet het primair gaan om verhoudingen 
die getuigen van begrip, respect, tolerantie, vertrouwen en 
saamhorigheid. En die gericht zijn op een goede samenwerking 
met elkaar op allerlei gebieden. Verhoudingen die dus niet alleen 
worden bepaald door verkeerde percepties zoals dat helaas 
veelal het geval is”, aldus de scheidend hoogleraar.
,,De vriendschapsbanden en de lotsverbondenheid binnen het 
Koninkrijk moeten de belangrijkste drijfveren zijn. Het zorgvuldig 
in acht nemen van deze beginselen is daarbij van groter belang 
dan het uitdenken van allerlei formele structuren. Het Statuut 
is niet een toevallig afdakje waaronder de bevolkingen van het 
Koninkrijk al naargelang het opportuun lijkt, kunnen schuilen. Zij 
zijn veeleer bedacht als een stevig, op duurzaamheid gebouwd 
dak waaronder de bewoners van het Koninkrijk weliswaar in 
verscheidenheid maar toch als een leefgemeenschap worden 
samengebracht met de vaste wil samen een goede toekomst te 
bouwen.”

,,Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
heeft een notitie met de visie van Nederland over de toekomst 
van het Koninkrijk aangeboden aan de Tweede Kamer. De tijd – 
aldus de notitie – is aangebroken om het verleden af te sluiten 
en de toekomst te beginnen: Uitgangspunt is dat het Koninkrijk 
vooral een toekomst heeft als ieder van de samenstellende 
delen er belang aan hecht, en door samenwerking wederzijdse 
belangen worden behartigd, doelen gerealiseerd en toekomst 
gecreëerd. Daartoe is vereist dat ieder zich ervan bewust is dat 
het een belang heeft bij een toekomst van het Koninkrijk. En dat 
geldt zeker ook voor het Nederlandse deel van het Koninkrijk. 
De huidige regering van Aruba heeft al een duidelijke, positieve 
visie ontwikkeld over het Koninkrijk als strategisch partner. Het 
wachten is op Curaçao en Sint Maarten.”
,,Bij mijn ambtsaanvaarding heb ik erop gewezen hoe negatief 
gebrek aan kennis van en informatie over de samenlevingen 
van de landen van het Koninkrijk kan inwerken op de onderlinge 
relaties. Ik heb geprobeerd door middel van kennisoverdracht en 
wetenschappelijk onderzoek een bijdrage te leveren aan een meer 
positieve bejegening van elkaar op bestuurlijk en maatschappelijk 
gebied. Ik hoop van harte dat mijn colleges in ieder geval bij de 
studenten een beter begrip hebben bijgebracht”, aldus oud-
rechter en voormalig gouverneur Saleh.

Prof. mr. Jaime Saleh tijdens zijn afscheidsrede. Namens de Arubaanse regering dankte gevolmachtigde 
minister Edwin Abath scheidend hoogleraar Saleh voor zijn 
inzet.

Foto’s Nico van der Ven
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Niet eerder kende de World Solar Challenge, het 
wereldkampioenschap voor zonnewagens, zo’n spannende 
ontknoping als dit jaar. Pas vlak voor de finish van de drieduizend 
kilometer lange race van Darwin naar Adelaide dwars door 
de Australische woestijn moest het team van de TU Delft met 
Arubaan Javier Sint Jago als een van de drie coureurs die de 
Nuna6 bij toerbeurt bestuurden zijn meerdere erkennen in de 
Tokai Universiteit uit Japan.
,,Aan de ene kant is het balen dat we niet hebben gewonnen. Wij 
hebben ons er een jaar lang voor ingezet en de auto presteerde 
supergoed. Maar aan de andere kant is tweede worden ook 
iets om trots op te zijn. Wij hebben het maximale eruit gehaald 
maar de tegenstander was net iets beter”, aldus de 25-jarige 
Arubaanse student die kort na de finish door premier Mike Eman 
telefonisch werd gecomplimenteerd.
De vijfde en laatste wedstrijddag verliep bloedstollend 
spannend. Alles duidde erop dat het door ex-astronaut en 
duurzaamheidsgoeroe Wubbo Ockels gecoachte team de 
achterstand goed zou gaan maken. Door de bewolking kon 
echter nauwelijks nog energie worden bijgeladen. Met Adelaide in 
zicht dreigde de Nuna6 te stranden. De laatste kilometers werden 

Zilver Voor Nuna
tergend langzaam afgelegd maar de voorsprong op nummer drie 
Michigan was groot genoeg om het zilver zeker te stellen.
Bermbranden, wervelwinden, overstekende emoes en 
kangoeroes en regen tijdens de laatste etappe maakten het de 
36 teams uit twintig landen dit jaar extra lastig. ,,Wat het voor mij 
als coureur spannend maakte waren windstoten van 60 kilometer 
en harder. De Nuna6 is met 140 kilo ontzettend licht, ik werd naar 
links en rechts geblazen.”
De deelnemers aan de World Solar Challenge waren gedurende 
de vijf dagen durende race volledig op zichzelf aangewezen, ook 
wat eten en drinken betreft. Het Nunateam had daarom een flinke 
voorraad voor onderweg ingeslagen: 600 liter drinkwater, 80 
flessen vruchtensap van 2,5 liter, 320 blikjes frisdrank, 60 broden, 
102 kilo vlees, 30 komkommers, 30 tomaten, 20 paprika’s, 7 kilo 
patat, 7 kilo pasta, 7 kilo couscous en 10 pakken feta. Overnacht 
werd er in tenten in de berm. 
Javier Sint Jago kan zich nu weer aan zijn studie elektrotechniek 
wijden die hij speciaal voor de Solar Challenge een jaar had 
onderbroken. Maar alvorens terug te keren naar Nederland, gaf 
hij zich eerst nog een paar weken over aan zijn andere passie, 
windsurfen.

De NUNA6 op weg naar Adelaide

Coureur Javier Sint Jago wordt na het passeren van de 
eindstreep op de schouders genomen.

Bermbranden maakte de World Solar Challenge extra spannend
Foto’s Hans-Peter van Velthoven en Jorrit Lousberg.
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Verf 
je wijk

Containers
Huizen in de wijk Madiki hebben een nieuw kleurtje gekregen in 
de tweede fase van het project ‘Pinta bo Bario’ (Verf je Wijk). Het 
werk werd gedaan door 12 enthousiaste jongeren uit de buurt 
die hiermee een extraatje konden verdienen. Volgens premier 
Mike Eman, van wie de jongeren een certificaat kregen, is er 
veel verborgen talent onder de jeugd. Dit soort werk stimuleert 
hen om iets te doen met dat talent, zei Eman. De huizen van 
de stichting volkshuisvesting FCCA in de wijk Village zijn de 
volgende op de lijst voor een verfbeurt. Momenteel worden 40 
huizen in Vuyst en 12 woningen in Juwana Morto gerenoveerd. 
Daarna volgen Jara en Pos Chikito.

