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De wereldwijde crisis houdt ons allen flink bezig. Onze welvaart en het 
daaraan verbonden voorzieningenniveau staan onder druk, in Nederland, 
Europa, de VS en evengoed in Aruba. De bedreigingen die steeds weer 
in andere gedaanten (van de bankencrisis zijn we via de schuldencrisis 
in de eurocrisis terechtgekomen) op ons afkomen, ontnemen ons het 
zicht op kansen want die zijn er, ook in deze tijd. Maar je moet er wel 
oog voor hebben. Vergeef mij de vergelijking maar in dit opzicht is 
Nederland een beetje als de inbreker die op zijn strooptocht door het 
huis alle kasten en laden doorzoekt en de envelop met inhoud die op de 
schoorsteenmantel staat over het hoofd ziet. Want wat heeft Nederland 
voor op bijvoorbeeld Duitsland, België en Italië? Dat het deel uitmaakt 
van een Koninkrijk. Koninkrijk? Wat heeft Nederland daar aan, hoor ik 
u denken. Uw voorouders wisten het anders wel. Zij zaten helaas in de 
verkeerde business maar zij waren wel zo slim de geografische ligging 
van de eilanden in de Cariben optimaal te benutten om handel te drijven 
met afnemers in Zuid-, Midden- en Noord Amerika. Anno 2012 ligt 
Aruba nog steeds op hetzelfde, uit ondernemersperspectief strategisch 
aantrekkelijke kruispunt tussen Europa en de Amerika’s. Met zijn 
uitstekende infrastructuur, goed opgeleid (veeltalig) arbeidspotentieel, 
de rechtszekerheid onder de paraplu van het Koninkrijk en een zeer 
aangenaam leef- en werkklimaat is Aruba de springplank bij uitstek voor 
bedrijven die willen profiteren van sterk opkomende economieën als 
Brazilië, Colombia en Panama. Laten we het Koninkrijk zijn meerwaarde 
teruggeven door het als een strategisch partnerschap te zien, door onze 
sterke kanten te bundelen en samen op te trekken bij het veroveren van 
nieuwe markten. Organisaties als Schiphol en TNO hebben die stap al 
gezet. Schiphol is co-manager van onze luchthaven, krijgt daar keurig 
een commercieel tarief voor betaald en heeft gelijkertijd een showcase 
waarmee het opdrachten in de regio kan verwerven. En Aruba beschikt 
over een vliegveld dat award na award wint, winstgevend is, steeds meer 
werkgelegenheid biedt en bovendien de functie van het eiland als hub in 
het internationale economisch verkeer versterkt. Een klassieke win-win 
situatie dus. Vandaar mijn boodschap: Laten we de crisis aanpakken 
maar tegelijkertijd oog houden voor de kansen die voor het opgrijpen 
liggen.

KANSEN
Door Mike G. Eman

GASTCOLUMN

Mike Eman is sinds 30 oktober 2009 
minister-president van Aruba. Hij is 
tevens leider van de AVP, de Arubaanse 
Volkspartij. Van oktober 2001 tot 29 
oktober 2009 was hij lid van de Staten.
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In verband met een bijzondere Rijksministerraad waarvoor ook de premiers van Sint Maarten, Curaçao en 
Aruba waren uitgenodigd, was minister-president Mike Eman medio juli een aantal dagen in Nederland. Een 
kleine greep uit de volle agenda van de premier: Hij bood zijn ambtgenoot Mark Rutte een exemplaar aan van 
het fotoboek van het bezoek dat Koningin Beatrix in november aan Aruba heeft gebracht, haalde de banden 
aan met collega Sarah Wescot-Williams van Sint Maarten, maakte kennis met de nieuwe PvdA-leider Diederik 
Samsom, overlegde met de ambassadeur van China in Nederland Zhang Jun over de plannen van PetroChina 
om de raffinaderij in San Nicolas over te nemen, liet zich door Brussel-kenner Laurens Jan Brinkhorst bijpraten 
over Europese zaken, hield een lezing voor de Vereniging Antilliaans Netwerk en het Genootschap Nederland-
Aruba en nam Arubaanse studenten mee op een stadswandeling door Leiden.

Volle agenda
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Jeanette Richardson Baars, het hoofd van het 
Arubaanse politiedepartement dat zich bezighoudts 
met de strijd tegen mensenhandel, is onderscheiden 
als TIP Hero. De Trafficing In Persons (TIP) award wordt 
jaarlijks door de Amerikaanse regering toegekend aan 
mensen over de hele wereld die zich belangeloos 
inzetten om mensenhandel aan banden te leggen. 
Onder leiding van Richardson-Baars zijn reeds 
verschillende mensensmokkelzaken in het Caribisch 
gebied opgelost. De Nederlands-Arubaanse ontving 
de onderscheiding in Washington uit handen van 
minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton.

Minister-president van Groenland Kuupik Kleist toonde zich 
tijdens zijn werkbezoek aan Aruba onder de indruk van de 
wijze waarop de Arubaanse regering de verduurzaming van de 
economie en de samenleving hand in hand laat gaan. Kleist is 
voorzitter van Overseas Countries and Territories Association 
(LGO) voor de Europese Unie waarbij ook Aruba is aangesloten. 
Beide landen streven naar een nauwere samenwerking met de 
EU zonder dat dit ten koste gaat van hun soevereiniteit. Kuupik 
was ook geïnteresseerd in het onderwijssysteem en nam daarom 
een kijkje op de Pius X-school in Dakota.
 

Canadezen die de komende winter even aan de kou willen 
ontsnappen, kunnen kiezen uit maar liefst drie maatschappijen. 
Naast AirCanada vliegt WestJet sinds deze zomer rechtstreeks 
van Toronto naar Aruba. In het najaar voegt Sunwing daar een 
nonstop-verbinding tussen Montreal en Oranjestad aan toe. De 
eerste vlucht van WestJet werd op de luchthaven Reina Beatrix 
verwelkomd door minister Hooyboer-Winklaar van Economische 
Zaken die zelf jarenlang in Toronto heeft gewoond en gewerkt.

Groenland

CANADA

TIP-Hero
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,,Laten we de knellende banden van bijna twee eeuwen verbreken 
en niet langer denken in tegenstellingen maar in wij-en-wij. Als 
burgers en bestuurders moeten we op een nieuwe manier naar 
het Koninkrijk kijken. Het Statuut biedt daar voldoende ruimte 
voor.” Minister-president Mike Eman opende met deze oproep 
het Koninkrijks Symposium dat in juni op Aruba plaatsvond. De 
centrale vraag: Welke meerwaarde heeft het Koninkrijk voor de 
burger ? 
Het concept van strategisch partnerschap geeft daarop volgens 
Eman het antwoord. ,,Ieder land heeft de vrijheid zich binnen 
de grenzen van het Statuut te ontplooien. Als we elkaar daarbij 
opzoeken en samenwerken tot groter voordeel van de partners, 
creëren we een win-win situatie. Er is een omslag in ons denken 
nodig en een partij die het voortouw neemt.” Aruba heeft dat 
laatste gedaan en werkt er hard aan om het enthousiasme in de 
andere landen van het Koninkrijk aan te wakkeren.
Herman Tjeenk Willink, voormalig vicepresident van de Raad van 
State, sloot aan bij de gedachtegang van Eman. Zijn voordracht 

droeg de titel ‘De wereld verandert. En het Koninkrijk?’ Hij 
begon met op te merken dat hij hoopte dat aan het eind van 
de dag het vraagteken er niet meer zou staan. Tjeenk Willink 
roerde het probleem aan dat voor veel burgers de betekenis 
van het Koninkrijk ontbreekt. ,,Ga eens kijken in Den Haag of 
Rotterdam. Veel burgers daar zijn niet van Nederlandse afkomst 
en voor hen leeft het Koninkrijk helemaal niet. Dat leidt ertoe 
dat de interesse van politici ook afneemt want die richten 
zich op hun kiezers.” Voor Tjeenk Willink staat als een paal 
boven water dat de verschuivende machtsverhoudingen in de 
wereld het noodzakelijk maken met elkaar samen te werken in 
grensoverschrijdende rechtsordes. ,,Ieder voor zich is uit de 
tijd. De meeste politici zijn niet met het Koninkrijk bezig maar 
daar mogen we ons niet bij neerleggen, anders vallen we vanzelf 
uiteen zonder dat we het zelf willen. We verschillen onderling 
maar dat is nu juist onze identiteit. Als we samenwerken kunnen 
we stabiliteit en welvaart voor ons allemaal bereiken.”
Jaime Saleh, oud-gouverneur van de Nederlandse Antillen, 

Een Koninkrijk 
van betekenis 
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bracht naar voren dat voor een gezamenlijke toekomst binnen 
het Koninkrijk een gezamenlijke visie nodig is. ,,Ik roep dat al 
jaren. Het is fijn dat Aruba het voortouw neemt want de andere 
eilanden hebben het nu druk met hun eigen besognes.” Saleh 
richtte zich tot de bestuurders van alle vier de landen door te 
stellen dat hun houding moet veranderen. ,,Het gaat om het 
welzijn van de burgers, niet om dat van de bestuurders. Als we 
het hebben over autonomie moeten we ons realiseren dat ieder 
volk zijn eigen autonomie bepaalt. Als bestuurders beleid maken 
van goede kwaliteit wordt daarmee de autonomie beschermd. 
Als ze dat niet doen, wordt de autonomie gesloopt.” Saleh wees 
op een aantal andere landen in het Caribische gebied: ,,Kijk om 
je heen, veel landen hebben gekozen voor onafhankelijkheid om 
hun autonomie te behouden. Het is één grote droeve toestand 
geworden omdat bestuurders keuzes hebben gemaakt die niet 
in het belang van het volk waren.”
Marion Kappeyne van de Copello, ambassadeur voor het 
Koninkrijk in Colombia, vond het vooral belangrijk om praktisch 
te blijven. ,,Ik zie kansen voor alle landen als het gaat om handel 

