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ARUBA’S EEUW VAN TRANSFORMATIE 
Van verwaarlozing en armoede naar emancipatie en welvaart 

 
In Nederland volgen slechts weinigen de ontwikkelingen van de rijksdelen in de West. Er zijn 
geen vergelijkende cijfers en geen koninkrijksstatistieken. Zo weet bijna niemand dat Aruba met 
611 inwoners per km2 dichter bevolkt is dan Nederland, dat als dichtstbevolkte land van 
Europa 411 inwoners per km2 telt. In de jaren ‘90 had Aruba de hoogste economische 
groeicijfers binnen het Koninkrijk en de snelst groeiende bevolking ter wereld. Bij de 
volkstelling van 2000 bleek dat van de toen geregistreerde 90.500 inwoners er 30.000 buiten het 
eiland zijn geboren en dat op Aruba mensen wonen uit 124 verschillende landen met 79 
verschillende nationaliteiten.  
 
De koninkrijksregering rekent het kennelijk niet tot haar taak om over alle partners van het 
Koninkrijk informatie te verschaffen. Sinds de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba een 
stukje Nederland in de Cariben vormen, is er wel iets meer aandacht voor nieuws uit de West, 
maar daarbij blijft het devies dat goed nieuws geen nieuws is. Het slechte nieuws komt meestal 
niet uit Aruba, maar draagt vaak wel bij aan een overwegend negatieve beeldvorming van alle 
eilanden in de West. 

 
Nutteloos 
Er is meer aan de hand. Tot 1795 waren Curaçao en Sint Eustatius nuttige handelsposten van 
de West-Indische Compagnie (WIC). Aruba, armoedig, zeer dun bevolkt, werd aan zijn lot 
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overgelaten en als nutteloos beschouwd. Dat bleef zo, ook toen de WIC in 1795 verdween en 
het bestuur over de eilanden door de Nederlandse overheid werd overgenomen. 
 
In het Nederland van de jaren zestig en zeventig leefde in Nederland de wens en verwachting 
dat zowel Suriname als de Antillen voor onafhankelijkheid zouden kiezen, sterker: dat zij het 
Koninkrijk op dringend verzoek van Nederland en op vrij korte termijn vaarwel zouden moeten 
zeggen. Nederland ziet de rijksdelen overzee vaak minder als partner en meer als lastenpost en 
soms zelfs als lastpost. Men ziet de eilanden soms als een koloniaal restant, een appendix, een 
nutteloos orgaan, dat ook nog vaak ontstoken is en dus maar beter verwijderd kan worden.  
 
‘Nunca, never, nooit’ 
Maar verwijderen of wijzigen kan niet zonder medewerking van de koninkrijkspartners. VVD-
parlementslid André Bosman pleit voor een gemenebestrelatie, maar als ik daar met Arubaanse 
vrienden over spreek en uitleg dat ze in dat geval geen Nederlands paspoort meer hebben, is de 
reactie: ‘nunca, never, nooit’. 99 procent van de bevolking wil het Nederlands paspoort niet kwijt, 
een paspoort dat staat voor vrijheid, stabiliteit, medische hulp, hoger onderwijs en garanties 
voor rechtszekerheid en goed bestuur.  
 
Bovendien heeft bijna elke Arubaan familie in Nederland. Zo gaat een flink deel van de voor 
studie en opleiding in Nederland verblijvende jongelui na de opleiding in Nederland aan de slag. 
Nuttig voor het opdoen van werkervaring om daarna goed voorbereid naar Aruba terug te 
kunnen gaan. Maar een passende werkkring op Aruba is er niet altijd en voor iedereen. 
Sommigen kiezen een studierichting die op Aruba weinig kansen biedt of waar al ruimschoots 
in voorzien is, maar er zijn meer oorzaken om voorlopig in Nederland aan het werk te blijven, 
zoals het salarisverschil of een partner die in Nederland wil blijven. Ze houden zielsveel van hun 
eiland, maar hebben inmiddels ontdekt dat de wereld groter is dan Aruba.   
 
