GENOOTSCHAP NEDERLAND-ARUBA
NIEUWSBRIEF 1, FEBRUARI 2022
Geachte deelnemer van het Genootschap Nederland-Aruba, geachte lezer!
Voor u ligt de eerste GNA Nieuwsbrief van 2022. Met aandacht voor diverse
onderwerpen. Zoals de klimaatverandering waarover de Universiteit van Aruba
een bijeenkomst hield en waar minister-president Wever-Croes bepleitte dat
Aruba mee moet doen met de akkoorden van Parijs en de Verenigde Naties.
Relevant is ook het akkoord over de Rijkswet Aruba Financieel Toezicht. En ten
derde is er het coalitieakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dat het
kabinet-Rutte IV mogelijk maakte. Een archieffoto van het kabinet-Biesheuvel
uit 1971 toont dat gevolmachtigde ministers destijds met het Nederlandse kabinet
in beeld werden gebracht.
Natuurlijk belichten wij ook het aantreden van Alexandra van Huffelen, de
nieuwe staatssecretaris van Koninkrijksrelaties. Het Genootschap NederlandAruba heeft haar gefeliciteerd met haar benoeming. Voorts berichten we over de
Raad van Advies Aruba en zijn bedenkingen over wisselende ministeries en
verschuivende beleidsterreinen.
Aan te bevelen is ook de visie van rector Viola Heutger van de Universiteit van
Aruba over de voordelen van meertaligheid, het nut van meer onderzoek en het
bevorderen van Arubaans zelfbewustzijn.
De nieuwsbrief eindigt sportief: met Nicole Hoevertsz, de Arubaanse vicevoorzitter van het Internationaal Olympisch Comité. ‘Wij zijn een invloedrijke
club, we kunnen diplomatie bedrijven via sport en bereiken veel’.
Veel leesplezier!
Nico van Grieken
Voorzitter
* * *
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* * *

Minister-president Wever-Croes spreekt op
klimaatbijeenkomst Universiteit van Aruba
‘Betaalbare en betrouwbare energie is
het uitgangspunt van de regering’

Minister-president Evelyn Wever-Croes
Klimaatverandering treft de hele planeet. De zeespiegelstijging kan verwoestende
gevolgen hebben voor Aruba. Net als de rest van de wereld moeten wij ons aan de
afspraken houden. Dit zei minister-president Evelyn Wever-Croes van Aruba op
de klimaatbijeenkomst van de Universiteit van Aruba.
In haar toespraak gaf de premier aan dat het beleid van Aruba gericht is op verlaging van
de CO2-uitstoot en verkleining van de CO2-voetafdruk, zoals overeengekomen in de
akkoorden van Parijs en van de Verenigde Naties. ‘Hoewel de carbon footprint van
Aruba erg klein is, moeten wij, net als de rest van de wereld, de afspraken voor 2030 en
2050 nakomen’.
Betaalbare en betrouwbare energie is het uitgangspunt van de Arubaanse regering bij het
selecteren van het type energie dat zal worden gebruikt, inclusief de macro-economische
effecten die deze kunnen hebben. Aruba is zelfs ambitieuzer: de nutsbedrijven werken al
aan een ‘decarbonisatiepad’ om de doelstellingen eerder dan 2030 en 2050 te halen. ‘Ook
de introductie van LNG en de waterstofplannen helpen om deze doelen eerder te
bereiken’, aldus de minister-president.
Bij het klimaatbeleid, stijgende zeespiegel en extreem weer zijn ook infrastructuur en
bouw van belang. De bouw op Aruba moet daarmee rekening houden om bij te dragen
aan een vermindering en beperking van de schade, veroorzaakt door klimaatverandering.
* * *