met Colombia. Aruba en de andere eilanden kunnen daar een 
belangrijke rol in spelen. Colombianen willen nu eenmaal hun 
partner kennen voordat er zaken worden gedaan en Arubanen 
zijn genetisch verwant, buren en op de hoogte van de taal en 
cultuur. Aruba is dus een ideale katalysator voor de handel 
tussen Colombia en Europa en die handel groeit enorm hard.”
Ook Peter Hartman, president-directeur van de KLM, sprak over 
kansen. ,,Nu vliegen we via Sao Paulo naar Manaus, een enorme 
omweg. Met een regionale partner, bijvoorbeeld op Aruba, kan 
dat een stuk handiger. Dat is ook voor het toerisme van belang 
omdat dan combireizen via Aruba kunnen worden ontwikkeld. 
Internationale samenwerking heeft de KLM groot gemaakt. 
Hadden we ons alleen gericht op het verdedigen van ons eigen 
kleine territorium, dan was het ons net zo vergaan als België. Nu 
zijn we een van de grootste in de wereld.”
Kortom, er zijn kansen genoeg voor handel in de regio. Dat 
wordt ook vanuit politiek Den Haag ingezien. Meer en meer 
wordt gezamenlijk opgetrokken in handelsdelegaties.
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,,Het Koninkrijk is niet van de politici maar van de burgers”. 
Dat betoogde gevolmachtigde minister Edwin Abath als 
gastspreker bij de viering van de Dag van de Vlag op het 
Curaçaohuis. Hij onderstreepte het belang de eigen culturele 
identiteit te koesteren. ,,Want ook al is de wereld verkleind tot 
een global village en delen wij één Koninkrijk, het is belangrijk 
trots te kunnen zijn op je eigen land. Maar: De historie heeft 
bepaald dat wij allen het Nederlanderschap delen. Het zijn 
van Koninkrijksburger maakt onlosmakelijk deel uit van onze 
identiteit. En daar kunnen we ons voordeel mee doen. Zonder 
concessies te doen aan de eigen eilandelijke identiteit, cultuur, 
gebruiken en ambities is het goed aandacht te hebben voor 
wat ons bindt. Dat is meer dan het Statuut of de afspraken 
die onze regeringen maken. De verbondenheid wordt vooral 
bepaald door onze samenlevingen, door familiebanden, 
vriendschappen, organisaties die samenwerken, ondernemers 
die zaken met elkaar doen. Waar wij politici - overigens niet ten 
onrechte - in landsbelangen denken, trekken onze volken zich 
helemaal niets aan van de grenzen die wij hebben getrokken. 
Hoeveel Arubanen wonen en werken er niet op Curaçao? Op 

Koninkrijk is
van de burger

Bonaire of Sint Maarten? En andersom? En dan zijn er ook nog 
de velen die zich in Europees Nederland hebben gevestigd 
en Europese Nederlanders die hun draai op de eilanden 
hebben gevonden. Dus: Hoezo grenzen? Daar kunnen wij, 
als bestuurders en volksvertegenwoordigers, van leren. 
Wij hebben het immers vooral gehad over wat ons scheidt. 
Wij hebben daardoor kansen gemist. Gelukkig is aan beide 
zijden van de oceaan het inzicht groeiend dat het Koninkrijk 
niet van de politici is maar van de burgers. Het Koninkrijk 
heeft voor ieder van de landen meerwaarde en het is onze 
verantwoordelijkheid die profijtelijk te maken voor alle inwoners 
van het Koninkrijk. Aruba is er een groot voorstander van het 
Koninkrijk om te vormen tot een strategisch partnerschap 
waarbij we de kracht van elk der individuele landen bundelen 
zodat wij samen sterker staan in een wereld die steeds 
competatiever wordt. Om misverstanden te voorkomen: Ik 
pleit niet voor het overboord zetten van de soevereiniteit. 
Integendeel, hoe onafhankelijker je bent en voelt, hoe groter 
het gevoel van eigenwaarde is, des te aantrekkelijker je als 
samenwerkingspartner voor een ander bent.”

De gevolmachtigde ministers 
Edwin Abath en Mathias 
Voges (Sint Maarten) helpen 
hun Curaçaose collega 
Sheldry Osepa met het 
aansnijden van de taart.
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De Carbon War Room (CWR), een initiatief van Sir Richard 
Branson, ziet in Aruba een voorbeeld voor de wereld. Tijdens de 
VN-conferentie Rio+20 maakten Branson en minister-president 
Mike Eman bekend dat de duurzaamheidsorganisatie Aruba 
gaat helpen bij de overgang van fossiele brandstof naar honderd 
procent alternatieve energie. Het partnerschap moet er toe 
leiden dat Aruba uiterlijk in 2020 de eerste volledig duurzame 
energie-economie ter wereld is. Bij de samenwerking is ook 
de New America Foundation, een onafhankelijke publieke non-
profit organisatie in de Verenigde Staten, betrokken.
De samenwerking van Aruba met de Carbon War Room en de 
New America Foundation brengt expertise en politieke ambitie 
bijeen om een integrale strategie voor duurzame welvaart te 
verwezenlijken. Aruba heeft in de afgelopen jaren reeds grote 
stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. Twintig 
procent van de totale energiebehoefte wordt nu al geleverd door 
windmolens, met de komst van een tweede windmolenpark 
wordt dat in 2013 verdubbeld. Door het parkeerterrein bij het 
vliegveld te overkappen met zonnecollectoren wordt nog eens 

Aruba voorbeeld
voor de wereld

5% procent energie gewonnen terwijl er ook projecten in de 
pen zitten om gebouwen te koelen met zeewater en afval om te 
zetten in energie. Daarbij is ook TNO betrokken dat een ‘living 
lab’ op Aruba heeft ingericht.
,,Ik ben verheugd dat de Carbon War Room een bijdrage kan 
leveren aan Aruba en zijn inwoners. Aruba kan een geweldig 
voorbeeld zijn voor andere eilandnaties om te bewijzen dat het 
mogelijk is fossiele brandstoffen uit te bannen, de natuurlijke 
rijkdommen te beschermen en tegelijkertijd de economie 
te versterken. Briljant”, zo zei Sir Richard Branson na de 
ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Premier 
Mike Eman: ,,Deze samenwerking past in ons beleid van 
slimme groei om een betere balans te vinden tussen welvaart 
en welzijn. Ons doel is een sociaal, economisch veerkrachtig 
Aruba dat bijdraagt aan de gezondheid en het geluk van zijn 
burgers. Ik ben ervan overtuigd dat de samenwerking met de 
Carbon War Room Aruba naar een hoger niveau helpt in ons 
streven naar een in alle opzichten duurzame samenleving.”

Sir Richard Branson en minister-
president Mike Eman tijdens de 
VN-conferentie Rio+20 waar 
zij de samenwerking tussen de 
Carbon War Room en Aruba 
wereldkundig maakten.  
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Een complete woonwijk op Aruba gaat haar elektriciteit letterlijk 
uit de straat halen. 
In navolging van vergelijkbare experimenten met een fietspad 
in Noord-Holland wil het onderzoeksinstituut TNO dat sinds 
vorig jaar een vestiging in Oranjestad heeft een nieuwe techniek 
waarbij zonnecellen in het wegdek worden verwerkt op Aruba 
verder ontwikkelen. De parkeerplaats levert energie aan de 
woonwijk. In de toekomst kan de opgewekte energie wellicht 
ook worden gebruikt om elektrische auto’s op te laden. In de 
duurzame woonwijk worden naast de ‘solarparkeerplaats’ ook 
proeven gedaan om energie uit rioolwater en afval te halen.
TNO wil op Aruba allerlei technieken testen die zijn bedoeld voor 
de Cariben en de Zuid-Amerikaanse markt. ,,Je denkt al snel dat 
de condities hier perfect zijn voor het gebruik van zonnepanelen 
maar het tegendeel is waar’’, aldus Jan Ebbing van de TNO-
afdeling Cariben op Aruba. ,,De zon en zoute lucht maken het 
tot een zeer agressief milieu; de hitte verlaagt het rendement 
en het zout tast alles sterk aan. Eigenlijk zijn commerciële 
zonnepanelen vooral ontwikkeld voor een gematigd klimaat 
zoals in Europa.’’

Elektriciteit
uit de straat

Zo zijn er meer technieken die TNO Cariben wil ontwikkelen die 
wel bestand zijn tegen zon en zoute lucht. Aruba kan daarin, 
aldus Ebbing, een intermediair zijn omdat het land de Zuid-
Amerikaanse cultuur en markt beter kent en als een showcase 
dient. Ook voor de Europese markt worden door TNO op Aruba 
nieuwe technologische oplossingen getest, zoals een slim 
elektriciteitsnet.
,,Op een eiland kunnen we dat in het klein beter testen. In 
Europa zijn de elektriciteitsnetwerken van de verschillende 
landen allemaal met elkaar verbonden. Zo kunnen we hier op 
kleine schaal een model voor Europa ontwikkelen. Het huidige 
net is niet geschikt voor veel decentrale duurzame bronnen.’’
Een ander idee is om te kijken in hoeverre er algen kunnen 
worden gekweekt en verwerkt tot grondstof voor brandstof, 
voedsel en medicijnen. ,,Aruba heeft door veel licht en warmte 
optimale groeicondities voor bepaalde waterplanten. Als je 
daar een productie voor kunt opzetten, kan Aruba ook bio-
grondstoffen gaan exporteren en daarmee geld verdienen. Nu 
verdient het eiland bijna niets met export omdat er behalve de 
aloë veraplant bijna niets wordt uitgevoerd”, aldus Ebbing.

TNO richt een woonwijk op Aruba in als living lab waar 
onder meer stroom uit de straat wordt gegenereerd.
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70% minder CO2-uitstoot en lagere energietarieven. Dat is de 
winst die de samenwerking met de Nederlandse Gasunie en 
gastransportbedrijf Anthony Veder moet opleveren voor Aruba. 
,,Geweldig dat deze grote bedrijven hun kennis en ervaring met 
ons gaan delen en ons willen helpen met een technisch complex 
project dat er toe zal leiden dat wij onze burgers en bedrijven in 
de nabije toekomst tegen lagere en stabiele kosten elektriciteit 
en water kunnen leveren”, aldus energieminister Mike de Meza. 
De Gasunie draagt zorg voor de bouw van een gasterminal en 
de aanleg van pijpleidingen, Anthony Veder regelt de aanvoer 
van vloeibaar gas (LNG) per schip naar Aruba.
Bedoeling van de samenwerking is dat Water- en 
Energiebedrijf WEB en de raffinaderij in 2015 de overstap 
maken van zware dieselolie naar het veel schonere aardgas. 
Dat alleen al levert een reductie op van 70% ten opzichte 
van de huidige CO2-uitstoot. Maar de ambities reiken verder. 
De samenwerkingspartners gaan onderzoeken of er bij de 
cruisemaatschappijen belangstelling bestaat voor het afnemen 
van aardgas nu steeds meer schepen met gasmotoren worden 
aangedreven. Ook het stimuleren van autorijden op gas wordt 
bij het project betrokken.
Hoewel alle opties nog worden opengehouden ziet het er naar 

uit dat wordt afgezien van het eerdere idee aardgas via een 
met het vaste land verbonden pijpleiding aan te voeren. ,,Met 
schepen zijn we veel flexibeler”, aldus minister De Meza. ,,Als we 
in de toekomst inderdaad huishoudens van gas gaan voorzien 
of schepen gaan bunkeren, komt het bevoorradingsschip 
gewoon wat vaker langs.” 
De flexibiliteit in de aanvoer is ook een factor die van belang 
is voor mogelijke ontwikkelingen op de langere termijn zoals 
het ‘vermarketen’ van kennis en ervaring aan andere eilanden 
in de regio. Aruba zou in dat geval een centrale rol kunnen 
spelen, niet alleen als kenniscentrum maar eventueel ook als 
overslagplaats voor gas. Die optie wordt door de betrokken 
partijen vooralsnog naar de toekomst verwezen want “we 
moeten eerst hier iets goeds neerzetten.” Datzelfde geldt 
voor wat er zal gebeuren als de gasboringen in de territoriale 
wateren van Aruba succesvol blijken te zijn. Niettemin wordt er 
met de bouw van de gasterminal al wel rekening gehouden met 
de opslag van Arubaans gas.
De beoogde verlaging van het stroomtarief wordt in het kader 
van de Sociale Dialoog in overleg met de werkgevers- en 
werknemersorganisaties nader uitgewerkt waarbij het de inzet 
van de regering is daar vooral de lagere inkomens van te laten 
profiteren.