Het Aruba van vóór 1900  
En dan is er die vraag: hoe krijgt Aruba het voor 
elkaar om in een tijdsbestek van minder dan een 
eeuw zo’n spectaculair proces van emancipatie en 
welvaartsgroei te bewerkstelligen en van vergeten en 
verwaarloosd bijna onbewoond eiland economisch 
op te klimmen tot een positie aan de top van de 
regio? Daarvoor moeten we terug in de geschiedenis, 
want een deel van de verklaring is daar te vinden.  
 
Aruba staat al 130 jaar onder Spaans bestuur als de 
West-Indische Compagnie het eiland in 1634 in bezit 
neemt. Alleen Curaçao en in mindere mate Bonaire 
en de Bovenwinden worden tot ontwikkeling 
gebracht. Aruba, door de Spanjaarden al tot isla inútil 
bestempeld, wordt ook door de WIC verwaarloosd. 
Het weinig vruchtbare eiland heeft geen nut voor de 
kolonist. Men laat de Arubaan aan zijn lot over. Een 
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poging om naar Curaçaos model een plantage op te zetten mislukt. Het eiland heeft te vaak met 
droogte te kampen.  
 
De Spanjaarden voeren de oorspronkelijke Indiaanse bevolking van Aruba af naar Santa 
Domingo voor dwangarbeid op de suikerplantages, maar in 1715 telt het Indiaanse deel van de 
bevolking toch weer 393 personen, waarvan 63 mannen, 162 vrouwen, 66 jongens, 78 meisjes 
en 20 zuigelingen. Deze indianen en mestiezen uit Venezuela en Colombia leven eerst nog 
gescheiden van de kolonisten, maar op den duur vermengen zij zich.  
 
In 1815 heeft Aruba minder inwoners dan Saba. Aruba wordt van tijd tot tijd geplaagd door 
periodes van meerjarige extreme droogte met als gevolg mislukte oogsten, massale sterfte onder 
het vee en hongersnood onder de bevolking. Velen emigreren tijdelijk of permanent naar het 
nabije vasteland Venezuela of gaan werken op de suikerplantages van Cuba.  
 
Migratie en emancipatie  
In 1824 wordt voor het eerst goud ontdekt in Arubaanse bodem. Dat geeft wat 
werkgelegenheid, maar weinig verbetering in de leefomstandigheden. Omstreeks 1840 wordt de 
Aloë Vera plant op Aruba geïntroduceerd. De Hato plantage met 60 hectare Aloë Vera 
beplanting bestaat nog steeds. Het product wordt verwerkt tot lichaams-, zon- en 
haarverzorgingsproducten.   
 

De ontdekking en 
ontginning van fosfaat 
in 1881 heeft meer 
gevolgen. Het aantal 
inwoners verdubbelt in 
korte tijd, nu van 
3.726 in 1870 naar 
7.740 in het jaar 1890. 
Het is Aruba’s eerste 
migratiegolf.  
 

 
De arbeidsmigranten integreren zonder problemen in de oorspronkelijke bevolking van 
indianen/mestiezen, blanke kolonisten en vrij geworden slaven. Zij vermengen zich biologisch 
en cultureel tot Arubanen. Een staaltje van succesvolle integratie dat zich op Aruba in latere en 
betere tijden nog enkele malen heeft herhaald.  
     
Saamhorigheid 
Door de barre levensomstandigheden ontstaat er bij de Arubanen een groot gevoel van 
saamhorigheid. Hun liefde voor het eiland, die zo duidelijk doorklinkt in het volkslied Aruba 
dushi tera, heeft zijn wortels in die eeuw van armoede en ontbering – als de Arubanen bijna 
volledig op zichzelf zijn aangewezen. Er is meer wisselwerking met het veel dichterbij gelegen 
schiereiland Paraguaná (Venezuela) dan met buureiland Curaçao en het verre Nederland.  

Gezaghebbershuis en bestuurskantoor van 1848-1929. Daarna tot 1949 kazerne. 
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Door de afwezigheid van een koloniale bovenlaag kende en kent Aruba weinig of geen 
standsverschillen. Tot 1900 bestond het koloniale bestuur van Aruba uit een commandeur met 
zijn assistent en enkele politieagenten. Er waren wat beter gesitueerde families, maar ook die 
leefden niet in luxe. In 1915 telde Aruba 9.284 inwoners, waarvan er slechts 93 een 
belastingaanslag kregen. De inkomensgrens was 600 gulden per jaar. De eerste wat riantere 
woonhuizen dateren van na 1920.  
 