Overeenstemming indiening Rijkswet Aruba financieel toezicht
Aruba en Nederland stemmen in met de indiening van de consensus Rijkswet
Aruba financieel toezicht (RAft). Dit is mede het gevolg van de overeenstemming
die is bereikt over de consensus Rijkswet Caribisch Orgaan voor Hervorming en
Ontwikkeling (COHO), aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK).
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Integrale hervormingen dankzij akkoord
In september 2021 hebben Aruba en Nederland onderling een akkoord bereikt over het
regelen van het financieel toezicht door middel van een consensus rijkswet. De RAft is
gericht op duurzaam herstel van de overheidsfinanciën van Aruba. Het akkoord is tot
stand gekomen dankzij intensieve onderhandelingen tussen experts uit beide landen,
aldus BZK.
Serieuze taak
In de RAft worden afspraken vastgelegd over onder meer de te hanteren
begrotingsnormen, de personeelslastennorm en het pad richting het afbouwen van de
staatsschuld. Volgens BZK staat Aruba nu ‘voor een serieuze taak en is het vastberaden
om erin te slagen het land financieel te herstellen’.
Cruciaal voor Aruba was het hanteren van een integrale aanpak, waarbij de indiening van
de rijkswet COHO samen diende te gaan met de indiening van de RAft. Op basis van de
recent bereikte overeenstemming inzake de rijkswet COHO is de weg vrijgemaakt om
ook de rijkswet RAft bij de Tweede Kamer en de Staten van Aruba in te dienen. Zo
wordt integraal gewerkt aan de geformuleerde hervormingen en de verduurzaming van
de overheidsfinanciën van Aruba, aldus het ministerie.
* * *

Nieuwe staatssecretaris van Koninkrijksrelaties,
Alexandra van Huffelen, brengt eerste werkbezoek aan Aruba

Staatssecretaris Koninkrijksrelaties Van Huffelen
Alexandra van Huffelen, staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, brengt in
februari 2022 haar eerste werkbezoek aan Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire,
Sint Eustatius en Saba. Op 10 januari 2022 nam zij de beleidsportefeuille over van
Raymond Knops. Van Huffelen was sinds januari 2020 staatssecretaris van
Financiën voor toeslagen en douane in het kabinet-Rutte III. Het Genootschap
Nederland-Aruba heeft staatssecretaris Van Huffelen gefeliciteerd met haar
benoeming.
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Het werkbezoek van de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties duurt van 10 tot 24
februari. Op dinsdag 15 februari was zij in Aruba. Er stonden gesprekken gepland met de
gouverneur, de minister-president, de Raad van Ministers en de Statenvoorzitter.
Daarnaast werd er gesproken met de directeur van de Centrale Bank, met
vertegenwoordigers uit de toeristensector en het bedrijfsleven.
Er waren ook ontmoetingen met zorgmedewerkers. Daarnaast wilde de staatssecretaris
veel mensen ontmoeten die zich via maatschappelijke organisaties inzetten voor Aruba.
Voorts was er een kunstwandeling met kunstenaars, ging zij naar de stichting Casa Cuna
en bezocht zij het Arikok National Park.
Bedrijfsleven en politiek
Van Huffelen studeerde bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden en de Erasmus
Universiteit Rotterdam. In de jaren negentig werkte ze bij het ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Van 2000 tot 2010 was zij
werkzaam bij energiebedrijf Essent, waarvan de laatste twee jaar als Directeur Business
Unit New Energy.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 werd Van Huffelen benoemd tot wethouder
van Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte van de gemeente Rotterdam. In juni
2014 werd Van Huffelen algemeen directeur bij het vervoersbedrijf GVB in Amsterdam.
Voor de Eerste Kamerverkiezingen 2019 stond zij op de kandidatenlijst van D66 en
werd zij geïnstalleerd als lid van de Eerste Kamer.
Van Huffelen bekleedde diverse bestuursfuncties en was onder meer voorzitter van het
internationale kunstcentrum De Appel in Amsterdam, lid van de Raad van Toezicht van
het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, lid van het Formule E-team ter bevordering van
elektrisch rijden en lid van het bestuur ICLEI, de wereldwijde vereniging van gemeenten
die samenwerken aan duurzaamheid.
* * *

Januari 2022: vierde kabinet-Rutte presenteert zich

Op 10 januari 2022 presenteerde het kabinet-Rutte IV zich op de trappen van
Paleis Noordeinde. Het nieuwe kabinet wordt gevormd door VVD, D66, CDA en
ChristenUnie.
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In de Regeringsverklaring die minister-president Mark Rutte op 18 januari in de Tweede
Kamer uitsprak, zei hij onder meer: ‘En natuurlijk werken we binnen het Koninkrijk op
basis van gelijkwaardigheid samen met de Caribische landen en Caribisch Nederland’.
Kabinet-Biesheuvel
Het Genootschap Nederland-Aruba dook in de archieven en trof een foto aan van de
presentatie van het kabinet-Biesheuvel op 6 juli 1971. Daarbij waren Boy Rozendal, de
gevolmachtigde minister van de Nederlandse Antillen aanwezig, en Desi Polanen, de
voorlaatste gevolmachtigde minister van Suriname. Zie onderstaande foto: beiden staan
als derde en vierde van rechts achter minister-president Barend Biesheuvel.