CO2-uitstoot 
70% omlaag

Premier Mike Eman maakte 
tijdens een persconferentie 
in het Bestuurskantoor de 
samenwerking bekend. 
Rechts energieminister 
Mike Meza, links managing 
director Ulco Vermeulen van 
de Gasunie en algemeen-
directeur Jan van Gieren 
van Anthony Veder.
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,,Wij leven met zijn allen op het ruimteschip Aarde. Wij zijn allemaal 
astronauten en astronauten zorgen goed voor hun ruimteschip.” 
Met die boodschap vertrekt Wubbo Ockels in november met het 
door hem ontwikkelde zero-emission zeilschip Ecolution naar 
Aruba. Motto van de reis: Een groenere wereld begint op Aruba.
De duurzaamheidsgoeroe zal na de transatlantische oversteek 
drie maanden op het eiland blijven om het op duurzaamheid 
gerichte beleid van het kabinet Mike Eman te ondersteunen. 
,,Om de groene ambities van Aruba waar te maken heb je 
techniek nodig, politiek en financiën maar dat is niet genoeg. 
De Arubaanse bevolking moet het ook willen. Ik zie het als mijn 
rol het draagvlak in de samenleving te versterken. Ik ga lezingen 
en cursussen geven, zal naar scholen gaan en ik zal laten zien 
dat duurzaamheid ook leuk is. Wij gaan bijvoorbeeld vliegers 
maken die stroom opwekken. Happy energy moet op Aruba een 
lifestyle worden”, aldus Ockels. 
,,De bevolking moet duidelijk worden gemaakt wat het voordeel is 
van het bewust omgaan met onze leefomgeving. Dat is niet alleen 
een verantwoordelijkheid maar ook een kans. Duurzaamheid 
kan voor Aruba een unique selling point zijn waardoor er meer 

Eiland van happy energy
toeristen komen”, aldus de voormalig astronaut. Minister-
president Mike Eman is blij dat Ockels zijn expertise en ervaring 
met Aruba wil delen. Hij ziet diens bijdrage als een welkome 
aanvulling op andere samenwerkingspartners zoals TNO, 
de Harvard University, Carbon War Room van Sir Richard 
Branson en de New America Foundation. ,,Wij ontwikkelen 
een derde economische pijler die er voor gaat zorgen dat ons 
land niet meer alleen in volume maar vooral in kwaliteit groeit. 
Economische groei is geen doel op zichzelf maar een middel om 
de kwaliteit van het leven van onze burgers te verbeteren. Er zal 
nieuwe bedrijvigheid ontstaan met hoogwaardige en dus beter 
betaalde banen. Onze groene ambities maken het voor onze 
young professionals aantrekkelijker terug te komen. Maar het 
is niet alleen idealisme. De energietarieven op Aruba zijn hoog, 
alternatieve energie is goedkoper. Daarnaast kunnen wij onze 
kennis van duurzame energie gaan exporteren”, aldus Eman. 
Ockels: ,,Aruba heeft een enorme rijkdom aan alternatieve 
energie. Wind, zon en koud zeewater. Als het Aruba niet lukt 
volledig op alternatieve energie over te stappen lukt het nergens 
in de wereld.”

Wubbo Ockels met premier Mike Eman, gevolmachtigde minister Edwin Abath en de schipper van de Ecolution 
Paul van Koelen aan het stuurwiel.
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Aruba moet het centrum van de internationale muziekindustrie 
worden en DJ Chuckie gaat daarvoor zorgen. De als Clyde Sergio 
Narain geboren artiest en producer wil nog dit jaar een high-tech 
opnamestudio van wereldniveau in Oranjestad openen. Voor 
de bekendmaking van zijn plannen, tijdens een perslunch op 
de 23ste verdieping van het Okurahotel in Amsterdam, had hij 
minister-president Mike Eman uitgenodigd die op dat moment op 
werkbezoek was in Nederland.
DJ Chuckie vertelde zo goed als rond te zijn met het 
Renaissancehotel. Maar hij heeft meerdere lokaties op het oog want 
hij wil het niet bij deze ene studio laten. ,,Er moeten er meer komen 
zodat we verschillende muziekstijlen kunnen accommoderen”, 
aldus de wereldberoemde DJ. ,,Als artiest ben je al gauw een paar 
weken van huis voor het opnemen van een album. Dan kun je het 
beste in een aangename omgeving zitten.” Aruba is in zijn ogen 
ideaal met zijn klimaat, mooie zandstranden, uitstekende hotels, 
goede voorzieningen en dito vliegverbindingen. DJ Chuckie kan het 
weten want hij kent Aruba door en door. ,,Zes jaar geleden kreeg ik 
mijn eerste boeking. Ik was meteen helemaal weg van het eiland. Ik 
reis veel en dan wil je graag een plek waar je je thuisvoelt dus heb 

ik twee jaar geleden een huis op Aruba gekocht.” Hij vierde er deze 
zomer zijn 34ste verjaardag met een dance event voor 8.000 man 
met als speciale gasten de Oranje-internationals Robin van Persie 
en Dirk Kuyt.
DJ Chuckie brak in 2010 definitief door met zijn ‘Dirty Dutch’, een 
mix van house, techno, electro en hiphop. Sindsdien reist hij de 
wereld af met soms in één week optredens in 4 of 5 landen. Meer 
dan 200.000 twitteraars volgen hem op de voet.
Premier Mike Eman toonde zich ten overstaan van de Nederlandse 
media zeer ingenomen met het initiatief van de DJ: ,,Hij is een 
voorbeeld voor velen op Aruba. Wij hebben mensen zoals hij nodig 
om, in dit geval door middel van muziek, het eiland een extra impuls 
geven.”
Chuckie die vanwege de promotie die hij tijdens zijn toernees 
voor Aruba maakt tot ereburger is benoemd, verwacht dat tal van 
internationaal succesvolle artiesten snel de weg naar het eiland en 
zijn studio’s weten te vinden. Wie de wereldberoemde artiest zelf 
aan het werk wil zien, kan op 19 oktober terecht in de Ziggo Dome 
in Amsterdam 

DJ Chuckie haalt 
sterren naar Aruba
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Van kwantiteit 
naar kwaliteit
,,Economische prestaties van een gemeenschap zoals het 
Bruto Binnenlands Product, meten niet wat werkelijk belangrijk 
is zoals de kracht van onze familiebanden, vriendschappen 
en gemeenschappen.” Dit citaat van Robert F. Kennedy stond 
centraal in de lecture die minister-president Mike Eman op 
uitnodiging van het Massachusetts Institute of Technology in 
Boston heeft gegeven.
Onder de titel ‘Communitarisme in actie’ sprak de premier over 
de praktische invulling die de Arubaanse regering geeft aan dit 
abstracte begrip. ,,Toen wij in 2009 regeringsverantwoordelijkheid 
kregen, hebben we geconstateerd dat het aantal hotelkamers 
sinds de Status Aparte in 1986 was toegenomen tot bijna 8.000. 
Verdere uitbreiding zou nauwelijks meerwaarde hebben voor 
de economie. Wij besloten te gaan voor kwaliteit in plaats van 
kwantiteit.”
Eman legde uit dat het toerisme de afgelopen 25 jaar grote 
welvaart heeft gebracht op Aruba maar dat de kwaliteit van 
leven geen gelijke tred heeft gehouden met de economische 
vooruitgang. ,,Om deze discrepantie te lijf te gaan, hebben 
we ervoor gekozen de gemeenschapszin van onze burgers 
te bevorderen en tegelijkertijd de kwaliteit van het toerisme 

te verhogen. Als Aruba plezierig is om er te wonen is het ook 
plezierig om er vakantie te houden.”
De premier bracht naar voren dat Kennedy bedoelde dat 
financieel gewin nooit ten koste mag gaan van de menselijke 
en spirituele banden die het fundament vormen van een sterke 
samenleving. ,,We zien dat mensen meer verdienen maar 
minder tijd met elkaar doorbrengen. We kunnen de klok niet 
terugdraaien toen families en buren meer tijd met elkaar deelden 
en elkaar steunden maar ik ben er van overtuigd dat een regering 
condities kan scheppen die een bijdrage leveren aan een grotere 
sociale cohesie.”
Eman verwees naar het wijkverbeteringsprogramma BoBario en 
de stadsvernieuwing waarbij pleinen en open ruimtes worden 
gecreëerd als ontmoetingsplaatsen en het nieuwe Linear Park 
waar mensen samen kunnen ontspannen. ,,Het is belangrijk 
dat wij als regering de burgers betrekken door activiteiten te 
organiseren. Zo brengen wij het proces naar een gezamenlijke 
toekomst voor alle Arubanen in saamhorigheid op gang.” De 
voordracht van premier Eman in Boston was onderdeel van de 
24th Annual Conference of the Society for the Advancement of 
Socio-Economics.