 
       Oranjestad omstreeks 1920 met Aruba’s eerste (openlucht)bioscoop naast het huis van Eduard De Veer 

 
De grote ommekeer komt met de vestiging in 1925 van de Lago Oil & Transport Company, een 
Amerikaanse oliemaatschappij (later overgenomen door Esso/Exxon) die, op zoek naar een 
overslaghaven voor de Venezolaanse olie, de haven van San Nicolas ontdekt. Venezuela is ook 
in die tijd instabiel en heeft nog geen haven voor grotere tankers. Er komt eerst een 
overslagbedrijf en later ook een raffinaderij met een capaciteit van 300.000 vaten per dag. Deze 
raffinaderij en die van Shell op Curaçao blijven tot de jaren zeventig de twee grootste ter wereld. 
In de oorlogsjaren 1940-45 zijn het de belangrijkste leveranciers van brandstof voor de 
geallieerde troepen.  
 
Tweede migratiegolf 
De komst van de raffinaderij leidt tot een tweede migratiegolf. Het inwonertal gaat in snel 
tempo van 9.021 in 1925 naar 18.975 in 1935. Opnieuw een verdubbeling. Het aantal inwoners 
blijft ook na 1935 toenemen tot 51.000 in 1950: een vervijfvoudiging in 25 jaar. 
 
De Lago bouwt een eigen school, kerk, supermarkt, ziekenhuis en een groot aantal luxe 
bungalows voor uitgezonden Amerikaans topkader, aangevuld met een kleinere groep uit 
Nederland komende ingenieurs, artsen, specialisten en loodsen. Ook start Lago omvangrijke 
woonprojecten voor de werknemers. In die bloeiperiode telt Lago ruim 8.000 werknemers. Ook 
de afgeleide werkgelegenheid is omvangrijk.  
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In 1950 is de helft van de bevolking niet op Aruba of de Nederlandse Antillen geboren. De 812 
Europese Nederlanders vormen een kleine minderheid in vergelijking met de 9.442 migranten 
die van de Engelse eilanden komen en een Brits paspoort hebben. Verder komen er 2.505 
Venezolanen, 2.192 Amerikanen, 1.454 Surinamers en kleinere aantallen uit meer dan 40 andere 
eilanden en landen. 
 
San Nicolas 
San Nicolas wordt een snel groeiende tweede stad en blijft nog vele jaren de immigrantenstad. 
Het Engels wordt, na het Papiaments, vanzelfsprekend de tweede taal en is dat tot vandaag de 
dag. Alle verenigingen hebben Engels als voertaal. In die jaren krijgen Arubanen en de kinderen 
van migranten via de schoolbanken katholieke normen en waarden ingeprent door de Fraters 
van Tilburg en de Zusters Dominicanessen. Aanpakken en doelmatig werken leren ze vooral bij 
de Amerikanen op de gigantische raffinaderij. De importburgers integreren met behoud van 
elementen van hun eigen cultuur 
in de plaatselijke gebruiken en 
tradities. Die wisselwerking  
heeft de Arubaanse cultuur 
verrijkt. De migranten blijven 
zichzelf, maar de inburgering 
verloopt desondanks goed. Hun 
kinderen en kleinkinderen zijn 
nu vaak de hoog opgeleide 
Arubanen die er mede voor 
hebben gezorgd dat Aruba voor 
een groot deel over voldoende 
midden en hoger kader beschikt. 
Veel van de nu op Aruba 
werkende juristen, artsen, specialisten, ondernemers, accountants en onderwijskrachten zijn op 
Aruba geboren, maar vaak was één of waren beide ouders immigrant.  
 