De nieuwe Barcaderahaven wordt mogelijk een hub voor 
containers uit Nederland en Europa. Aruba is in onderhandeling 
met een aantal Nederlandse bedrijven om de haven te 
gebruiken voor de tijdelijke opslag van containers uit Rotterdam 
die dan later worden doorgetransporteerd naar Zuid- en 
Midden Amerika. Aruba’s strategische ligging voor de kust van 
Zuid-Amerika maakt het eiland tot een ideale hub. De kosten 
van opslag op Aruba zijn lager dan in Nederland. Volgens 
minister Benny Sevinger (Infrastructuur) gaat 20 procent van 
de Nederlandse containers richting Zuid-Amerika, vaak naar 
Brazilië. De sterk groeiende Braziliaanse economie biedt 
mogelijkheden voor Nederland, Europa en Aruba, zei Sevinger.  

Professor Michiel de Vries van de Radboud Universiteit is 
aangesteld voor de leerstoel ‘Openbaar bestuur in kleinschalige 
rechtsordes’. Bij de opening van het academisch jaar van de 
Universiteit van Aruba heeft gouverneur Fredis Refunjol de 
leerstoel geïntroduceerd. De Vries zal met vertegenwoordigers 
van de Arubaanse samenleving onderzoek doen op het gebied 
van Good Governance. Tevens gaat hij colleges verzorgen 
voor studenten en lezingen houden voor belangstellenden. 
Professor de Vries sprak zijn inauguratierede uit in het bijzijn 
van de gouverneur en de minister van Onderwijs en Justitie mr. 
drs. Arthur Dowers.

Leerstoel
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Het Arubahuis heeft afscheid genomen van zijn directrice 
Desirée Croes. Croes keerde  eind oktober terug naar Aruba 
om daar lid te worden van het Parlement voor de regerende 
Arubaanse Volkspartij AVP. Zij keek tijdens de afscheidsreceptie 
terug op een fijne tijd op het Arubahuis. ,,Ik hoop dat ik een 
positieve bijdrage heb kunnen leveren aan de Arubaanse 
gemeenschap in Nederland in het algemeen en aan het 
Arubahuis in het bijzonder,” zei Croes die waardering kreeg 
van haar collega’s maar ook van de Aruba Tourism Authority 
ATA vertegenwoordiging in Nederland. Op de foto staat Croes 
(terug op Aruba)naast AVP-fractieleider René Herdé.

Aruba heeft de potentie zakenpartner te worden van Brazilië. 
Roberto Gianetti Da Fonseca, directeur internationale zaken 
en buitenlandse handel van de FIESP, de Sao Paolo federatie 
van industriëlen met meer dan 130.000 leden, ziet genoeg 
mogelijkheden. Op uitnodiging van de Aruba Trade and Industry 
Association ATIA en het kabinet Eman bezocht Gianetti Da 
Fonseca Aruba begin november. Hij gaf een presentatie tijdens 
een galaevenement in het Hyatt Regency Hotel waarin hij 
benadrukte dat Brazilië als snelgroeiende economie Aruba veel 
te bieden heeft. ,,Er zijn genoeg mogelijkheden voor Aruba en 
Brazilië om samen te werken,” zei hij. Hij prees minister Michelle 
Hooyboer-Winklaar (Economische Zaken) met haar presentatie 
over Aruba’s ambities. De Braziliaanse delegatie kreeg ook 
een presentatie in het nieuwe Dr. Edward Cheung Center for 
Innovation over Aruba’s strategische positie als gateway tussen 
Europa en Zuid-Amerika. Het onlangs geopende Europa Huis 
dient daarbij als voorportaal.

Toeristen die per vliegtuig op Aruba aankomen zien het meteen: 
het grote, verlichte naambord Aeropuerto Internacional Reina 
Beatrix op het luchthavengebouw naast het nieuwe logo van 
Aruba. Het naambord werd aan de vooravond van het Koninklijk 
bezoek aan Aruba ingewijd tijdens een korte ceremonie. Een 
trotse minister Otmar Oduber (Toerisme) legde uit dat het 
naambord onderdeel is van het beleid van de regering om 
het product Aruba verder te verbeteren. Er wordt 28 miljoen 
Arubaanse florin geïnvesteerd in de infrastructuur en verfraaiing 
van de luchthaven.

Afscheid

Brazilië

Naambord
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Het eerste Aruba Recruitment Event (ARE) dat begin december 
in Rotterdam plaatsvond, heeft een succesvolle première beleefd. 
Toen de initiatiefnemers - Tristan Every en Quincy Sintiago van het 
bureau Flinx - bij de Arubaanse regering aanklopten met het idee 
een evenement te organiseren waar het Arubaanse bedrijfsleven 
en jonge talentvolle Arubanen die in Nederland studeren of na hun 
studie zijn blijven ‘hangen’ elkaar zouden kunnen ontmoeten, werd 
daar meteen enthousiast op gereageerd.
Every en Sintiago keken dan ook trots toe hoe gevolmachtigde 
minister Edwin Abath op 3 december in het World Trade Center 
in Rotterdam met het doorknippen van een lint voor de bezoekers 
van ARE 2011 de weg vrijmaakte naar de stands van zo’n 
twintig Arubaanse ondernemingen en organisaties waaronder 
ALBO Aruba, Aruba Bank, Arubaanse Wegenbouw Mij., 
Arubahuis, ByGonga, Caribbean Mercantile Bank, Croon Caribe, 
Departamento Progreso Laboral, Dr. H. E. Oduber Hospital, 
FATUM, Hoevertsz ArchiDesign, PricewaterhouseCoopers, RBTT 
RBC, ROMAR Trading, SETAR, TNO, WEB Aruba NV en We Love 
Students.
Later op de dag werden de bezoekers toegesproken door premier 
Mike Eman: ,,Wij hebben gekozen voor smart growth. Het toerisme 
heeft de afgelopen 25 jaar welvaart naar Aruba gebracht. Maar wij 
zijn op een punt gekomen dat wij niet nog meer vijfsterrenhotels 
willen. Wij willen ook vijfsterren scholen, vijfsterren wijken, vijfsterren 
gezondheidszorg. De overheid investeert in de ontwikkeling van 
een - naast toerisme en de olieindustrie - derde economische pijler: 
Aruba als gateway tussen Europa en Zuid-Amerika”, aldus Eman. 