Zijn lezing in Boston greep premier Mike 
Eman aan om bij Joe Kennedy (zoon van 
wijlen senator Robert) en zijn vrouw Beth 
langs te gaan en te vertellen over het plan 
de John F. Kennedyschool in Oranjestad 
te restaureren en tot auditorium te 
bestemmen.
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Veel westerse landen worstelen met het verlies van de traditionele 
samenhang tussen burgers. Ook Aruba dreigt de hechte band die 
leden van een kleine gemeenschap van oudsher verbindt, kwijt te 
raken. Dat gaat minister-president Mike Eman zeer aan het hart: 
,,We herinneren ons de tijd dat buren om elkaar gaven en letterlijk 
deelden als de ander iets nodig had. We zien dit eroderen. Carrières 
krijgen voorrang boven solidariteit. Wij hebben minder aandacht 
voor de ander.”
De regering zet er daarom op in om de eenheid en 
solidariteit onder burgers te stimuleren. In het kader van het 
wijkverbeteringsprogramma BoBario worden ontmoetingsplekken 
gecreëerd en gemeenschapsruimtes ingericht. Speciale teams 
helpen de bewoners die voorzieningen op een goede manier te 
gebruiken. Op kleine schaal gebeurt er dus al het een en ander maar 
er is meer nodig, vindt premier Eman: ,,Aruba heeft economisch 
veel bereikt sinds het verwerven van de Status Aparte in 1986. Bij 
elke opleving kwamen grote groepen mensen Aruba binnen om 
de vooruitgang te helpen realiseren. We zien nu dat integratie niet 
vanzelf gaat.”
Onder de titel ‘Culturalization of Citizenship: Comparative 
Perspectives’ is twee dagen lang in de aula van de Universiteit van 

Aruba op wetenschappelijk niveau gediscussieerd over de invloed 
van cultuur op de ontwikkeling van een gemeenschap. Het seminar 
was een voortzetting van de eerder gehouden Happy Community 
Conference en had als doel een diepgaande wetenschappelijke 
analyse te maken van de aspecten die voor de Arubaanse 
samenleving van belang zijn als het gaat om het ontwikkelen van 
een gezonde, gelukkige cultuur. Onder leiding van Evelien Tonkens, 
hoogleraar Active Citizenship aan de Universiteit van Amsterdam, 
werd het thema Communicty Bulding door experts uit binnen- en 
buitenland belicht. Tonkens was tussen 2002 en 2005 lid van de 
Tweede Kamer en wordt geregeld door gemeenten, provincies en 
rijk geconsulteerd. 
Echte conclusies konden nog niet worden getrokken want daarvoor 
is een diepgaande analyse nodig. Wel werd duidelijk dat culturen 
van elkaar verschillen maar ook veranderen, dat het niet mogelijk 
is culturen op te leggen maar wel om ze uit te leggen en dat het 
niet gaat om aanpassen maar inpassen. Premier Eman toonde 
zich tevreden over het niveau van het seminar en kijkt uit naar de 
conclusies: ,,We zijn er in ieder geval in geslaagd de discussie over 
integratie op te waarderen van rumshop-niveau naar academisch 
niveau.”

Investeren in 
sociale cohesie
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Nederland en Aruba gaan gezamenlijk verkennen of het 
mogelijk is passagiers die naar Europa reizen op luchthaven 
Reina Beatrix op Aruba te ‘clearen’. De pre-clearance service 
die Aruba al veel langer in samenwerking met de Amerikaanse 
autoriteiten biedt aan passagiers die naar de VS reizen dient 
als voorbeeld. Pre-clearance betekent dat passagiers die van 
Aruba naar Europa en vice versa vliegen al op Reina Beatrix 
het Schengen-gebied betreden of verlaten. Daarmee komt de 
grens tussen Europa en de Amerika’s voor luchtreizigers op 
Aruba te liggen. Dat maakt het reizen tussen beide continenten 
een stuk eenvoudiger zoals dat nu al tussen Aruba en de VS 
het geval is. 
Als het aan Nederland ligt wordt nog dit jaar een eerste 
stap gezet met de invoering op Reina Beatrix van een 
geautomatiseerde paspoortcontrole. Passagiers met een 
EU-paspoort dat van een chip is voorzien hoeven dan alleen 
nog maar hun paspoort op een scanner te leggen om in 
enkele seconden de immigratieprocedure te doorlopen. Een 
proefopstelling op Schiphol toont aan dat dit de reiziger 
veel wachttijd scheelt. Coördinerend Specialistisch Adviseur 
K.J. Gerritsen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties zou het liefste op Aruba meteen een proef 

Op weg naar pre-clearance
nemen om het systeem tevens van toepassing te laten zijn voor 
houders van een Amerikaans paspoort.
,,Dit soort vernieuwingen vergroten de aantrekkingskracht 
van Aruba als gateway tussen de Amerika’s en Europa. Deze 
samenwerking past helemaal in onze visie op het strategisch 
partnerschap tussen de landen van het Koninkrijk waarvoor 
Aruba al langer pleit. Want van een pre-clearance service 
op Reina Beatrix profiteren beide landen. Voor reizigers uit 
Midden- en Zuid-Amerika met een eindbestemming in Europa 
wordt het aantrekkelijker via Aruba en Nederland te reizen”, 
aldus minister-president Mike Eman.,,Het is niet alleen 
goed voor ons beider economie maar biedt ook de burgers 
grote voordelen. Het reizen tussen Aruba en Europa voor 
vakantie, familiebezoek of het doen van zaken wordt een stuk 
gemakkelijker.”
Een ontwikkeling die op de volle steun van de KLM en Schiphol 
kan rekenen. ,,Wij zijn er een groot voorstander van dat Aruba 
pre-clearance faciliteiten voor Europa krijgt. Luchthavens en 
luchtvaartmaatschappijen hebben een groot belang bij een 
zo vlot mogelijke doorstroming van passagiers. Wij steunen 
de wens van Aruba dan ook van harte”, aldus senior officer 
Marten Dijkstra van de Strategic Unit van Schiphol.

Directeur-generaal Harke Heida van BZK en premier Mike Eman bekrachtigen de samenwerking met een stevige handdruk.
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Het succes van 
Reina Beatrix
Aruba Airport Authority (AAA) en de Schiphol Groep laten zien 
hoe vruchtbaar samenwerking in het Koninkrijk kan zijn. Zij 
doen samen de bedrijfsvoering van Reina Beatrix International 
Airport en daar worden beide partijen beter van. En de 
luchthaven zelf? Die wint de ene internationale award na de 
andere.
AAA en Schiphol sloten in april 2004 een strategische 
overeenkomst met als doel het maximale te halen uit de 
commerciële potentie van Aruba’s luchthaven. Andere 
doelen zijn het verbeteren van de financiële positie en het 
ontwikkelen van faciliteiten op en rondom het vliegveld. ,,Het 
is een voorbeeld avant la lettre. Er moet niks maar er mag een 
heleboel”, aldus algemeen directeur Peter Steinmetz (56). De 
samenwerking is zo succesvol dat die inmiddels al twee keer 
is verlengd en in ieder geval doorloopt tot 2015. 
De Arubaanse luchthaven en Schiphol kunnen van elkaar 
leren, zegt directeur veiligheid en operations Jurgen Benschop 

(38) die samen met Steinmetz de dagelijkse leiding heeft. Het 
ontwerp van de wegbewijzering is daar een goed voorbeeld 
van. ,,Wij wilden aanpassingen doorvoeren in het rechthoekige 
design van de borden die Schiphol gebruikt. Schiphol vond 
dat we een mooi ontwerp hadden en overweegt nu dat over 
te nemen. Ons ontwerp werd bekend als het ‘Aruba design’. 
Het is fijn samenwerken met Schiphol. Het stelt ons in staat 
in de spiegel te kijken, dingen in perspectief te plaatsen”. 
Omdat Schiphol ook open staat voor een ander perspectief 
op de eigen bedrijfsprocessen is er sprake van een ‘win-win’ 
model”, licht Benschop toe.
Met Schiphol’s hulp zijn verschillende contracten die van 
belang zijn voor de veiligheid, operaties, human resources en 
trainingen aangescherpt. Ook verzorgt Schiphol opleidingen 
van het kader. Voorts maakt Aruba gebruik van verschillende 
door Schiphol ontwikkelde procedures. ,,Beide partijen 
kunnen op deze manier hun horizon verbreden. Voor Schiphol 

Jurgen Benschop is trots op de Arubaanse variant van de door 
Schiphol ontwikkelde bewegwijzering.

Spitsuur op Reina Beatrix.

De directieleden Steinmetz en Benschop 
met minister Otmar Oduber van Toerisme, 
Arbeid & Transport.
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is het belangrijk dat het zijn mensen op een andere locatie kan 
inzetten”, aldus Steinmetz die eerder voor Schiphol International 
in landen als Australië, Maleisië en Indonesië werkte. De 
samenwerking vereist wel aanpassing aan cultuurverschillen. 
Benschop: ,,Nederland is grootschalig en wij kleinschalig. 
Toch kunnen we veel van elkaar leren, van elkaars ideeën en 
blik op zaken”. Volgens Benschop, een jong Arubaans talent 
die luchtvaarttechniek studeerde in de Verenigde Staten, is 
de brede kennis van de luchthavenmedewerkers een van de 
directe voordelen. ,,In het contract staat dat Schiphol een keer 
per jaar de processen van bijvoorbeeld veiligheid en aviation 
kan doorlichten. Dat betekent dat wij moeten presteren op het 
niveau van Schiphol, dat wij dus op onze tenen moeten lopen. 
En dat is niet alleen goed voor onze mensen maar het hele 
product heeft daar baat bij”, legt Steinmetz uit. In totaal zijn er 
ongeveer 2.000 mensen werkzaam op de luchthaven van wie 
zo’n 200 in dienst van AAA. 
De samenwerking komt ook de relaties van beide bedrijven 
in de regio ten goede. ,,AAA is een etalage van Schiphol. Wij 

zijn een vooruitgeschoven post voor contacten in de regio. 
Wij hebben een uitgebreid netwerk in Latijns Amerika en het 
Caribisch gebied”, aldus Steinmetz. Verder zijn er voordelen 
voor beide partners op het gebied van duurzame ontwikkeling. 
Op Schiphol wordt momenteel nieuwe baanverlichting 
getest op basis van zonne-energie en LED-verlichting. AAA 
en Schiphol willen die techniek gezamenlijk aankopen en 
implementeren. Aruba wordt dan de eerste in de regio met 
duurzame baanverlichting.   
Een ander voordeel waarvan de mogelijkheden nu worden 
verkend, is het opzetten van een zogenaamde ‘Non-US 
pre-clearance’ afdeling op Reina Beatrix waar vluchten naar 
Amsterdam op Aruba volledig afgehandeld worden, zowel 
qua immigratie als douane. AAA heeft ruime ervaring met 
het fenomeen pre-clearance, vertelt Benschop die tevens 
voorzitter is van de veiligheidscommissie Latijns Amerika en 
de Cariben van de Airports Council International (ACI). De 
luchthaven heeft een tweede vertrekhal met pre-clearance 
faciliteiten voor vluchten naar de Verenigde Staten. Passagiers 