Het kabinet-Biesheuvel in 1971. Achter de minister-president staan de gevolmachtigde
ministers van de Nederlandse Antillen en Suriname.
Biesheuvel stelde zich in zijn regeringsverklaring op 3 augustus 1971 positief op
tegenover de wensen tot verandering in de staatkundige verhoudingen tussen Nederland
en Suriname, respectievelijk de Nederlandse Antillen. Dit ‘gelet op de vrijwillige
grondslag van de bestaande rechtsorde en op het internationaal erkende beginsel van
zelfbeschikking der volkeren’.
Benadrukt werd dat wijzigingen in de staatkundige verhoudingen ‘niet van invloed zullen
zijn op aan Suriname en de Nederlandse Antillen te verstrekken financiële en personele
hulp ter ondersteuning van hun ontwikkelingsactiviteiten’.
* * *

Raad van Advies Aruba bepleit minder wijzigingen van
ministeries en meer samenhang van beleidsterreinen
Laat de jarenlange tendens om portefeuilles en samenstelling van ministeries elke
vier jaar te wijzigen los en leg de beleidsterreinen structureel of voor langere
periodes vast in bij voorkeur zeven ministeries, waarbij de interne samenhang van
de beleidsterreinen het centrale uitgangspunt is. Aldus de Raad van Advies Aruba
in een bericht aan de Gouverneur van Aruba.
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‘In Aruba is in de loop der jaren de praktijk ontstaan dat bij ieder aantreden van een
nieuwe regering wijzigingen in de ‘Landsverordening instelling ministeries’ worden
voorgesteld, zo ook bij het aantreden van het huidige kabinet. Iedere vier jaar vindt
opnieuw een herverdeling plaats en worden beleidsterreinen (en de daarbij behorende
diensten, publieke lichamen, stichtingen en overheidsbedrijven) van een ministerie naar
een ander overgeheveld en worden nieuwe ministeries samengesteld’.
Streven naar eenheid van beleid
De Raad van Advies constateert dat sinds de eeuwwisseling meer dan één beleidsterrein
bij elke regeringswisseling naar een andere ministeriesamenstelling verschoof zonder dat
de noodzaak hiertoe afdoende werd onderbouwd. Hij bepleit dat ‘waar mogelijk’
gestreefd zou dienen te worden naar eenheid van beleid binnen de ministeries en
evenwicht tussen de ministeries, zeker tijdens de huidige crisis als gevolg van de COVID
19-pandemie die om een effectief en efficiënt optreden van de regering vraagt. De Raad
vreest dat de fragmentarische verdeling en indeling van ministeries onvoldoende
waarborgen biedt.
Dit klemt, aldus de Raad, temeer omdat Aruba de komende jaren voor grote uitdagingen
staat: klimaatverandering, energietransitie, diversificatie van de economie, digitalisering,
cyberbeveiliging, demografische ontwikkelingen (vergrijzing van de bevolking) en
geopolitieke spanningen. ‘Uitdagingen die om een eenduidige en integrale aanpak
vragen’.
Risico’s stabiliteit kabinet
In zijn advies (dd. 9 november 2021) meent de Raad dat de voorgestelde verdeling tussen
de ministeries dermate onevenwichtig is dat het risico’s in zich draagt voor de stabiliteit
van het kabinet. Bij een van de voorbeelden richt de Raad zich op het ministerie van
Algemene Zaken, Innovatie, Overheidsorganisatie, Infrastructuur en Ruimtelijke
Ordening. ‘Het beleidsterrein infrastructuur en ruimtelijke ordening is een dermate zware
portefeuille dat het niet bij de minister van Algemene Zaken ondergebracht zou dienen
te worden’. De Raad adviseert om dit beleidsterrein samen te brengen bij het ministerie
belast met natuur.
Ten aanzien van het ministerie van Financiën en Cultuur is het de Raad niet duidelijk
waarom cultuur daar is ondergebracht. Onderbrenging bij bijvoorbeeld de minister belast
met onderwijs had meer voor de hand gelegen, aldus de Raad van Advies. Ook de
samenhang tussen de beleidsterreinen van het ministerie van Transport, Integriteit,
Natuur en Ouderenzaken acht de Raad ‘volstrekt onduidelijk’.
* * *