Dat dit concept aanslaat, toonde de premier aan met een aantal 
opmerkelijke cijfers: 
Tegen de wereldwijde trend in vertoont de Arubaanse economie 
een groei van 10,9%, een daling van de werkloosheid van 10 naar 
6% en een fors herstel van de koopkracht. ,,Er liggen uitstekende 
carrièrekansen op Aruba. Het is prima dat jullie na je studie nog 
even in Nederland blijven om werkervaring op te doen maar kom 
daarna terug. Aruba heeft jullie heel hard nodig”, aldus Eman die 
vervolgens bekendmaakte dat studenten die uiterlijk drie jaar na 
voltooiing van hun studie terugkeren in aanmerking komen voor 
een reductie van 30% op hun studieschuld, een mededeling die 
door de zaal met luid applaus en gejuich werd ontvangen. Uit 
onderzoek blijkt dat ruim 80% van de in Nederland studerende 
Arubanen het liefst terugkeert maar daarvan wordt weerhouden 
door  de aflossing van de studieschuld.
Edsel Lopez van PWC Aruba rekende af met de fabeltjes dat 
er voor hoger opgeleiden geen interessante banen zouden zijn 
bij het Arubaanse bedrijfsleven en dat de salarissen laag zijn. 
,,De carrièremogelijkheden nemen op dit moment door alle 
positieve ontwikkelingen snel toe. Ik weet dat bij veel organisaties 
interessante vacatures zijn. En wat het loon betreft: Door het 
verschil in belastingsystemen valt het verschil netto wel mee. Maar 
je moet ook naar de andere voordelen van wonen en werken op 
Aruba kijken. Het moet niet alleen om het geld gaan.” Op de tweede 
dag van het event was er alle ruimte voor individuele gesprekken 
tussen (bijna) afgestudeerden en potentiële werkgevers. Zo’n 
1.500 Arubanen volgen op dit moment een studie in Nederland.

aruba
recruitment
event
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Gevolmachtigde minister Edwin Abath wordt bij het openen 
van het Aruba Recruitment Event geassisteerd door de 
initiatiefnemers Quincy Sintiago (geheel links) en Tristan Every 
van Flinx.

PWC-partner Edzel Lopez rekende af met het fabeltje dat 
Aruba geen interessante banen heeft te bieden en dat de 
salarissen er veel lager zouden zijn.

Vraag en aanbod ontmoeten elkaar op ARE 2011.Van de gelegenheid vragen te stellen aan premier 
Eman werd gretig gebruik gemaakt.

Een volle zaal had een luid applaus over voor de wijze waarop het kabinet 
Mike Eman uitvoering geeft aan het herstelbeleid dat niet alleen het 
welzijn van de Arubaanse bevolking bevordert maar bovendien nieuwe 
carrièrekansen schept voor jong talent dat in Nederland studeert of net is 
afgestudeerd.
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Een groep van twintig jonge mannen in de leeftijd van 18 tot 24 jaar is 
begonnen aan de eerste fase van het sociale vormingsprogramma. 
Onder leiding van Luitenant Werleman en zijn manschappen volgen 
zij lichamelijke trainingen maar ook krijgen zij discipline en normen 
en waarden bijgebracht. Na vier maanden volgt het scholingsdeel.
,,Iedere Arubaanse jongere moet de mogelijkheid hebben een 
goede toekomst op te bouwen op dit eiland”, aldus premier Mike 
Eman. Vanuit deze visie heeft de regering een oplossing gecreëerd 
voor de groep van enkele honderden kansarme jongeren op Aruba. 
Er werd een wetsvoorstel opgesteld, gericht op de vorming van 
jonge mensen die geen opleiding volgen en ook niet werken. ,,We 
moeten degenen die niet naar school gaan en geen werk hebben 
aanmoedigen de juiste weg te kiezen”, aldus Eman. 
Na acceptatie van de wet door het parlement begin oktober is 
onmiddellijk begonnen met de werving en selectie. Slechts enkele 
advertenties in de kranten leverden ruim 70 inschrijvingen op terwijl 
de kazerne niet meer dan 20 jongelui kan onderbrengen. De groep 
wordt namelijk tijdelijk op het kazerneterrein gehuisvest om de 
motivatie en sfeer optimaal te kunnen opbouwen. De beperkte 
faciliteiten op de kazerne zijn ook de reden dat vrouwen voorlopig 
niet kunnen deelnemen. De twintig meest geschikte kandidaten 
zijn begonnen aan het vormingstraject. De rest wordt niet in de 

steek gelaten maar zij komen in de toekomst aan de beurt of er 
wordt voor hen een alternatief gezocht.
Na afloop van de vier maanden basistraining worden de jongeren 
bij Enseñansa pa Empleo ingeschreven voor een opleiding van 
zeven maanden om een vak te leren. Deze onderwijsorganisatie 
is gericht op beroepsonderwijs voor volwassenen. Om de kansen 
op de arbeidsmarkt voor de deelnemers zo groot mogelijk te 
maken, is gekozen om hen opleidingen voor kok/pastrychef en 
ober/bartender aan te bieden. Naast deze gerichte vakopleidingen 
volgen de jongeren een algemeen deel waarin onder andere 
Engels, sollicitatietraining, beroepsoriëntatie en algemene vorming 
worden onderwezen. Wie met succes het traject afrondt vergroot 
zijn kansen op het vinden van een goede baan aanzienlijk, zo is de 
verwachting.
Hoewel het niet om een verplicht vormingstraject gaat, is het niet 
vrijblijvend. Iedere deelnemer ondertekent een contract waarin 
staat aan welke voorwaarden hij zich bindt. De regering benadrukt 
overigens dat zij niet alleen verantwoordelijk is voor het welslagen 
van de Arubaanse jeugd, maar dat de hele gemeenschap daar 
een rol in speelt. Er wordt dan ook een beroep gedaan op het 
bedrijfsleven om de motivatie van deze eerste lichting te belonen 
en de jongeren met open armen te ontvangen.