Algemeen-directeur Peter 
Steinmetz is afkomstig van 
de Schiphol Groep.
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en vluchten naar Amerika worden in een afgeschermde 
omgeving afgehandeld, compleet met Amerikaanse immigratie 
en douane. Op deze manier komen vliegtuigen uit Aruba 
de VS binnen als binnenlandse vluchten en dat biedt vele 
voordelen, vooral voor passagiers die moeten overstappen 
op binnenlandse vluchten in Amerika. Van alle vliegtuigen 
die van Aruba vertrekken, heeft ongeveer 65 procent de VS 
als bestemming. Aruba is de enige met een pre-clearance 
voorziening in het Caribisch gebied, buiten de Amerikaanse 
grondgebieden in de regio zoals Puerto Rico en de Bahamas.  
De tweede vertrekhal speciaal voor Amerikaanse vluchten is 
onderdeel van een groter investeringsproject genaamd Beatrix 
2000. De uitvoering van dit project startte in 1998. Er zijn al heel 
veel investeringen gedaan om de faciliteiten te verbeteren. De 
vertrekhallen zijn gerenoveerd met een fris kleurig Caribisch 
interieur. Investeringen gaan dit jaar onverminderd door met 
een uitbreiding aan de oostkant van de airside waardoor er 
meer parkeerruimte voor vliegtuigen ontstaat. Vooral tijdens 
de piekuren is het dringen om een plaats en in het hoogseizoen 

dat van oktober tot maart duurt is het nog drukker. De flexibele 
inzet van de terminal met acht ‘slurven’ maakt het mogelijk 
om de Noord Amerikaanse passagiersstroom tijdens drukke 
dagen, voornamelijk in het weekeinde, efficiënt te verwerken.
Het aantal commerciële vluchten dat op Aruba landt, groeit 
ondanks de wereldwijde recessie. Het aantal passagiers 
bereikte in 2011 voor het eerst het recordaantal van twee 
miljoen. De vluchten zijn onder te verdelen in vier categorieën: 
Noord Amerika (33 procent), Nederlands Caribische eilanden 
(33 procent), Latijns-Amerika (29 procent) en Europa (5 
procent). AAA handelt ook steeds meer privévliegtuigen af. Dit 
is een groeiende markt waarvoor eveneens extra faciliteiten 
worden gebouwd.
Dat de luchthaven een betrouwbare en stabiele 
investeringspartner is, blijkt uit de positieve rating van de 
internationale kredietbeoordelingsbureaus Fitch Ratings 
en Moody’s. Fitch oordeelde bovendien positief over de 
samenwerking met Schiphol.

In de aparte hal voor USA-vluchten passeren passagiers met een bestemming in de VS al op Aruba de Amerikaanse immigratie en douane.
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Zo klein als Aruba op de wereldkaart is, zo groot is de reputatie 
onder de professionals in internationale luchtvaartkringen. Dat 
bleek tijdens een expertmeeting in Amsterdam over het kopen, 
financieren, leasen en registreren van vliegtuigen. 
,,De inspecteurs van de Directie Luchtvaart van Aruba hebben 
een uitstekende naam in de wereld”, aldus Lincoln D. Gomez, 
oprichter en partner van het advocatenkantoor Gomez & Bikker 
in Oranjestad. in 2011 was hij een van de sprekers op de 
conferentie, nu had de organisatie hem uitgenodigd op te treden 
als dagvoorzitter. Gomez staat hoog aangeschreven vanwege 
zijn enorme kennis van de juridische aspecten van het registreren 
van vliegtuigen. Hoewel het om een ‘nichemarkt’ gaat, is die voor 
Aruba van grote betekenis.
Aruba is zo’n twintig jaar geleden begonnen met het registreren 
van vliegtuigen. Er is in de loop der jaren veel deskundigheid 
opgebouwd. Hoe goed de reputatie van Aruba is, blijkt wel uit het 
feit dat ook de toestellen waarmee de board van vliegtuigfabrikant 
Boeing reist in Oranjestad geregistreerd zijn en dus onder Arubaans 
veiligheidstoezicht staan. Luchtvaartmaatschappijen, bedrijven en 
particulieren kiezen voor Aruba vanwege de expertise. Het gaat in 
deze sector om betrouwbaarheid en die bieden wij.”

Klein land met
grote reputatie

De spin-off is groot, aldus Gomez: ,,Het levert veel business op. 
Iedereen pikt een graantje mee. De banken, advocatenkantoren, 
het notariaat. En ook de overheid. Bijkomend voordeel: Je moet 
als overheid hoe dan ook een professionele organisatie in stand 
houden die aan de hoogste ICAO-eisen voldoet. Als je zoals op 
Aruba maar een paar ‘eigen’ vliegtuigen hebt, zou er bij de Directie 
Luchtvaart dik geld bij moeten. Nu worden de kosten verdeeld over 
de ruim honderd buitenlandse toestellen die zijn geregistreerd. Dat 
is veel rendabeler.”
,,Wij zijn niet de grootste in de wereld en dat is ook niet het 
streven. Minister Oduber (van Toerisme, Vervoer en Arbeid) heeft 
de ambitie het aantal registraties te verdubbelen. Maar hij heeft er 
aan toegevoegd dat het stap voor stap moet. Dat is verstandig 
want de kwaliteit van onze diensten mag niet onder druk komen 
te staan. De goede naam die we in de wereld hebben, moeten 
wij koesteren”, aldus Gomez die het dagvoorzitterschap met 
verve vervulde, zo stelde gevolmachtigde minister Edwin Abath 
vast: ,,De heer Gomez is temidden van alle professionals die de 
conferentie bijwoonden een autoriteit. Je merkt aan alles dat er 
veel waardering is voor de wijze waarop Aruba zich in deze zeer 
gespecialiseerde sector profileert.”

Dagvoorzitter Lincoln D. Gomez, oprichter en partner van het advocatenkantoor Gomez & Bikker: ,,Goede naam van Aruba koesteren.”
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,,Het is ongelooflijk belangrijk dat we hier zijn. Het begon enkele 
maanden geleden met een gesprek waarin we constateerden dat 
er toch iets verzonnen moest kunnen worden om de handel tussen 
de eilanden te vergemakkelijken. Vandaag ondertekenen Bonaire 
en Aruba een samenwerkingsakkoord.”
Aan het woord is Wilbert Stolte, Rijksvertegenwoordiger voor de 
openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Hij was naar 
Aruba gekomen om deel te nemen aan de bijeenkomsten van een 
handelsdelegatie van Bonaire. Stolte heeft gesprekken gevoerd 
met minister Michelle Hooyboer-Winklaar van Economische 
Zaken, Sociale Zaken en Cultuur, met minister Mike de Meza 
van Financiën, Communicatie, Utiliteiten en Energie en uiteraard 
met minister-president Mike Eman. Hoogtepunt voor Stolte was 
de ondertekening van het zogenaamde broederakkoord. ,,We 
delen een groot aantal uitgangspunten. Onderling kunnen we 
het prima met elkaar vinden op allerlei terreinen. Bonaire kan als 
Nederlands grondgebied een uitstekende hub vormen tussen 
Aruba en Nederland. Op Bonaire kunnen we allerlei Nederlandse 
dingen regelen die daardoor voor Aruba binnen handbereik komen 
te liggen. Ik ben blij met wat we in zo’n kort tijdsbestek hebben 
bereikt. Want in handelszaken is het net als in de Tour de France: 
het tempo wordt bepaald door wie het hardst fietst en vandaag rijdt 

Aruba voorop.”
Het ‘broederakkoord’ werd ondertekend door premier Mike Eman 
en namens Bonaire door gedeputeerde Burney El Hage. Het 
document bevestigt de eeuwenoude vriendschappelijke banden 
tussen de bevolkingen van beide eilanden. Afgesproken is te 
onderzoeken waar de bestaande relaties en samenwerking kunnen 
worden versterkt en uitgebouwd. Om de afspraken te concretiseren 
is besloten een platform te creëren binnen welke de samenwerking 
verder wordt uitgewerkt. In ieder geval zal de samenwerking 
gericht zijn op economie, ondernemerschap, handel, industrie en 
de arbeidsmarkt. Dit betreft bijvoorbeeld het onderzoeken van de 
mogelijkheden om vrij van invoerrechten en BBO goederen aan 
Bonaire te leveren. Ook zullen de mogelijkheden onderzocht worden 
om via een douane-entrepot in Aruba goederen naar Bonaire door 
te voeren. Het platform buigt zich verder over mogelijkheden voor 
betere tarieven ten aanzien van  lucht- en zeetransport tussen de 
eilanden. Een ander aandachtspunt is de groene economie en 
duurzaamheid.
Minimaal één keer per jaar zullen bestuurders van de beide eilanden 
samen met relevante partners bijeenkomen om te bespreken 
of er voldoende (concrete) opvolging wordt gegeven aan het 
‘broederakkoord’.

Broederakkoord 
met Bonaire

Gedeputeerde Burney El Hage had een cadeau voor premier Mike Eman meegenomen.
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De Arubaanse studente Sarah-Quita Offringa (21) 
heeft tijdens de PWA Freestyle World Cup op de 
Canarische Eilanden haar wereldkampioenschaptitel 
geprolongeerd. Ze werd eerste in de zogeheten Single 
Elimination en gisteren in de Double Elimination. Het 
is het vijfde achtereenvolgende jaar dat Offringa de 
wereldtitel binnensleept.

Kampioen

Kampioen
Het Arubaanse honkbalteam is kampioen geworden van 
de Junior League Baseball Latino Americano in Costa 
Rica. Bij terugkeer op Aruba werd het kampioensteam 
door minister Richard Visser van Volksgezondheid en 
Sport en Statenvoorzitter Paul Croes opgewacht. In een 
limousine met een gevolg van enthousiaste fans gingen de 
kampioenen richting Paseo Herencia voor een feestelijke 
receptie.

De jeugdige amazone Melanie Wever is in Miami 
wereldkampioen Paso Fino voor junioren geworden. In de 
categorie meisjes van negen tot elf jaar wist de Arubaanse 
haar 27 concurrentes voor te blijven. Met een perfecte 
verplichte proef bereikte Wever de finale. Drie van de vijf 
juryleden wezen haar vervolgens na een zinderende eindstrijd 
het goud toe. 