Toerisme 
De derde migratiegolf is recenter en houdt verband met de spectaculaire ontwikkeling van het 
toerisme. Het aantal inwoners gaat daarmee van 60.000 in 1987 naar 110.000 in 2017. Opnieuw 
bijna een verdubbeling. De meeste migranten komen deze keer uit Colombia: tussen 1990 en 
2000 worden er 7.191 toegelaten. Op de tweede plaats volgt de groep Europese Nederlanders 
met 3.755, gevolgd door Venezolanen, Dominicanen, Peruanen en Filippijnen.   
 
Bij de volkstelling van 2000 worden 41.918 werkzame personen tussen 15 en 64 jaar geteld. Van 
hen zijn er 24.745 op Aruba geboren en 17.173  in het buitenland. De vrouwelijke 
arbeidsmigranten werken vaak als huis- of winkelpersoneel en in de hotels. In de bouwsector 
werken dan 2.309 Arubanen en 2.498 buitenlanders, maar ook op managementniveau is 36,5 
procent niet op Aruba geboren. 

Oranjestad - eerste schoolgebouw, later bibliotheek 
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Aruba’s Eagle Beach – bekend als nummer drie van de mooiste stranden ter wereld 

 
Geslaagde integratie 
Wat het meest opvalt bij de transformatie die Aruba in de 20e eeuw heeft ondergaan, is de 
succesvolle integratie van die vele immigranten. Mogelijk heeft Aruba op dit punt kunnen slagen 
doordat er na iedere grote migratiestroom een rustperiode van ruim een generatie aanbrak. 
Daardoor kregen migranten en hun kinderen de tijd om te integreren en Arubaan te worden.  
Het is nog te vroeg om in te schatten of het proces van integratie opnieuw vlekkeloos zal 
verlopen. Sommige oudere Arubanen hebben hun twijfels en zeggen soms het gevoel te hebben 
dat Aruba niet meer van de Arubanen is. Anderen zijn bang voor verval van normen en 

Natuurschoon in het prachtige Nationaal Park 
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waarden. Toch wijzen de tekenen ook nu weer op een redelijk voorspoedig verlopend 
integratieproces. Nieuwe Arubanen blijken bereid volop mee te werken aan een leefbare 
Arubaanse samenleving.  
 
De integratie wordt mede bevorderd door de vele huwelijken tussen Arubanen en immigranten. 
De volkstelling van 2000 telt 646 paren die in 1999 zijn getrouwd. Bij slechts 29,2 procent 
daarvan waren beide partners op Aruba geboren. Bij 28,5 procent ging het om een Arubaanse 
man die een in het buitenland geboren vrouw trouwde en bij 13,5 procent om een huwelijk van 
een Arubaanse vrouw met een buitenlandse man. De overige 28,8 procent waren huwelijken 
waarvan beide partners buiten Aruba geboren waren.  
 
Lager kindertal 
De metamorfose van Aruba heeft ook cultureel en sociaal gevolgen. Er is een emancipatie en 
moderniseringsproces op gang gekomen dat verrassende gevolgen heeft gehad. Zo bleek bij de 
volkstelling van 2000 dat het kindertal veel lager geworden is. In de periode 1930–1960 had een 
Arubaans gezin gemiddeld vijf of zes kinderen. Tussen 1960 en 1970 daalde dit in snel tempo 
naar een gemiddelde van twee kinderen en bleef verder ongeveer op dat, ook voor Nederland 
en de VS, gebruikelijke niveau. Ook gaan er meer Arubanen ongehuwd samenwonen – 17,7 
procent van de samenwonende paren is ongehuwd. Ook echtscheidingen komen vaker voor. 
Sinds 1995 is het aantal echtscheidingen per jaar gelijk aan het aantal huwelijken. De vrouwen 
van nu zijn geëmancipeerd, goed opgeleid en functioneren uitstekend in politiek, vrije beroepen 
en banen bij overheid en bedrijfsleven. 
 
Op weg naar autonomie  
De Arubanen tonen een sterke ambitie om ook bestuurlijke functies in te nemen. Die kans 
komt er bij de totstandkoming van de Staatsregeling van 1948, de Eilandenregeling van 1951 en 
het Statuut voor het Koninkrijk in 1954. Het zit Aruba dwars dat het voor allerlei zaken moet 
aankloppen bij een landsregering, waarin Curaçao het met 12 van de 22 parlementszetels altijd 
voor het zeggen heeft.  
 