Sociale Vorming
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Topdesigners en modejournalisten uit de hele wereld 
hebben van de eerste editie van de fashionweek Aruba 
in Style een doorslaand succes gemaakt. Wat het begin 
november gehouden evenement uniek maakte, was de 
verrassende keuze van de organisatoren om het programma 
niet op één locatie te concentreren maar over 23 (!) voor 
Aruba kenmerkende plekken te spreiden, variërend van het 
Archeologisch Museum waar een ontwerp van Victor & Rolf 
de show stal tot een catwalk op een idyllisch strandje bij 
San Nicolas. Op deze pagina een foto-impressie van de 
getoonde creaties. 

Aruba 
in Style
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De vooropleiding van de Gerrit Rietveld Academie Aruba is begin 
november van start gegaan. Vanaf dit jaar kunnen studenten bij 
deze dependance van de Amsterdamse kunstschool terecht voor 
een bacheloropleiding beeldende kunst en grafisch ontwerp.
Julienne Paskel van Directie Cultuur liet bij de aftrap weten dat er 
twintig studenten geselecteerd zijn voor de vooropleiding en dat 
het curriculum helemaal is afgerond. Docent André Klein van de 
Rietveld Academie in Amsterdam bracht samen met Paskel een 
bezoek aan diverse belanghebbenden, ministers en instanties. 
Klein is verantwoordelijk voor internationale relaties van Rietveld. 
De studenten en docenten beginnen in het voormalige gebouw 
van de Directie Arbeid maar nemen uiteindelijk hun intrek in een 
pand aan de Wilhelminastraat. Dat wordt momenteel opgeknapt 
en verbouwd. Verder worden voorbereidingen getroffen voor de 
selectie van studenten voor de bacheloropleiding. Paskel meldt 
dat het grootste deel van de studenten voor deze opleiding uit 
Aruba komt. ,,Maar we trekken ook internationale studenten 

aan”, zoals ook in Nederland het geval is. Juist de deelname 
van internationale studenten zorgt voor een verrijking van de 
academie, zo is de ervaring.
Op de vraag waarom Rietveld voor slechts twintig studenten 
zo’n groot gebouw nodig heeft, legt Paskel uit dat een 
kunstacademie niet alleen traditionele klassikale lessen heeft. Op 
het programma staan ook mode en design en die vereisen meer 
ruimte. Bovendien moeten de toekomstige kunstenaars hun werk 
kunnen exposeren. Betrokkenheid van de samenleving is iets 
waar Rietveld de nadruk op legt. Aan het einde van elke cursus 
moeten de studenten hun werk aan het publiek kunnen tonen. 
De lessen worden voornamelijk gegeven door Nederlandse 
docenten van de Amsterdamse vestiging. Voor de hbo-opleiding 
moet minimaal 60 procent van het lerarenkorps uit Nederlandse 
docenten bestaan. De resterende 40 procent mag vrij ingevuld 
worden met bijvoorbeeld lokale kunstdocenten of kunstenaars.

Rietveld
van Start

De ministers Michelle Hooyboer-Winklaar en Arthur Dowers 
gaven acte de presence bij de start van de Rietveld 
Academie Aruba.

De eerste groep studenten die aan de vooropleiding is 
begonnen.
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Masha pabien!
Minister-president Mike Eman was een van de eersten die 
Liesbeth Spies feliciteerde met haar benoeming tot minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De premier liet 
namens zijn kabinet en de Arubaanse bevolking een boeket 
bloemen bezorgen met als begeleidende tekst ‘Masha pabien 
y bon bini na Dushi Tera Aruba!’ Hij voegde er aan toe zich er 
op te verheugen haar spoedig te kunnen verwelkomen op Aruba 
en uit te kijken naar ,,een langdurige, plezierige en wederzijds 
vruchtbare samenwerking die bijdraagt aan de welvaart en het 
welzijn van alle burgers in het gehele Koninkrijk.” 
Mevrouw Spies is nog nooit in het Caribisch deel van het 
Koninkrijk geweest: ,,Ik realiseer me dat Koninkrijksrelaties voor 
mij een heel nieuw onderdeel is. Dat vind ik ook het mooie van 
mijn portefeuille. Ik heb al veel dingen gedaan maar hier moet ik 
mij echt in gaan verdiepen. Dat ga ik dan ook vol energie doen. 
Er moet heel vlot in de agenda ruimte worden gevonden voor 
een kennismakingsbezoek”, zo verklaarde ze nadat zij met haar 
voorganger Piet Hein Donner de overdrachtsdocumenten had 
ondertekend. Kort nadat de Ministerraad had ingestemd met 
diens voordracht voor het vicevoorzitterschap van de Raad van 
State werd Spies op paleis Huis ten Bosch door Koningin Beatrix 
beëdigd.Zij noemde het ,,heel bijzonder om ‘s ochtends als 

gedeputeerde van Zuid-Holland de deur uit te gaan en ‘s avonds 
als minister van Binnenlandse Zaken thuis te komen’’. ,,En van 
Koninkrijksrelaties!’’, vulde Donner inderhaast aan. De kersverse 
bewindsvrouwe sprak van een belangrijk dossier waarbij ze en 
passant liet blijken goed op de hoogte te zijn van de enkele 
dagen  daarvoor gehouden Koninkrijksconferentie. Spies zei de 
benoeming een hele eer maar ook een grote verantwoordelijkheid 
te vinden. Aan haar ‘ja’ was dan ook een ,,stevige afweging’’ 
vooraf gegaan. Maar ,,gaandeweg kwam er een buitengewoon 
overtuigend en indringend appel’’ om het te doen van vicepremier 
en partijgenoot Maxime Verhagen. ,,Hij kan buitengewoon 
charmant en vasthoudend zijn.”
Mr. drs. Jantje Wilhelmina Elisabeth Spies is een zeer ervaren 
politica. Van mei 2002 tot juni 2010  was zij lid van de CDA-
fractie in de Tweede Kamer waarvan de laatste drie jaar als 
vicevoorzitter. Als Kamerlid hield zij zich vooral bezig met 
milieubeleid en duurzaamheid, bestuurlijke vernieuwing, werk en 
bijstand en het koninklijk huis.
Spies is op 6 april 1966 geboren in Alphen aan den Rijn dat nog 
steeds haar woonplaats is. Zij studeerde Nederlands recht en 
economie in Leiden. Zij is gehuwd en heeft twee dochters. Haar 
hobby’s zijn wandelen, fietsen, lezen en koken.

De kersverse minister Liesbeth Spies bij de overdracht van het 
dossier van haar voorganger Piet Hein Donner.

Liesbeth Spies: ,,Ik kijk uit naar de 
kennismaking met de eilanden.”