Kampioen
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De oplettende kijker is het vast niet ontgaan dat de Arubaanse 
vlag tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen 
plotseling in beeld verscheen. Zo klein als Aruba is, was het op maar 
liefst drie verschillende niveaus actief bij het sportevenement: Met 
vier atleten, een scheidsrechter en een lid van het Internationaal 
Olympisch Comité: Nicole Hoevertsz. In het dagelijkse leven is 
zij secretaris van de Raad van Ministers in Oranjestad. ,,Maar”, 
zegt ze, ,,sport is een belangrijk deel van mijn leven.” Haar eerste 
Olympische Spelen maakte zij als sporter mee. In 1984 kwam zij 
als 20-jarige in Los Angeles uit bij het synchroon zwemmen. Vier 
jaar later was ze er in Seoel opnieuw bij maar toen als coach.
Haar bestuurlijke carrière begon bij zwemclub The Barracudas. 
Via de zwembond werd zij in 1997 lid van het Arubaans Olympisch 
Comité om een jaar later betrokken te raken bij de Pan-American 
Sports Organisation (PASO) waar zij zich naast de functie van 
chef-protocol ging bezighouden met het thema vrouw en sport. 
Haar inzet viel ook op bij het IOC-hoofdkantoor in Lausanne. 
Dat leidde in 2003 tot haar toetreden tot de commissie vrouw 
en sport van het IOC. Drie jaar later kreeg Nicole Hoevertsz de 

eervolle uitnodiging om volwaardig lid te worden van het IOC.
,,Absoluut fantastisch” vindt de Arubaanse haar werk voor het 
IOC. ,,Mijn aandacht gaat het meeste uit naar de commissie 
vrouw en sport. Op dat gebied is er nog veel te winnen. Van 
de 115 IOC-leden zijn er maar 19 vrouw. De board streeft 
naar een aandeel van 20% maar dat is nog weinig. Onder de 
sporters wordt de kloof steeds kleiner. Bij de Spelen in Londen 
was de verhouding 55/45.” Nicole Hoevertsz is verder lid van de 
commissie internationale relaties en de coördinatiecommissie 
voor de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro.
Ondanks de vele IOC-verplichtingen zag Nicole Hoevertsz toch 
nog kans de zwemmers Daniella van den Berg en Jemal Le 
Grand, gewichtheffer John Henriquez en judoka Jayme Mata aan 
te moedigen. De atleten werden begeleid door de coaches Ismael 
Santiesteban en Hugo Themen en de leden van de technische 
staf van het Comité Olympico Arubano (COA) Chu Halabi en 
Edmundo Josiah en masseur Julaika Erasmus. Trots was het 
Arubaanse IOC-lid ook met het optreden van grandmaster José 
‘Chaco’ Cornelio Chaco als referee bij het taekwondo.

Olympische
Arubanen
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Een duurzaam ontwerp van de openbare ruimte sluit aan bij 
het gedrag van mensen. Als ontwerper moet je samen met 
de gebruikers oplossingen zoeken voor de wensen die ze 
hebben. Op basis van dit uitgangspunt werkt architect en 
stedenbouwkundige Raffi Kock aan het realiseren van de visie 
van de Arubaanse regering op wonen en leven. Zijn ontwerpen 
omvatten wandelpaden, fietsroutes, openbaar groen, pleinen, 
recreatieplaatsen, vergezichten en, o ja, autowegen. 
,,De wereld is autogericht. Ook wij hebben een autocultuur”. Kock 
illustreert deze stelling door te wijzen op het wegennet van Aruba 
dat nauwelijks ruimte biedt aan fietsers of voetgangers om zich 
veilig te verplaatsen. ,,In de visie van de regering staat het welzijn 
van alle mensen centraal en wij vertalen dat in onze ontwerpen 
door verder te kijken dan alleen de automobilist.” Kock is met zijn 
32 jaar een van de stuwende krachten achter het team dat werkt 
aan het infrastructurele programma van de regering. 
Kock vertrok na de middelbare school naar Nederland voor een 
studie aan de TU Delft. Als onderdeel daarvan studeerde hij een 
jaar Urban Landscaping in Barcelona. De jonge architect leerde 
daar wat je allemaal met openbare ruimtes kunt. ,,Barcelona 
is een mooi voorbeeld van hoe mensen centraal staan in de 
stadsontwikkeling. De openbare ruimte wordt daar beschouwd 
als een voortzetting van je privéleven. Er is een balans tussen 
de mens en de infrastructuur en dat maakt de stad zo leefbaar”, 

Openbare ruimte is 
van de burgers

aldus Kock. Na zijn studie bleef hij in Barcelona hangen om drie 
jaar later naar Madrid te verhuizen. ,,In Spanje zijn de steden 
perfect. Het fietspad is er ondanks de hoge temperaturen een 
enorm succes want Spanjaarden zijn health-freaks. Je kunt 
urenlang fietsen en wandelen van wijk naar wijk, alles loopt in 
elkaar over.” Terugkeer naar zijn geboorte-eiland was niet aan de 
orde totdat zijn ouders hem twee jaar geleden vertelden dat er 
een nieuwe regering was met grote ambities. Kock was in eerste 
instantie niet enthousiast. ,,Ik had in 2008 een lezing gegeven voor 
de Universiteit van Aruba over de ontwikkeling van de openbare 
ruimte en daar kwam geen respons op. Eigenlijk wilde ik mijn phd 
gaan halen en was op zoek naar een studieopdracht.” Tijdens 
een gesprek daarover met de verantwoordelijke ministers kreeg 
Kock te horen dat het land mensen nodig had om de plannen 
uit te voeren en niet zozeer om onderzoek te doen. Geïnspireerd 
door de kabinetsplannen nam Kock ontslag in Spanje en keerde 
terug naar Aruba. ,,Ik kende de ministers niet, ik wist niet wat 
er speelde op Aruba maar ik vond dat ze een geweldige visie 
hadden op de openbare ruimte.”
Kock kon meteen keihard aan de slag met het Linear Park. Dit 
project is de verwezenlijking van de al lang bestaande wens om 
de ‘Tourist Corridor’ tussen de luchthaven Reina Beatrix en de 
hotels te verfraaien. ,,Bij het ontwerp moest ik rekening houden 
met allerlei aspecten. Parkeren, wandelen, fietsen, spelen, alles 
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moet er kunnen. Het park loopt voor een groot deel langs de zee 
en vormt een overgang tussen de stad en de natuur.” Kock koos 
om die reden voor veel groen en gebruik van blauwe klinkers voor 
de motieven in de looppaden. In het park wordt het beleid van 
de regering zichtbaar. Lichaamsbeweging voor de gezondheid, 
sociale contacten tussen Arubaanse burgers onderling maar ook 
met de toeristen, culturele activiteiten zijn mogelijk rondom de 
kiosken en voor de vissers zijn er plaatsen om hun boten te water 
te laten. Het straks achttien kilometer lange park wordt voorzien 
van een wandel- en fietsroute zodat ook serieuze sporters er 
kunnen trainen. De vele bomen bieden schaduw, overal komt 
parkeergelegenheid en er is ruimte voor een speeltuin. Kortom, 
een multifunctioneel park voor iedereen op Aruba waarvan de 
eerste fase in november door Koningin Beatrix is geopend.
Kock is ook intensief betrokken bij de renovatie van wijken. ,,Je 
kunt niet vanaf de tekentafel bepalen hoe buurten eruit moeten 
zien. Je moet de wijken in, praten met de mensen die er wonen.” 
Kock werd diep getroffen door wat hij zag. ,,Ik kon niet geloven 
hoe de huizen erbij stonden terwijl de bewoners zo positief in het 

leven staan. In de volksmond wordt gesproken over slechte wijken 
waar je maar beter vandaan kunt blijven. Ik zag daar geweldige 
mensen die niet uit hun buurt weg willen en precies weten wat 
goed is voor hun wijk.” Bij de aanpak van de wijken wordt gezocht 
naar samenwerking tussen ontwerpers, buurtbewoners, overheid, 
bouwers en nutsbedrijven. Aan de ene kant zijn er organisaties die 
zich vooral richten op de infrastructurele kant terwijl anderen zich 
vooral met de sociale, culturele en economische componenten 
bezighouden. De behoeften van de buurtbewoners staan 
centraal. ,,De eerste huizenblokken zijn enkele maanden geleden 
opgeleverd en de resultaten zijn fantastisch”, aldus Kock. Hij 
realiseert zich een beetje verbaasd dat hij nog geen twee jaar 
bezig is en nu al zoveel heeft gedaan. Op de vraag of er nog wel 
voldoende te ontwerpen is om hem tot zijn pensioen op Aruba te 
houden, reageert hij laconiek. ,,Er is pas een kilometer van het 
Linear Park af dus we hebben nog zeventien kilometer te gaan. 
En op het moment dat alle wijken van Aruba aan de beurt zijn 
geweest, is de eerste wel weer aan vernieuwing toe. Er is genoeg 
te doen.”

Architect Raffy Kock bij de eerste kilometer van het Linear Park: ,,Nog zeventien kilometer te gaan.”
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Aruba timmert hard aan de weg om zijn infrastructuur verder op te 
vijzelen. De aanleg van de Green Corridor, een vierbaansweg die 
de verbinding tussen San Nicolas en Oranjestad moet verbeteren 
en de tramlijn in Oranjestad zijn in volle gang. Het opknapwerk 
in de wijken gaat onverminderd door. Een overzicht van enkele 
onderdelen van de meer dan 80 infrastructurele projecten, 
geïnitieerd door het kabinet Eman en uitgevoerd door het 
InfraTeam onder leiding van de jonge Arubaanse architect Raffy 
Kock en ingenieur Paul Kemp.
Het aanleggen van de rails voor de tram die vanaf december 
door de binnenstad gaat rijden, is in volle gang. Per dag legt de 
Nederlandse aannemer MNO Vervat ongeveer 80 meter rails voor 
de tram die vooral cruisetoeristen zal vervoeren naar Mainstreet 
(Caya Grandi) in het centrum van Oranjestad, een traject van 
twee kilometer met de mogelijkheid tot verdere uitbreiding 
in de toekomst. De tramlijn is onderdeel van het stads- en 
wijkverbeteringsprogramma BoAruba om het eiland leefbaarder 
te maken voor zowel de eigen bevolking als bezoekers. De 
overheid schaft drie zogeheten streetcars aan die zo’n 1 miljoen 
Amerikaanse dollar per stuk kosten. Ze worden aangedreven 

Hele eiland
op de schop

door met groene energie op te laden batterijen zodat de stad 
gevrijwaard blijft van ontsierende bovenleiding. Volgens plan rijdt 
de eerste tram in december, gevolgd door de tweede en derde 
in februari 2013. 
Het tramproject is een belangrijke component van de algehele 
upgrading van Oranjestad. Om het centrum verder te verfraaien 
worden wegen opnieuw bestraat en bijna 300 (volwassen) bomen 
geplant. Er komen zitbanken in de schaduw van deze bomen 
en verder worden her en der terrasjes aangelegd, gecombineerd 
met fonteinen. Historische gebouwen zoals het Gerecht en de 
Watertoren zijn gerenoveerd. De laatste hand wordt gelegd aan 
fase 1 van het Linear Park gelegen aan de kuststrook tussen 
Oranjestad en luchthaven Reina Beatrix. Binnenkort start de 
tweede fase waarbij Nikki Beach onderhanden wordt genomen.
De eerste fase van het Green Corridor-project, de aanleg van een 
grote rotonde voor de luchthaven, startte in juni en is voor het einde 
van het jaar gereed. De Green Corridor moet de doorstroming 
van het verkeer tussen Oranjestad en San Nicolas verbeteren en 
Ringweg 3 verbinden voor het verkeer richting de hotels. Niet 
alleen de weg wordt aangepakt, er komt ook een fietspad tot aan 