Viola Heutger, rector Universiteit van Aruba:
‘Er valt hier zoveel te ontdekken, dát is de kracht van Aruba’
‘Er valt hier zoveel te ontdekken. Dat is de kracht van Aruba. Het is een klein
eiland, maar met zoveel potentieel. Dingen die je kunt onderzoeken. Binnen de
maritieme
sector,
binnen
de
hotelsector.
Aruba
is
rijk
aan
onderzoeksmogelijkheden. Ik zie hier een kans voor de universiteit weggelegd.
Meer aandacht voor onderzoek. Onze mensen moeten iets gretigs hebben’.
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De krant Amigoe Aruba bracht in januari vier artikelen uit waarin Viola Heutger, sinds
juli 2021 rector van de Universiteit van Aruba (UA), haar visie geeft op de toekomst van
het wetenschappelijk onderwijs voor Arubanen en de versterking van hun kansen. Aan
de basis van dit vierluik stonden de gesprekken die Amigoe-redacteur Kees Beekmans
met haar had. Met zijn instemming stelde het Genootschap Nederland-Aruba een
bloemlezing samen.
Prof. dr. Viola Heutger was decaan bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de
Universiteit van de Nederlandse Antillen. Zij promoveerde in 1998 aan de Universiteit
Salzburg in Oostenrijk op het thema arbeidsrecht en zondagsrust. Als docente en
gasthoogleraar was Viola Heutger onder meer verbonden aan de Universiteiten Utrecht,
Maastricht, de Open Universiteit, de Vrije Universiteit in Amsterdam, de Anton de Kom
Universiteit in Paramaribo en de universiteiten Wenen, Palermo en Pisa. Zij
ondersteunde de start van nieuwe juridische faculteiten aan de Turks-Duitse Universiteit
in Istanboel, de Universiteit Hasselt in België en de Sigmund Freud Universiteit in
Wenen. Heutger adviseerde als jurist wetgevingscommissies in Suriname, Curaçao,
Kosovo en Polen. Zij is voor vier jaar bij de UA aangesteld, maar hoopt tenminste acht
jaar te blijven.

Dr. Viola Heutger
De meertaligheid en het leiding geven aan een Universiteit met meer dan één voertaal
was voor rector Viola Heutger een belangrijke reden om naar Aruba te komen. ‘Wij
kunnen hier nog veel ontwikkelen, versterken en onderzoeken. Hoe belangrijk is
onderwijs in je moedertaal? En wat is een werkveldtaal? Daar is nog nooit onderzoek
naar gedaan. Welke taal of talen gebruiken mensen in hun werkveld? En wat is precies
een instructietaal? En kan die ook meertalig zijn?’
Meer talen mengen
Ze hoort op de universiteit studenten vaak in het Papiaments spreken. ‘Maar in elke drie
zinnen komt op zijn minst één Nederlands en één Engels woord voor. Ik denk dat we
daar te weinig gebruik van maken. We zeggen wel: dit vak is in het Nederlands, dit vak is
in het Engels. Maar we zouden die talen gemakkelijk kunnen mengen. Omdat iemand die
hier Rechten heeft gestudeerd en die later mensen gaat adviseren, dat in het Papiaments
gaat doen. Of omdat hij een timeshare verkoopt en dat in het Engels moet doen’.
Aan dat translinguale wordt nog maar weinig ruimte gegeven aan de universiteit, vindt zij.
‘Dat is mijn grote doel. Daaraan meer aandacht te besteden en meer dan één taal toe te
laten om mee te werken. Omdat dat de realiteit is waar onze studenten later in terecht