Foto’s Marcel Vogel
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Het kostte een half etmaal discussiëren maar toen kon de eerste 
Koninkrijksconferentie in de geschiedenis worden afgesloten 
met een klinkend resultaat: De regeringen van Nederland, Aruba, 
Curaçao en Sint Maarten ondertekenden een verklaring waarin 
zij het belang en de meerwaarde van het Koninkrijksverband 
erkennen, het grote belang inzien van samenwerking ten 
behoeve van de welvaart en het welzijn van hun respectievelijke 
bevolkingen, beloven het Koninkrijksgevoel actief uit te dragen 
en de invulling van de samenwerking voortvarend ter hand te 
nemen. Voor dat laatste wordt een werkgroep ingesteld ,,om de 
terreinen en aanvullende mogelijkheden van samenwerking te 
inventariseren en uit te werken.”
Bij de opening van de conferentie die op 14 december (de dag 
voor Koninkrijksdag) in Den Haag werd gehouden zag het er nog 
somber uit. De gespannen relatie tussen Curaçao en Nederland 
leek een positieve uitkomst op voorhand in de weg te staan. 
Zo was het de regiegroep die de top voorbereidde niet eens 
gelukt overeenstemming te bereiken over de agenda. Ook de 
openingstoespraak van premier Gerrit Schotte van Curaçao 

beloofde weinig goeds. Zijn delegatie was niet bereid over 
samenwerking te praten als niet eerst de bevoegdheden van 
het Koninkrijk om op te treden bij misstanden zouden worden 
ingeperkt.
Des te verrassender was het dat 12 uur en vele schorsingen 
later de conferentie het niet meer verwachte happy end kreeg 
toen de delegatieleiders hun handtekening zetten onder een 
gezamenlijke ‘liefdesverklaring’ aan het Koninkrijk. Dat het er 
achter de gesloten deuren van de Ballroom van het Hilton af en 
toe stevig aan toe was gegaan, was snel vergeten: Het enige 
dat nog telde was dat ook Curaçao zich achter de visie van de 
Arubaanse regering had geschaard om (binnen de kaders van 
het Statuut) de banden tussen de vier landen te intensiveren 
en te moderniseren door van het Koninkrijk een strategisch 
partnerschap te maken.
,,De voorgaande vijftig jaar is veel tijd besteed aan het afbakenen 
van bevoegdheden. Dat heeft geleid tot diepe meningsverschillen 
en momenten van polarisatie. In die sfeer was en is het moeilijk 
een gemeenschappelijke doelstelling te vinden. Deze conferentie 

Liefde 
bloeit op

Bij de gezamenlijke persconferentie na afloop sprak premier Mike 
Eman zijn grote vreugde uit over het bereikte resultaat.
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komt op een belangrijk moment waarbij de vraag zich aandient of 
wij bereid zijn te investeren in het Koninkrijksgevoel. Het Statuut 
biedt - met respect voor de autonomie van de individuele landen 
en de onderlinge verschillen - grote kansen voor synergie. Ik 
doe daarom in het belang van het welzijn van alle burgers in het 
Koninkrijk een oproep aan een ieder om vandaag te zoeken naar 
wat ons bindt en niet wat ons scheidt”, zo had minister-president 
Mike Eman bij de opening hartstochtelijk betoogd.
Een pleidooi dat bijval kreeg van premier Sarah Wescot-Williams 
van Sint Maarten dat sinds 10 oktober vorig jaar autonoom land 
binnen het Koninkrijk is. ,,Een smooth start hebben wij niet. 
Wij moeten ons land van de grond af opbouwen. Langzaam 
maar zeker krijgt het land Sint Maarten vorm. Wij zijn daar zelf 

verantwoordelijk voor maar wij realiseren ons ook dat wij niet 
alles alleen kunnen. Wij zijn voor een partnerschap maar dan 
wel met een substantiële inhoud.” Toenmalig minister Piet Hein 
Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schetste 
drie scenario’s:
,,Wij modderen voort, landen kiezen voor zelfstandigheid buiten 
het Koninkrijk of we maken er wat van. Wij kiezen voor dat 
laatste want wij zien het als een verarming van Nederland als 
het Koninkrijk niet meer zou bestaan”, aldus Donner die aan de 
vooravond van de conferentie het Koninkrijk had vergeleken met 
een echtelijk bed waarvan de deken iets te klein is: ,,Om het 
warm te krijgen kun je aan die deken gaan trekken of je kruipt 
dichter bij elkaar .” 

Warm weerzien
Met de uitbundige ontvangst die Aruba haar in november 
bereidde nog vers in het geheugen stapte Koningin Beatrix met 
een gulle lach af op premier Mike Eman en diens echtgenote 
Doina toen zij elkaar troffen bij het Koninkrijksconcert dat op 
15 december (Koninkrijksdag) in Lelystad werd gehouden. 
Artiesten uit alle delen van het Koninkrijk schotelden de gasten 
onder het motto ‘cross-over’ een wervelend programma voor.

De hoofdrolspelers voor aanvang 
van de Koninkrijksconferentie. Vlnr. 
vicepremier Maxime Verhagen die 
als voorzitter optrad, premier Mike 
Eman, toenmalig minister Piet 
Hein Donner en de premiers Gerrit 
Schotte en Sarah Wescot-Williams.

Tijdens een van de vele schorsingen 
hebben Eman en Verhagen een 
onderonsje.
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Tegen de wereldwijde trend in heeft Standard and Poor’s 
(S&P) de rating van het land Aruba naar boven bijgesteld van 
‘negative’ naar ‘stable’. De even gerenommeerde als gevreesde 
kredietbeoordelaar sprak zijn vertrouwen uit in de aanpak van 
het kabinet Mike Eman. Dat ziet daarmee het meteen na zijn 
installatie ingezette herstel- en hervormingsbeleid beloond met 
een positieve beoordeling die de conclusies van Fitch Ratings 
bevestigt.
In het crisisjaar 2010 verlaagde S&P de toekomstverwachting 
voor Aruba naar een ‘negative outlook’. Daarmee gaven de 
financiële experts uit New York het signaal af dat het eiland bij 
ongewijzigd beleid zijn A-rating zou verliezen. Verrassend was 
die waarschuwing niet want de ministersploeg van premier 
Eman trof bij haar aantreden eind 2009 een bijna failliete boedel 
aan met een record begrotingstekort, een explosief gestegen 
overheidsschuld en een door koopkrachtverlies tot stilstand 
gekomen economie met een stijgende werkloosheid door 
bedrijfssluitingen. Onmiddellijk werd een breed pakket van 
ingrijpende maatregelen afgekondigd dat, blijkens de rapportage 
van S&P, zijn vruchten afwerpt. In een tijd waarin veel landen 
hun rating verlaagd zien, spreekt S&P lovend over de snelle en 
krachtige wijze waarop Aruba zich herstelt. ,,The government 
of Prime Minister Mike Eman has taken difficult steps to tackle 
weaknesses in Aruba’s medical insurance scheme and its civil 
service pension plan, including raising premium payments and 