Er wordt hard gewerkt aan de tramlijn die 
de cruiseterminal met de binnenstad gaat 
verbinden.
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San Nicolas alsmede de nodige beplanting en verlichting. Met de 
aanleg van de Green Corridor en de bijbehorende Ringweg om 
Oranjestad heen is een bedrag van 40 miljoen gulden gemoeid. 
De Ringweg wordt gefinancierd door het Wegen Interim Fonds 
(WIF) en de Green Corridor via een Private Public Partnership 
(PPP). De Green Corridor is onderdeel van het integrale BoAruba 
programma.
Niet minder dan 24 wijken worden verbeterd als onderdeel 
van het wijkprogramma BoBario. In samenwerking met de 
woningbouwstichting FCCA worden woningen en scholen 
opgeknapt met de hulp van jongeren uit de buurt en wordt de 
infrastructuur verbeterd. Energiezuinige LED-straatverlichting 
wordt geplaatst, voetgangerspaden en parkeerplaatsen 
aangelegd en gevaarlijke verkeerssituaties aangepast. De jeugd is 
blij met de nieuwe en opgeknapte sportfaciliteiten. Alles gebeurt 
in samenspraak met bewoners die worden ingelicht middels 

de drukbezochte informatieavonden. Buurtbewoners reageren 
positief op de verbeteringen, ook omdat zij inspraak hebben in 
de plannen. Het einddoel is niet alleen mooiere en leefbaardere 
wijken maar ook het bevorderen van sociale cohesie.
Een flink aantal wijken is al aan de beurt geweest. Het BoBario-
team werkt nu tegelijkertijd aan acht projecten die in december 
afgerond moeten zijn. Wijken waar de werkzaamheden 
plaatsvinden zijn Village en Diamantbergweg in San Nicolas. De 
wijken Montserat, Kadushi Largo, Pos Chiquito, Rancho, Rooi 
Afo en Seroe Preto volgen nog. Een speciaal team maakt de 
wijken schoon, veelal samen met buurtbewoners. San Nicolas 
wordt uiteraard niet vergeten. De tweede stad van het eiland 
krijgt een ingrijpende facelift. Verwacht wordt dat de aanleg van 
de Green Corridor en daardoor betere bereikbaarheid voor een 
impuls van San Nicolas zorgt.

In de Expohal is een overzicht van alle 
80 projecten die de aantrekkingskracht 
van het centrum en de leefbaarheid in 
de wijken een impuls moeten geven.

Ontmoetingsplekken voort de buurtbewoners en veilige 
speelplaatsen maken deel uit van het wijkverbeteringsprogramma.

Wijken worden groener en veiliger.
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Aruba heeft als eerste van de drie Caribische landen 
overeenstemming met Nederland bereikt over de vernieuwing 
van de samenwerking op onderwijsgebied. In Den Haag 
ondertekenden minister Arthur Dowers van Justitie en Onderwijs 
en zijn Nederlandse ambtgenote Marja van Bijsterveldt-
Vliegenthart daartoe een samenwerkingsprotocol.
De nieuwe staatkundige verhoudingen sinds 10 oktober 2010 
waren reden om opnieuw te kijken naar de wijze waarop de 
landen binnen het Koninkrijk op onderwijsgebied samenwerken 
en of voortzetting gewenst is en in welke vorm.
De oude afspraken dateerden van 1997. ,,Deze waren aan 
vernieuwing toe”, aldus een woordvoerder van het ministerie 
van OCW. ,,Eind 2011, begin 2012 hebben alle vier de landen 
een nieuw protocol getekend waarmee zij de intentie hebben 
uitgesproken om samen te werken op de beleidsterreinen 
onderwijs, cultuur, wetenschap en emancipatie. In dit protocol is 
ook de afspraak vastgelegd dat meer specifieke afspraken tussen 
de verschillende landen over die samenwerking hun plek zouden 
krijgen in bilaterale protocollen.” Het protocol dat nu is getekend 
tussen Aruba en Nederland is hiervan het eerste resultaat.
De samenwerking ,,is gebaseerd op het beginsel van 
gelijkwaardigheid”, zo hebben beide partijen vastgelegd. Ook 

Handen ineen op 
onderwijsgebied

wordt onderstreept dat de samenwerking niets verandert aan de 
in het Statuut vastgelegde autonomie dat Aruba en Nederland 
elk zelfstandig de verantwoordelijkheid dragen voor het eigen 
onderwijs-, cultuur-, wetenschaps- en emancipatiebeleid. Een 
belangrijk doel van de samenwerking is Arubaanse jongeren 
beter voor te bereiden als zij voor hun vervolgstudie naar 
Nederland komen. Een onderdeel daarvan is de invoering van 
een taaltoets. Als daaruit naar voren komt dat een leerling het 
Nederlands onvoldoende beheerst, krijgt deze de kans om 
zijn of haar taalvaardigheid voor vertrek naar Nederland bij te 
spijkeren. Verder zullen de aangescherpte exameneisen zoals die 
in Nederland zijn ingevoerd ook op Aruba van kracht worden. En 
Arubaanse onderwijsinstellingen kunnen voor hun accreditatie een 
beroep doen op de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 
(NVAO) hetgeen van belang is voor de erkenning van diploma’s 
en certificaten. Naast onderwijs heeft de samenwerking ook 
betrekking op cultuur, wetenschap en emancipatie. De rol van 
Nederland in de samenwerking bestaat uit het delen van kennis, 
expertise en bestuurlijke ervaring.
Minister Dowers had tijdens zijn werkbezoek ook een ontmoeting 
met Arubaanse studenten om zich te laten informeren over hun 
ervaringen.  

Minister Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart 
had een verrassing voor haar collega Arthur 
Dowers: Een beeldje dat de samenwerking 
tussen beide landen symboliseert.
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Ruim driehonderd Arubaanse studenten zijn begin augustus in 
Nederland aangekomen voor hun vervolgstudie. De ‘bursalen’ 
werden op Schiphol bij de gate voor een persoonlijke 
verwelkoming opgewacht door gevolmachtigde minister 
Edwin Abath en zijn echtgenote Dynia, minister Richard Visser 
(Volksgezondheid en Sport), hoofd van de afdeling Onderwijs van 
het Arubahuis Samuël Dumfries en waarnemend directeur van het 
Arubahuis Shandra John. Dankzij de goede voorbereiding door 
de afdeling Onderwijs van het Arubahuis en de medewerking van 
de luchthaven, marechaussee en douane konden de studenten 
zonder al te veel oponthoud in de gereedstaande bussen stappen 
om naar hun studiestad te worden gebracht. Maar eerst werden 
zij nog toegesproken door gevolmachtigde minister Abath. 
Die memoreerde dat de jongeren aan een nieuwe missie zijn 
begonnen en dat ook nog eens in een heel nieuwe omgeving. 
,,Het is aan jullie om deze missie te volbrengen. Jullie staan er niet 
alleen voor maar het is ook niet zo dat wij van het Arubahuis het 
voor jullie kunnen doen. Jullie hebben er bewust voor gekozen 

naar Nederland te komen voor jullie vervolgstudie, dat brengt ook 
een eigen verantwoordelijkheid mee. Je bent een commitment 
met jezelf aangegaan, houdt daar aan vast. Het Arubahuis is er 
voor alle Arubanen dus ook voor de studenten. Wij staan klaar 
om, als jullie met vragen zitten, je te helpen het juiste antwoord 
te vinden. Dat geldt ook voor de mentoren. Heb je een probleem, 
wacht dan niet te lang om dat aan te kaarten. Vaak kun je het 
oplossen door er met je medestudenten over te praten. Of met je 
mentor. Je vindt bij hen en bij ons een luisterend oor, niet alleen 
voor de minder leuke dingen want ook de leuke dingen horen 
wij graag.” Buiten wachtten enkele tientallen familieleden om de 
studenten te begroeten. Mentoren en leden van de plaatselijke 
opvangcommissies zorgden ervoor dat de studenten in de goede 
bus naar hun studiestad stapten. Voor de eerste nacht werden de 
studenten in hotels ondergebracht waarna zij hun kamer konden 
betrekken en zaken als een bankrekening en verzekeringen 
regelen. In totaal studeren zo’n vijftienhonderd Arubaanse 
jongeren in Nederland.

Nieuwe lichting
De studenten werden verwelkomd door (vlnr) minister Visser, 
gevolmachtigde minister Abath en hoofd van de afdeling 
Onderwijs van het Arubahuis Samuël Dumfries.

Op weg naar hun studiestad.
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Minister Hans Hillen van Defensie had er zichtbaar plezier in met 
eigen ogen het positieve resultaat te zien van de samenwerking 
van ‘zijn’ manschappen en de Arubaanse regering. De 
Marinierskazerne in Savaneta vervult een belangrijke rol bij 
het vorig jaar begonnen Sociale Vormingsprogramma voor 
jongeren die geen werk hebben en ook niet naar school gaan. 
De bewindsman nam samen met gastheer Mike Eman een kijkje 
bij de eerste lichting jongeren die inmiddels aan hun stage bij 
het havenbedrijf zijn begonnen. ,,Heel mooi om te zien hoe trots 
deze jongens zijn op wat ze zelf bereikt hebben en dat ze werken 
aan hun toekomst. Dat is af te lezen aan hun houding, en vooral 
de lichtjes in hun ogen”, aldus Hillen die tijdens zijn werkbezoek 
aan Aruba werd begeleid door de Commandant der Zeemacht 
in het Caribisch gebied, brigadegeneraal der mariniers Dick 
Swijgman.
De 32e Marinierscompagnie zorgde op de thuisbasis Savaneta 
voor een spectaculaire afsluiting. De bootgroep Aruba 

Minister ziet 
dat het werkt

demonstreerde de net gearriveerde Support Craft Caribbean, 
een van de 5 typen van de zogeheten FRISC. Deze razendsnelle 
motorboten zijn breed inzetbaar voor taken als het bestrijden 
van drugs- en mensensmokkel. De mariniers zorgen voor de 
territoriale verdediging van het Koninkrijk en de handhaving van 
de stabiliteit in de regio. Daarnaast ondersteunen zij de lokale 
autoriteiten en zetten zij zich regelmatig in voor de samenleving. 
Uit de massale belangstelling voor de demonstratiedag bleek 
dat hun aanwezigheid door de Arubaanse bevolking zeer op 
prijs wordt gesteld.
Intussen hebben de eerste en tweede groep jongeren hun baret 
in ontvangst mogen nemen ten teken dat zij de eerste fase van 
vormingstraject met succes hebben afgerond. Op de vraag van 
kapitein Werleman of zij er klaar voor waren om hun baret te 
ontvangen, klonk het in koor: ,,Ja kapitein”. Trotse ouders waren 
naar de kazerne gekomen om de uitreiking van de baretten en 
diploma’s bij te wonen.

Minister Hans Hillen van Defensie en gastheer Mike 
Eman hebben er zichtbaar plezier in dat het Sociale 
Vormingsproject succesvol van start is gegaan.