7

komen. […] Je moet kunnen schakelen. Je moet het wetboek in het Nederlands kunnen
lezen, en vervolgens moet je in het Engels kunnen vertellen wat daar staat. Dat is hier
dagelijkse business. Daar moeten we ons aan de universiteit meer op richten. […] Er
moet een bepaald beleid komen, een opleiding die deze meertaligheid steunt. Dat je niet
voortdurend hoeft te kiezen. Je studeert hier in het Engels, maar je werkt later in het
Spaans, maar je moet verslag in het Nederlands doen omdat daar de geldschieter zit. We
moeten deze translinguale transfer meer ondersteunen’.
Papiaments en zelfbewustzijn
Een opleiding Papiaments is naar haar mening noodzakelijk. Voorbeeld: ‘Zijn er leraren
Papiaments dan komt er een andere bewustwording van die taal. De grootste leentaal is
het Spaans. Welke terminologie zou een Spaanse jurist kiezen? Sluit dat aan? Of is een
generieke term uit het Nederlands misschien beter? Als dat zo is dan pak je dát woord
toch gewoon, dat mag in het Papiaments. Maar daarvoor heb je een bepaald
zelfbewustzijn nodig. Dit zijn dingen die je studenten kunt aanleren, maar daar moet je
de juiste docenten voor hebben, die we moeten opleiden’.
De Universiteit Aruba – met zo’n honderdvijftig medewerkers – hoeft niet groter te
worden, vindt zij. Heutger ziet meer in 'academiseren', academisch groeien. ‘We willen
bachelorstudenten de kans geven te upgraden naar een master en we willen graag dat
masterstudenten hier doorgaan. We kunnen hier niet ineens aan tweeduizend studenten
lesgeven, waar zouden we die vandaan moeten halen, je hebt bovendien met
immigratieregels te maken, kennisemigratie voor onderwijs zal hier nooit de grote
succesfactor zijn. Daar is de UA niet voor gemaakt.
Samenleving dienen
Ze is er wel om Aruba, om deze samenleving, te dienen. Dat betekent voor ons: de
volgende generatie opleiden en dus onze eigen docenten opleiden. Zodat zij deskundigen
worden en met een PhD of met hun onderzoeksvaardigheden iets aan de maatschappij
kunnen toevoegen, meer dan alleen onderwijs verzorgen. Onderwijs is belangrijk maar
onderwijs heeft innovatie nodig en dat krijg je alleen door onderzoek te doen’.
Dat gebeurt in het academic foundation year. Heutger: ‘In dat jaar leren we studenten
een onderzoekende houding aan. Zelf creatief aan de slag gaan. Mensen interviewen. Het
eiland gaan bekijken met de nieuwgierige blik van de onderzoeker. Zo wordt onderzoek
voor deze studenten al deel van hun dagelijks leven voordat ze aan hun eigenlijk studie
zijn begonnen’. Er zijn ongeveer tachtig studenten die dit programma volgen. Eenderde
daarvan wil naar Nederland en volgt dat jaar bijvoorbeeld om beter Nederlands te leren.
Wat is een Arubaan?
Bijna de helft van de studenten die het foundation year volgt, is niet ouder dan 17. Op
die leeftijd, zegt Heutger, is de sprong naar Nederland lastig. ‘Je kunt zonder voogd niet
eens een bankrekening openen. Dan is het veiliger en leuker om eerst hier nog iets te
doen. Je kunt je op talen richten, of juist op wiskunde en de meer exacte vakken, je kunt
van alles bijspijkeren in dat jaar. Je kunt je ook verdiepen in de culturele geschiedenis van
het eiland, de Caribische context. Wie ben ik eigenlijk, wat is een Caribische samenleving,
wat is een Arubaan, hoe oud is Aruba? Al dat soort dingen leren ze, en ik denk dat je dan
ook sterker staat als je naar het buitenland vertrekt. Je kent je eigen identiteit beter en
bent in staat die in een andere context uit te leggen. Daar helpt zo'n jaar echt bij’.
Meer onderzoek stimuleren dient de samenleving, meent Heutger. ‘En trouwens ook de
politiek. Veel rapporten worden nog altijd geschreven door Nederlandse kantoortjes die
hier dan voor acht dagen naartoe komen. Dan denk ik: ja, ik heb hier mensen zitten die
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dat ook kunnen. Die van het eiland zijn of die hier al lange tijd wonen en in deze
maatschappij verankerd zijn. Ik zou die rapporten dan veel geloofwaardiger vinden. Met
meer oog voor de context geschreven. En dan is er ook meer interactie’.
* * *

Nicole Hoevertsz, vice-voorzitter Internationaal Olympisch Comité
‘We zijn een invloedrijke club, we kunnen diplomatie
bedrijven via sport en we bereiken veel’