Tegen de 
stroom in

the retirement age, as well as introducing a new mandatory 
general pension plan We revised the outlook on Aruba to stable 
from negative to reflect recent reforms and improved growth 
prospects that diminish long-term risks to public finances.”
S&P stelt dat de Arubaanse economie goede vooruitzichten 
heeft, met een BNP van 25.000 Amerikaanse dollar per hoofd 
van de bevolking, een stabiele democratie, een hoog niveau van 
sociale ontwikkeling en een sterke jaarbalans. De combinatie van 
de heropening van de raffinaderij samen met gunstige cijfers van 
economische groei en diverse andere fiscale maatregelen zullen 
bijdragen dat de overheidsschuld voor de komende jaren onder 
de 50 procent van de BNP zal blijven.
S&P juicht het initiatief van de Arubaanse regering toe om via de 
Sociale Dialoog werkgeversorganisaties, vakbonden en andere 
maatschappelijke organisaties te betrekken bij de hervormingen. 
Al deze aspecten dragen bij aan de kredietwaardigheid van 
Aruba, aldus S&P die het vertrouwen uitspreekt dat het kabinet 
Eman er in zal slagen het begrotingstekort in de komende twee 
jaar terug te dringen van 6,8% naar onder de 3%.
De positieve bevindingen van S&P zijn des te opmerkelijker omdat 
Aruba een open economie kent die in sterke mate afhankelijk is 
van buitenlandse invloeden zoals het toerisme uit de VS. ,,S&P 
bevestigt dat we als klein land met het juiste beleid in staat zijn 
een vuist te maken tegen de crisis die de wereld in haar greep 
heeft”, aldus minister-president Mike Eman.
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Zelfs Tweede Kamerleden die bekend staan als de grootste 
criticasters van het Caribisch deel van het Koninkrijk strooiden gul 
met loftuitingen richting Aruba. 
André Bosman (VVD) en Ronald van Raak (SP) maar ook PVV’er 
Eric Lucassen staken na afloop van hun gesprek met premier Mike 
Eman niet onder stoelen of banken onder de indruk te zijn van de 
opmerkelijke vooruitgang die Aruba boekt in crisistijden. ,,Een zeer 
inspirerend verhaal van een land met ambities”, zo concludeerde 
Bosman. Van Raak: ,,Het gaat niet alleen economisch heel goed 
met Aruba maar er is ook aandacht voor het welzijn van de bevolking 
zoals het opknappen van verpauperde wijken.” En Lucassen: ,,De 
PVV blijft vinden dat de eilanden onafhankelijk moeten worden maar 
petje af voor de prestaties van premier Eman en zijn kabinet.” Ineke 
van Gent (GroenLinks) en Wassila Hachchi (D66) zeiden het toe te 
juichen dat Aruba de andere landen heeft opgeroepen samen aan 
het herstel van het Koninkrijksgevoel te werken en daarbij ook zelf 
de daad bij het woord heeft gevoegd door als eerste een visie te 
ontvouwen op ‘strategisch partnerschap’.
Eman benutte zijn bezoek aan Nederland in verband met de 
Koninkrijksconferentie om de Tweede Kamercommissie voor 
Koninkrijksrelaties bij te praten over zijn beleid. De resultaten 
daarvan zijn opzienbarend: Een economische krimp van 10% 
werd omgebogen in een groei van meer dan 10%, de inflatie 
werd beteugeld van 9 naar minder dan 3%, het begrotingstekort 
werd fors teruggebracht terwijl tegelijkertijd de koopkracht na 

Petje af
10 jaar daling weer stijgt, de binnenstad van Oranjestad een 
facelift krijgt en verpauperde wijken op het eiland in hoog tempo 
worden opgeknapt. En passant is de ziektekostenverzekering 
gemoderniseerd, is er een collectieve pensioenregeling ingevoerd 
en wordt stevig geïnvesteerd in de verbetering van het onderwijs, 
de gezondheidszorg en de infrastructuur. 
,,Ik zou graag de eer voor onszelf opeisen maar de eerlijkheid 
gebiedt te zeggen dat het in ons voordeel werkt dat wij een klein 
land zijn waardoor je sneller kunt ingrijpen dan grote landen”, 
aldus een bescheiden Eman die het succes graag deelde 
met de werkgeversorganisaties, de vakbonden en andere 
maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij de ‘Sociale 
Dialoog’, de Arubaanse variant van het poldermodel. ,,Herstel is 
niet alleen snoeien, snoeien en snoeien. Wij hebben veel energie 
gestoken in het verkrijgen van draagvlak, ook door maatregelen 
te nemen die de sociale cohesie versterken en de participatie van 
de burgers vergroten. Je ziet dat de solidariteit is teruggekeerd in 
onze samenleving”, aldus Eman. In reactie op de vraag vanuit de 
commissie of Aruba ervoor open staat het Koninkrijksverband in te 
ruilen voor een lossere vorm, wees de premier op de betekenis van 
het Statuut voor zijn land: ,,Wij zijn prima in staat onze eigen land te 
regeren. De Arubaan is trots op zijn land maar is rationeel genoeg 
om in te zien dat je als klein land niet alles zelf kunt. De normen en 
waarden die het Statuut de landen oplegt, is een waarborg voor 
stabiliteit.”