Een pleidooi voor een gelijk aantal parlementszetels voor Aruba en Curaçao, door Juan Enrique 
Yrausquin (1904-1962) gehouden als onderdeel van een nieuw federatief verband, vindt geen 
gehoor bij Curaçao en Nederland. Het blijft 12-8 in het voordeel van Curaçao. Nationale 
politieke partijen zijn er niet. Verkiezingen gaan per eiland met uitsluitend kandidaten van dat 
eiland. En dan volgt het zoeken naar een coalitie waarin niet alleen partijen, maar ook eilanden 
elkaar moeten zien te vinden. Een moeizame dubbelopdracht, die op Aruba spoedig de roep 
om een status aparte, een directe band met het Koninkrijk, los van de andere eilanden, sterker 
doet worden. 
 
Als in 1975 Suriname onafhankelijk wordt en de regering-Den Uyl de Nederlandse Antillen 
vriendelijk verzoekt om het voorbeeld van Suriname op korte termijn te volgen, komt er geen ja 
maar ook geen nee uit Willemstad. Premier Evertsz gaat aarzelend op weg met het instellen van 
een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van alle eilanden. Deze krijgt tot taak na te 
gaan wat er nodig is om eventueel ja te kunnen zeggen tegen onafhankelijkheid.  
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Status aparte 
De Arubaanse politicus Gilberto François (Betico) Croes (1938-1986), die sinds 1971 met zijn 
MEP strijd voert, eerst nog voor een federatie en daarna voor de sttatus aparte, waarschuwt voor 
de gevolgen van een keuze voor een onafhankelijk Nederlandse Antillen. Uit zo’n constellatie 
kan Aruba op basis van het non-disruption principle van de Verenigde Naties zich niet meer 
afscheiden. Aruba moet daarom vóór het zover komt weg uit de Nederlandse Antillen. Dus  
trekt Aruba zich terug uit de Antilliaanse werkgroep en vormt een eigen werkgroep met het doel 
om zo snel mogelijk de status aparte of desnoods de onafhankelijkheid los van de Antillen te 
verkrijgen. Zes min één is nul concludeert premier Evertsz en dus laat hij Nederland weten dat de 
Antillen voorlopig afzien van onafhankelijkheid. Zo wordt Betico Croes indirect ook de 
reddende engel voor de Antilliaan, die het Nederlands paspoort onder geen beding kwijt wil. 
 
Inmiddels begint de toenmalige Venezolaanse president Carlos Andres Pérez een 
charmeoffensief voor een toekomst met 
zijn land.. “Wij zullen echt niet zomaar 
binnenvallen, maar u zult wel met open armen 
ontvangen worden: ik val u aan met vriendschap” 
vertrouwde hij enkele prominente 
Arubaanse zakenlieden toe. Maar de 
eilanden geven toch wijselijk de voorkeur 
aan de door traditie verankerde band met 
de hoog ontwikkelde stabiele verre vriend, 
dan een avontuur aan te gaan met de 
minder welvarende en instabiele naaste 
buur.  
 

Replica van lemen woning in Nationaal Park 

Nassaustraat (Nu Caya Betico Croes) omstreeks 1950 
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Crisisjaar 1986  
In 1984 besluit Exxon – de eigenaar van Lago - om per 1 april 1985 de raffinaderij van Aruba te 
sluiten. Als gevolg daarvan krimpt in 1986 de economie met 25 procent. De overheid verliest 40 
procent aan inkomsten en een derde deel van de bevolking verliest werk en inkomen. Ongeveer 
vijfduizend Arubanen verlaten hun eiland en zoeken elders werk. Maar de werkloosheid is toch 
nog 20 procent.  
 
Die rampspoed overkomt Aruba juist in het jaar dat het zich voorbereidt op de zelfstandigheid 
per 1 januari 1986. Opvallend en typerend voor Aruba is wel dat het bericht van de sluiting niet 
tot protesten of stakingen leidt. Er is meer een sfeer van: erg jammer dat jullie vertrekken maar 
we zijn jullie dankbaar voor de zestig jaar economische voorspoed die de raffinaderij ons heeft 
gebracht en kom vooral vaak als toerist terug naar dit gastvrije mooie eiland. 
 