De eerste lichting deelnemers 
heeft zijn baret en diploma in 
ontvangst genomen. 
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,,Carnaval zit in mijn bloed. Ik ben carnaval!” Geen wonder dus 
dat de 22-jarige Arubaanse Joanne Lopes door de jury werd 
aangewezen om als Queen ZomerCarnaval de Straatparade aan 
te voeren die op 28 juli met 38 groepen en 2.000 deelnemers 
als een 2,5 kilometer lang kleurrijk swingend lint voor de 28ste 
keer door het centrum van Rotterdam trok. Joanne wist tijdens 
een zinderende finale met een wervelend optreden de andere 
kandidates achter zich te laten. De vakjury prees het prachtige 
kostuum en de dans-, en showkwaliteiten van Joanne: ,,Zo 
moet een Queen zijn, vernieuwend en een tikje traditioneel.” 
Aan energie heeft Joanne geen gebrek: Na haar studie Toerisme 
en Recreatie werkt ze in haar huidige woonplaats Amsterdam 
parttime bij een restaurant en op een rondvaartboot. Ze brengt 
haar multitalent op verschillende manieren in de praktijk. 

Ik ben 
carnaval

Ze is druk bezig met het uitbrengen van een cd, speelt saxofoon, 
is achtergronddanseres voor artiesten bij videoclips en de 
brassband Battle of Drums, figureert in televisieseries (o.a. GTST 
en Spangas) en is fotomodel bij een bekend lingeriemerk. Verder 
heeft ze een zwak voor alles wat te maken heeft met snelheid 
zoals jetskiën en scheuren op een quad. Maar haar grootste 
passie is het carnaval: ,,Al vanaf mijn geboorte ben ik verliefd 
op carnaval en alles eromheen.” De verkiezing van Joanne 
Lopes is ook voor haar groep een groot succes. Het was al de 
vierde keer dat Kingdoms Under The Sun de koningin van het 
Zomercarnaval leverde. Het Zomercarnaval in zijn huidige vorm 
is in 1984 begonnen door een groep Antillianen en Arubanen die 
het carnaval van thuis misten.

Een stralende Arubaanse queen in haar 
element tijdens de Straatparade op 28 juli.

Joanne moest een traantje wegpinken toen gevolmachtigde minister Edwin Abath 
haar prees voor de wijze waarop zij uitdraagt trots te zijn op haar Arubaanse roots
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Met het doorknippen van een lint luidde minister Michelle 
Hooyboer-Winklaar van Economische Zaken, Sociale 
Zaken en Cultuur officieel het begin in van een nieuwe fase 
in het bestaan van bejaardenhuis Maris Stella. Het lint was 
namelijk bevestigd in de deuropening van een splinternieuwe 
aanleunwoning. Met de bouw van een aantal van dit type 
woningen, wordt ouderen de kans geboden langer zelfstandig 
te blijven wonen. Voor de Stichting voor Bejaardenzorg 
SABA betekent het project de vervulling van een reeds lang 
bestaande wens. 

Niet alleen vijfsterren hotels maar ook vijfsterren scholen, wijken 
en gezondheidszorg, dat is waar het Kabinet Mike Eman aan 
werkt. Minister Richard Visser van Volksgezondheid kondigde 
in dat kader een belangrijke stap aan: De vernieuwing en 
uitbreiding van het Dr. Horacio Oduber Hospitaal tot een 
qua huisvesting èn medische verzorging ‘state-of-the-art’ 
ziekenhuis.

Zieken-
huis

Primeur

Aanleun-
woningen

De Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht heeft 
in opdracht van de Centrale Bank van Aruba een 
herdenkingsmunt geslagen met daarin extra informatie 
die via de telefoon is te lezen. Door de munt te scannen 
kunnen smartphonebezitters meer te weten komen 
over het nationale symbool van Aruba, de beschermde 
holenuil Shoco die op het geldstuk is afgebeeld. Het is 
de eerste keer dat zogenoemde augmented reality op 
een munt is toegepast.
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Aruba valt niet alleen vanwege zon, zee en stranden in de 
smaak bij de vakantieganger. Ook op culinair gebied heeft 
het eiland een naam hoog te houden. José Dominguez, chef 
van  Renaissance Aruba Resort & Casino, is door de U.S 
Meat Federation (USMEF) uitgeroepen tot winnaar van de 
Caribbean Chef Qualifier 2012 competitie. De organisatie 
heeft hem uitgenodigd voor een bijeenkomst van het Culinary 
Institute of America in San Francisco waar topkoks uit alle 
delen van de wereld hun kookkunsten komen demonstreren.

Hoe druk het Kamerlidmaatschap ook is, Tanja Jadnanansing 
probeert minstens één keer per jaar haar moeder op 
Aruba te bezoeken, al was het maar omdat die haar dan 
op het vliegveld opwacht met versgebakken pastechi’s. 
Op dit moment wordt de nummer 4 van de kandidatenlijst 
van de PvdA echter volledig in beslag genomen door de 
verkiezingscampagne. Jadnanansing (45) maakte in 2010 
haar debuut in de Tweede Kamer waar zij zich vooral 
bezighoudt met onderwijs en jongeren.

Het Comité 4/5 mei Amsterdam Zuidoost vindt dat 
in Nederland te weinig aandacht is voor de rol van de 
vele tientallen Arubanen, Antillianen en Surinamers 
die tijdens de Tweede Wereldoorlog actief aan 
het verzet hebben deelgenomen. Het comité 
heeft daarom als onderdeel van een rondreizende 
tentoonstelling portretten laten maken van drie in 
de oorlog omgekomen Caribische verzetshelden: 
Boy Ecury (Aruba), George Maduro (Curaçao) en 
Anton de Kom (Suriname). Minister van Onderwijs 
en Justitie Arthur Dowers en gevolmachtigde 
minister Edwin Abath gaven het startsein door in de 
Openbare Bibliotheek in Amsterdam Zuidoost het 
schilderij van Ecury te onthullen.

Topchef Kamerlid

Helden
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Collection for Aruba
Gevolmachtigde minister Edwin Abath en directeur Herman Hollander van de Stichting Kasteel Keukenhof waar de 
‘Collection for Aruba’ is getoond voordat deze naar Aruba werd verscheept.

Aruba is in één klap ruim honderd waardevolle kunstwerken rijker. 
De ‘collection for Aruba’ maakt deel uit van de privéverzameling 
van een succesvolle Nederlandse zakenman die anoniem wenst 
te blijven en goede herinneringen bewaart aan de tijd dat hij op 
Aruba woonde. ,,Hij kwam daar al snel in contact met enkele lokale 
kunstenaars. Hij vond ze zo goed en zo enthousiast dat hij besloot 
hen te ondersteunen. Hij nam ze mee naar de Biënnale van Venetië 
en kunstmanifestaties in New York en Rio de Janeiro. Het was 
pure vriendschap en generositeit. Het ging hem helemaal niet om 
het geld. Kunstenaars gaven hem daarom wel eens een werk om 
hem te bedanken. Zo is in de loop van de tijd een omvangrijke 
verzameling gegroeid. Vorig jaar zei hij tegen mij: Dat al die werken 
maar in kelders staan opgeslagen is eeuwig zonde. Ik wil niet 
langer verzamelen maar ontzamelen. Een deel van de verzameling 
heeft hij voor Aruba bestemd waarvoor hij nog altijd veel sympathie 
voelt. Dat hij niet wil dat zijn naam wordt genoemd, past bij hem. 
Het gaat niet om hem, vindt hij”, aldus Gijstbert Stork, curator van 
de kunst in Kasteel Keukenhof.

Om praktische redenen is er voor gekozen dat de collectie langdurig 
in bruikleen wordt gegeven aan de speciaal hiervoor opgerichte 
stichting zonder winstoogmerk GAST die inmiddels bij de Kamer 
van Koophandel in Oranjestad is ingeschreven.
De collectie is van internationale betekenis en vertegenwoordigt 
een waarde van meer dan 1 miljoen Arubaanse gulden. Het gaat 
om werken van onder meer Carlos Amorales (Mexico), Pedro 
Cabrita Reis (Portugal), Alicia Framis (Spanje), Rob Scholte 
(Nederland) en van de Arubaanse kunstenaar Osaira Muyale. De 
eigenaar hoopt dat de komst van zijn verzameling naar Aruba de 
belangstelling bij de bevolking voor kunst en cultuur aanwakkert 
en jong talent stimuleert zijn creativiteit verder te ontwikkelen. Het 
initiatief sluit dan ook uitstekend aan bij de vooropleiding die de 
Rietveld Academie op Aruba aanbiedt. De komst van de collectie 
die een plek krijgt in het te bouwen museum voor hedendaagse 
kunst in Oranjestad past naadloos bij de ambitie van het kabinet 
Mike Eman om het eiland tot cultureel centrum van het Caribisch 
gebied te maken.
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AGENDA 2012
Eind september | Aruba Piano Festival
In de eerste vijf jaar van zijn bestaan heeft dit festival voor Kamermuziek een 
internationale reputatie opgebouwd. Vernieuwende musici en innovatieve 
programmering geven de bezoekers een beeld van de enorme variatie die 
deze muziek te bieden heeft.

3-5 oktober  | Aruba Green Conference
Internationale experts spreken tijdens de derde editie van de Aruba Green 
Conference over de jongste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. 
Het thema dit jaar is ‘Smart and Sustainable’.

5-6 oktober | Caribbean Sea Jazz Festival
Chaka Khan, Oscar de Leon, Fourplay, Randy Breckler, Pete Philly, 
Kwenta i Tambu. Deze internationale artiesten treden op tijdens het 
Caribbean Sea Jazz Festival. Op verschillende podia in en rond Cas 
di Cultura wordt muziek gemaakt in een schema dat de bezoekers 
de kans biedt om van alle optredens te genieten. Het laatste 
nieuws over het festival en de te verwachten acts is te vinden op  
www.caribbeanseajazz.com.

1-4 november | Aruba in Style
Mode en lifestyle staan tijdens de internationale fashionweek centraal met 
wervelende modeshows, cocktailparties met beroemdheden, styling sessies 
en ontmoetingen met internationale ontwerpers. Meer informatie op de 
website www.arubainstyle.com

10 november | Nationale strandschoonmaak
Traditiegetrouw houdt iedereen op Aruba grote schoonmaak in de aanloop 
naar de feestdagen. Dit begint altijd met een massale opruimactie op alle 
stranden en riffen. Bedrijven, organisaties, scholen maar ook toeristen 
gaan aan de slag om al het aangespoelde en weggewaaide zwerfafval te 
verzamelen. De gezamenlijke inspanning wordt beloond met een gezellige 
lunch, aangeboden door de deelnemende hotels.

15-19 november 
Aruba Beach Tennis International Championships
Aruba is voorloper als het gaat om het organiseren van toernooien voor deze 
relatief jonge sport. Het strandtennistoernooi vindt plaats bij de high rise 
hotels en trekt altijd veel bekijks.

Om alvast te noteren:
10 februari 2013: Grote Carnavalsparade in Oranjestad
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