Premier Mike Eman (met links van hem de ministers 
Benny Sevinger en Mike de Meza en secretaris 
Nicole Hoevertsz) in gesprek met de Tweede 
Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties.
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,,Dominee Jesse Jackson heeft ooit gezegd dat een gemeenschap 
is als een quilt. De naden moeten onderhouden worden om alle 
stukken bij elkaar te houden.” Minister-president Mike Eman legde 
bij de opening van de Happy Community Conference de nadruk 
op het belang van relaties tussen mensen in een gemeenschap. 
,,We moeten als mensen er voor elkaar zijn. We moeten samen 
nadenken over wat voor soort gemeenschap we willen zijn en daar 
met elkaar aan werken.” Nadat de Arubaanse regering eerder al 
via de Sociale Dialoog vakbonden, werkgeversorganisaties en 
maatschappelijke geledingen bij haar beleid betrok wordt thans 
de volgende stap gemaakt: Het vergroten van de participatie 
van de burgers door versterking van het gemeenschapsgevoel. 
Reden waarom internationale deskundigen waren uitgenodigd 
om tijdens de driedaagse Happy Community Conference hun 
visie op het functioneren van de maatschappij te delen met 
gangmakers uit de Arubaanse samenleving.
,,Sociale relaties zijn het geheime ingrediënt voor goed 
functionerende gemeenschappen”, aldus professor dr. Robert 
Putnam, hoogleraar Openbaar Beleid aan de Harvard Universiteit 
in Boston. Meer dan 25 jaar deed hij onderzoek naar de factoren 
die een rol spelen bij de ontwikkeling en besturing van een 
gemeenschap. ,,Waarom worden sommige plaatsen veel beter 

bestuurd dan andere?”, is de cruciale vraag waarop Putnam 
het antwoord denkt te hebben gevonden. ,,Hoe meer mensen 
met elkaar samen doen, hoe beter alles loopt en hoe beter 
iedereen zich voelt. Menselijke interacties zijn veel belangrijker 
dan geld”, concludeerde Putnam die Aruba een goede raad gaf: 
,,Stimuleer de ontwikkeling van nieuwe vormen van ‘samen’ in 
de gemeenschap. Steek geen energie in pogingen om het oude 
te laten herleven maar zorg dat de mensen het nieuwe ‘wij’ 
uitvinden.”
Professor Evelien H.Tonkens, socioloog en bijzonder hoogleraar 
Actief Burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam: ,,Mensen 
willen iets doen voor anderen, willen de lelijkheid die zij om zich 
heen zien aanpakken.” Ook zij waarschuwde voor nostalgie in 
het denken over georganiseerde activiteiten. ,,Wij moeten ons 
realiseren dat de diversiteit in de samenleving niet meer zal 
verdwijnen en die moeten we dus als uitgangspunt nemen.” 
Hoewel Tonkens aangeeft dat geld dingen mogelijk kan maken, 
blijkt uit haar onderzoek dat financiële ondersteuning geen 
doorslaggevende rol speelt bij het succes van burgerinitiatieven. 
,,Geld gaat doorgaans naar de groepen die hun zaakjes goed 
hebben geregeld. Die bestonden dus al en zijn niet dankzij 
de beschikbare fondsen ontstaan.” De hoogleraar stelt met 

One 
Happy 
Community
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nadruk dat de belangrijkste succesfactor voor initiatieven die 
door groepen burgers worden genomen, is dat de betrokkenen 
serieus worden genomen. 
Michelle Hooyboer-Winklaar, minister van Economische Zaken, 
Sociale Zaken en Cultuur, ziet een rol voor het bedrijfsleven. 
,,Bedrijven waren vroeger alleen maar bezig met geld verdienen. 
Daarna kwam de trend om aan liefdadigheid te doen. Recent 
begint door te dringen dat bedrijven deel uitmaken van de 
gemeenschap wat betekent dat zij medeverantwoordelijk zijn 
voor de maatschappij.”
Aan het einde van de conferentie maakte Eman bekend dat Aruba 
in december 2012 gastland is van het wereldkampioenschap 
straatvoetbal. ,,Edgar Davids heeft beloofd te helpen bij de 
organisatie”, aldus de premier. Davids zelf had als key-note 
speaker op de Happy Community Conference uitleg gegeven 
over het werk van de Straat Voetbal Bond Nederland waar 
hij intensief bij betrokken is. Samen met vele andere bekende 
Nederlanders uit de sport- en muziekwereld organiseert hij 
straatvoetbaltoernooien in buurten die een positieve impuls 
kunnen gebruiken. ,,We stimuleren de buurtbewoners om 
samen met ons zo’n toernooi te organiseren. Niet alleen het 
voetbal zelf maar ook alles eromheen. Muziek, eten en drinken, 

het wordt altijd weer een groot feest.” Davids heeft gemerkt dat 
de straatvoetbaltoernooien een positieve uitwerking hebben op 
de buurt. ,,De mensen stappen over hun verschillen heen en 
ontdekken wat hen bindt. Ze communiceren beter met elkaar 
en zo worden cultuurverschillen tussen bewoners overbrugd. De 
jeugd krijgt leuke, gezonde dingen te doen en wordt gestimuleerd 
naar school te gaan en talenten te benutten.”
Zijn advies aan de regering en de bevolking van Aruba is om 
met elkaar samen te werken om zo eventuele obstakels uit de 
weg te ruimen. ,,Aruba moet dit straatvoetballen willen en het 
gewoon doen. Je hebt helemaal geen hulp van buiten nodig 
maar ik kom graag af en toe een potje voetballen.” Eman was 
het helemaal eens met Edgar Davids: ,,Deze conferentie heeft 
als doel om na te denken over wat voor soort gemeenschap 
we willen zijn. Hoe we de kloof tussen rijk en arm, jong en oud 
kunnen overbruggen. Hoe we een hechtere gemeenschap 
kunnen bouwen, vol van liefde en begrip voor elkaar. De sprekers 
hebben ons geïnspireerd. Het moet natuurlijk niet bij woorden 
blijven. Straatvoetbal past prima in dit plaatje. Op weg naar het 
WK gaan we veel wedstrijden op het eiland organiseren zodat 
het team van Aruba straks sterk genoeg is om de beste ploeg 
van dit moment (Nederland; red) te verslaan.”
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94 procent van de bedrijven op Aruba heeft minder dan 
vijftig werknemers en valt dus onder de noemer midden- en 
kleinbedrijf. Marcelline Richardson, algemeen directeur van 
Arubabank vertelde bij de opening van de Small Business Week 
dat deze bedrijven samen goed zijn voor meer dan de helft van 
de werkgelegenheid: ,,Kleine ondernemingen zijn de big story 
van onze economie.”
Uit recent onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van 
deze ondernemers optimistisch is over de ontwikkeling van 
de economie op Aruba. Michelle Hooyboer-Winklaar, minister 
van Economische Zaken, Sociale Zaken en Cultuur, deelt dat 
optimisme:,,Het kabinet heeft een aantal maatregelen genomen 
om het klimaat voor bedrijven te verbeteren. De kosten om een 
NV op te richten zijn drastisch verlaagd, de red tape is een stuk 
korter geworden en belastingtarieven zijn aangepast. Verder 
wordt meer dan 450 miljoen florin geïnvesteerd in infrastructurele 
projecten. Dat levert veel werk op.” 
Hooyboer raadde ondernemers aan om niet stil te zitten maar 
de kansen te grijpen. ,,Organisaties als de Centrale Bank van 
Aruba en het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceren 
informatie over de economie. Gebruik deze informatie voor je 
bedrijfsvoering.” Zij illustreerde dit advies met het voorbeeld dat 
Aruba188 kapperszaken telt. ,,Ik vertel in het buitenland dan ook 
altijd dat we op Aruba vier talen spreken en er goed uitzien”, grapte 
de minister. Ze legde uit dat het nuttig is te weten dat Arubanen 
vaak naar de kapper gaan maar ook dat er al veel kapperszaken 
zijn. ,,We zien dat er wel veel nieuwe ondernemingen worden 