Aruba is één 
De zelfstandige positie van Aruba wordt in 1986 sterk op de proef gesteld door de gevolgen van 
de sluiting van de Lago. En dan blijkt hoe, als het er op aan komt, Aruba één is. Overheid, 
werknemers en werkgevers besluiten dat er maar één weg is: overbruggingssteun door 
Nederland, maar ook tijdelijk extra belastingheffing – solidariteitstoeslag op de 
inkomstenbelasting – gematigde loonontwikkeling en snelle ontwikkeling van het toerisme.  
 
Op advies van het Internationaal Monetair Fonds komt Nederland snel over de brug met 100 
miljoen gulden begrotingssteun, verdeeld over de periode 1985-1987. Doel is om in 1988 weer 
begrotingsevenwicht te bereiken. Dat lukt en gaat ook gepaard met een gezonde deviezenpositie 
en een teruglopende werkloosheid.  
 
De Nederlandse begrotingshulp draagt slechts voor ongeveer een derdedeel bij aan het 
wegwerken van het enorme gat in de begroting. Twee derde komt als inkomenskorting en 
lastenverzwaring op de schouders van de bevolking. Door belastingverhogingen op alle fronten 
en afroming van alle inkomens met een 8,2% solidariteitsbelasting, levert bijna iedereen een 
derde aan koopkracht in. Alleen inkomens tot f. 600 per maand worden ontzien. Het siert de 
Arubaan dat deze koopkrachtvermindering zonder morren als onvermijdelijk wordt 
geaccepteerd. 

 
1987-2008: spectaculaire 
economische groei  Met 
energie gaat Aruba aan het 
werk om het toerisme versneld 
te ontwikkelen. Reeds in 1987 
groeit de economie 
spectaculair met 16,1%. In 
1988 wordt dat 18,6%. Na 
1989, met nog een fantastische 
groei van 12,1%, gaat het wat 
afvlakken, maar ook in de 

Ritz Carlton en Marriott hotels aan  Palmbeach 
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jaren ‘90 blijft Aruba met een gemiddelde van 5,3% de sterkst groeiende economie van het 
Koninkrijk. Na 2000 wordt het wisselvalliger met enkele jaren van lichte krimp gevolgd door 
hernieuwde groei maar een flinke dip in 2009De wereldwijde economische crisis van 2008 komt 
ook op Aruba hard aan. Vooral 2009 wordt een zeer slecht jaar met een krimp van 11,5%. 
Aruba volgt niet het voorbeeld van Nederland met bezuiniging en lastenverzwaring maar 
besluit, met het oog op behoud van koopkracht en  werkgelegenheid, te investeren in 
infrastructuur. Door de spectaculaire economische ontwikkeling en de daarmee verband 
houdende bevolkingsgroei is er op dat gebied flinke achterstand ontstaan. Wegenbouwprojecten 
worden uitgevoerd via publiek-private samenwerking. De kosten van deze PPS projecten 
komen verspreid over meerdere jaren op de overheidsbegroting.  
 
Herstel komt op gang 
De werkloosheid loopt geleidelijk terug van 10,6% in 2009 naar 6,7% in 2015, maar het 
begrotingstekort loopt in 2014 wel op tot 9,7%. Het herstel komt het jaar daarop weer op gang. 
Met van 2010 tot 2015 een stijging van gemiddeld 3,5% per jaar komt er weer groei en in 2015 
is de economie weer op het peil van 2008. Het vrij snelle herstel in de VS heeft hierbij een 
positieve rol gespeeld, maar het duidt ook op veerkracht van de Arubaanse economie.  
 
De overheidsschuld is hierdoor inmiddels wel opgelopen tot een - voor het eiland riskante - 
hoogte van boven de 70 procent van het bruto binnenlands product. Lenen op de kapitaalmarkt 
wordt daardoor moeilijker en fors duurder. De kredietwaardigheid komt bij die grote tekorten 
in de gevarenzone. Aruba moet naar een periode van begrotingssurplus om de schuld terug te 
brengen naar een houdbaar niveau van circa 50% van het bbp.  
 