Nicole Hoevertsz
(foto Manon van der Zwaal)
In 2006 werd zij lid van het Internationaal Olympisch Comité. Sinds 2017 zit zij in
het hoofdbestuur en sinds dit jaar is zij vice-voorzitter van het IOC. De
Arubaanse Nicole Hoevertsz vertelt erover in het Leidse universiteitsblad
Leidraad. Tegen redacteur Nienke Ledegang zegt zij: ‘Op deze plek komt alles
samen waar ik mijn hele leven al aan werk: we maken gebruik van de kracht van
sport. Olympische solidariteit gaat niet alleen over prestaties’.
Sport verbroedert en verbindt, meent IOC-vice-voorzitter Nicole Hoevertsz. ‘In het IOC
kan ik iets betekenen als vertegenwoordiger van de kleine landen, die samen toch twee
derde van de IOC-landen uitmaken. Ik breng het elke keer naar voren: hoe kunnen we
ervoor zorgen dat al het goede werk dat we doen binnen het IOC en de olympische
gedachte ten gunste komen van iedereen?’
Verschillen overbruggen
Het IOC is een geweldige organisatie, vindt zij. ‘We zijn een invloedrijke club. We
kunnen diplomatie bedrijven via sport. Olympische solidariteit gaat niet alleen over
prestaties, maar ook over het overbruggen van verschillen tussen grote en kleine landen,
arm en rijk. We bereiken veel op het gebied van mensenrechten, vrouwenrechten en
gendergelijkheid. Er is ons bovendien alles aan gelegen om als integer te boek te staan.
Als een van onze partners slecht in het nieuws komt, dan straalt dat af op het hele IOC.
Daar zijn we heel scherp op.’
Nicole Hoevertsz studeerde Nederlands recht in Leiden, afstudeerrichting Internationaal.
Zij bekleedde verschillende functies binnen de Directie Buitenlandse Betrekkingen op
Aruba. Tot op de dag van vandaag werkt ze er als raadadviseur. Naast haar werk was en
is ze actief als bestuurslid voor onder meer de Arubaanse zwemfederatie, het Arubaans 9

Olympisch Comité, de Pan American Sports Organization en sinds 2006 het Internationaal Olympisch Comité.
Levensverhaal
In Leidraad vertelt zij haar levensverhaal. Over de openingsceremonie van de
Olympische Spelen in 1972 in München die zo’n indruk op haar maakte dat zij als 8jarige besluit dáár op een dag te willen zijn. Maar de rode draad in haar leven is Aruba.
Haar liefde voor het benedenwindse eiland spreekt uit alles: wanneer ze vertelt dat ze
zich 100 procent Arubaanse voelt en er altijd zal blijven wonen, als ze uitlegt waarom ze
zich bij het IOC juist voor de kleinere landen inzet, maar ook als ze aan het einde van het
interview wat souvenirs van Aruba uit haar tas haalt en die enthousiast overhandigt.
Toch is ze óók Nederlandse, zij het voor de helft. ‘Mijn vader kwam van Aruba en ging
begin jaren ’60 naar Nederland om opgeleid te worden tot onderwijzer. Hij kwam in
Limburg terecht. Daar ontmoette hij mijn moeder, ze werden verliefd en zij ging met
hem mee naar Aruba. Heel dapper. Beeld je eens in hoe groot die stap was voor een
meisje dat nog nooit buiten Limburg was geweest.’
Iets met sport
Haar grote passie is synchroonzwemmen. Met een groepje meisjes trainde zij in
zwembaden bij de hotels, want er was geen openbaar zwembad op Aruba. Daarnaast
volgde zij het vwo op de enige havo-vwo-school op het eiland, waar haar vader het had
geschopt tot rector. ‘Er kwam een moment dat ik moest gaan nadenken over wat ik
daarna wilde. Ik wilde iets met sport, maar daar waren geen opleidingen voor. Een van
mijn docenten zei: waarom ga je geen rechten studeren? Ik had geen idee wat het was.
Maar het klonk als een brede studie, waar ik veel kanten mee op kon.’
‘Samen met wat schoolgenoten en vrienden, onder wie Mike Eman, maakten we plannen
om in Leiden te gaan studeren. Zijn oudere broer Henny had ook in Leiden gestudeerd
en was daar een bekende figuur: hij was de grondlegger van cafés als ’t Keizertje en de
Bonte Koe. Zowel Henny als Mike werd later premier van Aruba. Om allerlei redenen
ging het plan om met dat groepje naar Leiden te gaan niet door zoals we hadden
gehoopt. En dus kwam ik op mijn achttiende alleen aan in Leiden’.

* * * * * * * * *
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