Big Business 
opgericht maar vrijwel allemaal in bedrijfstakken die al volop 
aanwezig zijn. Ik pleit voor innovatie.”
Economische innovatie betekent niet dat er massaal producten 
moeten worden uitgevonden maar wel dat ondernemers moeten 
zoeken naar nog onbenutte kansen. Dat vereist creativiteit 
maar ook onderzoek naar wat er al is op Aruba en wat in het 
buitenland wordt gedaan. De regering steunt bedrijven hierbij. 
Tijdens de Small Business Week kregen ondernemers veel 
informatie maar ook de kans om elkaar te ontmoeten en te 
inspireren. De overheid biedt ondernemers in het midden-en 
kleinbedrijf een ondersteuningsprogramma dat in samenwerking 
met de Arubaanse Investeringsbank is ontwikkeld. Nieuwe 
en bestaande ondernemingen kunnen hulp krijgen bij het 
opstellen van een businessplan, herstructurering of zoeken naar 
financiering. Binnenkort wordt een garantiefonds gerealiseerd 
dat financiering voor kleine bedrijven toegankelijker moet maken. 
Speciaal voor startende ondernemers is IDEA ontwikkeld. Sinds 
1 januari kunnen zij bij deze afdeling van Directie Economische 
Zaken terecht voor informatie en advies over het oprichten van 
een eigen onderneming. 
Ondanks alle ondersteuning en adviezen moeten ondernemers 
hun eigen weg kiezen en vooral hard werken, zo hield de uit 
Aruba afkomstige Tony van Veen, directeur van de Amerikaanse 
AVL Groep, de deelnemers voor. ,,Ondernemer zijn betekent 
lange dagen maken maar daar hoef je niet tegenop te zien. 
Confucius zei al: Doe iets wat je leuk vindt en je werkt geen dag 
in je leven.”
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Carnaval 
2012

Carnavals-
kalender

7 januari 
Het eerste officiële evenement van het 
carnaval als opwarmertje voor deelnemers 
en publiek. De kostuums blijven bewaard 
voor de grote parades maar de groepen 
dossen zich voor deze avond uit met 
wonderlijke hoofddeksels en bijzondere 
shirts. De meegedragen fakkels werpen 
hun licht vooruit naar weer een geweldige 
carnavalsperiode.

3 februari
Verkiezing carnavalskoningin.
Een groep enthousiaste Arubaanse scho-
nen strijdt met voordrachten, danspresen-
taties en vooral carnavalsenthousiasme 
om de kroon maar vooral om de eer de 
carnavalsparade 2012 te mogen aan-
voeren.

7 jan - 21 feb

Op 11 november is de aftrap gegeven voor de 
58ste editie van het Arubaanse Carnaval. De dui-
zenden deelnemers hebben een jaar gespaard 
voor hun kostuums, ontwerpers en ateliers 
draaien overuren om alles op tijd af te krijgen 
en de vrijwilligers van de Stichting Arubaans 
Carnaval hebben de kenmerkende rode bol-
hoedjes afgestoft. Na de gebruikelijke discussies 
over eventuele veranderingen in het programma 
en de routes zijn de data en de plaatsen van 
handeling vastgesteld en wordt de laatste hand 
gelegd aan het programmaboekje Bacchanal. Zo 
is iedereen op tijd klaar om na de Kerstdiners, 
de oliebollen en het Nieuwjaarsvuurwerk weer 
helemaal uit zijn dak te gaan.

4 februari
In het Joe Laveist Sportpark in San 
Nicolas vindt de finale plaats van de strijd 
om de sterkste Roadmach en de beste 
Calypso. Alle zangers en componisten van 
Aruba doen mee aan de voorrondes maar 
slechts de allerbesten dringen door tot de 
finale.

9 februari
Hebbe Hebbe.
Gesponsord door een bekend biermerk 
gaan de voeten van de vloer tijdens dit 
grote straatfeest, opgezweept door de 
muziek van de populairste carnavalsbands 
van Aruba.

11 februari
Aruba Tivoli Lighting Parade.
Wagens, roadpieces en kostuums met 
glitters en duizenden lichtjes. Dit schouw-
spel trekt ieder jaar weer een grote me-
nigte toeschouwers.

12 februari 
Grote Kinderparade Oranjestad.
Nog maar net zijn de straten schoonge-
maakt na de Lighting Parade of de kin-
deren staan klaar voor hun carnaval. Van 
baby’s tot tieners, iedereen doet mee.

16 februari
Lighting Parade San Nicolas.
Wegens de enorme belangstelling die er 
altijd is voor de Lighting Parade wordt 
deze nog een keer gelopen maar nu door 
de straten van San Nicolas.

18 februari
Jouvert Morning en Pyama Party.
Traditiegetrouw wordt het weekend van 
het Grote Carnaval afgetrapt in San Nico-
las. Een stoet van liefhebbers die vroeg 
zijn opgestaan om nog in hun pyjama mee 
te jumpen achter de bands.

19  februari 
Grote parade Oranjestad. 
Het zinderende en denderende sluitstuk 
van het 58ste Arubaanse Carnaval. Dui-
zenden deelnemers in flonkerende, kleur-
rijke kostuums. Kunstige praalwegens en 
road- en bodypieces. Toch is het vooral de 
opzwepende muziek die de sfeer bepaalt 
en uitnodigt tot dansen, dansen en nog 
eens dansen van de middag tot in de 
kleine uurtjes.



De regering van Aruba 
wenst het Koninkrijk en al zijn 
burgers een zonnig 2012