Noodzakelijke bezuinigingen 
In 2015 is een begin gemaakt met de noodzakelijke bezuinigingen. De pensioenregeling voor 
ambtenaren is aangepast en de AOW-leeftijd gaat stapsgewijs van 62 naar 65 jaar. Meer 
maatregelen en bezuinigingen worden voorbereid met o.a. een vernieuwd belastingstelsel. Maar 
daarmee is er nog geen zicht op begrotingsoverschotten. De logische oplossing is sanering van 
het logge en inefficiënt werkende overheidsapparaat. De permanente commissie voor toetsing, 
steun en begeleiding in begrotingszaken CAft, waarin zowel het Koninkrijk (Henk Kamp) als 
Aruba is vertegenwoordigd, blijft dan ook terecht aandringen op het terugdringen van de 
personeelskosten van de overheid.  
 
Om de overheidsschuld substantieel te verminderen zijn meerdere jaren met een surplus nodig. 
Dat surplus komt sneller in zicht als de met Nederland overeengekomen herstructurering van 
de overheidsleningen van start kan gaan. Zodra Aruba een duurzaam financieel beleid en 
begrotingsevenwicht heeft bereikt, kan er met Nederlandse garantie geleend worden. Dat biedt 
een groot rentevoordeel. Bij omzetting van de volledige schuld levert dat Aruba een 
rentevoordeel op van naar schatting US$ 90 miljoen per jaar. Hoe eerder hoe beter dus. 
Curaçao en Sint Maarten hebben die faciliteit al sinds 2010. 
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Internationale luchthaven 
Aruba is niet groter dan Texel, maar heeft wel drie zeehavens en een grote internationale 
luchthaven. Bijzonder is dat Amerikaanse douane- en immigratiefaciliteiten permanent aanwezig 
zijn op de luchthaven. Daardoor wordt elke vlucht naar de VS een binnenlandse vlucht. Dank 
zij deze faciliteit zijn er vluchten uit heel veel steden in de VS.  
 
Een groot aantal luchtvaartmaatschappijen verzorgt elke week meer dan honderd rechtstreekse 
vluchten vanuit veertien Noord-
Amerikaanse steden. Bovendien 
kun je met een tussenstop vanuit 
vrijwel elke stad in de VS en 
Canada naar Aruba. Van New 
York City is het vier uur vliegen 
en van Miami tweeënhalf uur. 
Verder zijn er de internationale 
vluchten uit Europese en Latijns-
Amerikaanse landen, zoals 
Nederland, het Verenigd 
Koninkrijk, Ecuador, Colombia, 
Venezuela, Peru, Argentinië en 
Brazilië. 
 
Kerncijfers  
Aruba had per ultimo 2017 een bbp van US$ 2.715.730.000. Per capita is dat US$ 24.510. Dat is 
hoog voor de regio en ongeveer op het niveau van landen als Portugal en Nieuw Zeeland, maar 
het is slechts de helft van het bbp per inwoner van Nederland. Ter vergelijking, voor Curaçao is 
het US$ 17.842, voor Bonaire US$ 21.077 en voor Sint Maarten US$ 22.160. Het Arubaanse 
bbp is tweemaal zo hoog als dat van Brazilië en Colombia en viermaal dat van Suriname.  
 
Het begrotingstekort is voor dit jaar (2019) begroot op 2,7 procent. Volgend jaar is er mogelijk 
evenwicht en daarna moeten er jaren met een surplus volgen. Aruba kent een algemene 
ziekteverzekering en een voor bedrijven verplichte pensioenregeling. Het minimumloon is US$ 
961 per maand, de AOV – vergelijkbaar met de AOW in Nederland – gaat in bij 65 jaar en 
bedraagt momenteel US$ 580 per maand voor gehuwden en US$ 689 voor alleenstaanden.  
 
Aruba is daarmee nog lang geen welvaartsstaat. Er is zeker nog sprake van armoede en er zijn 
grote verschillen in inkomen en welvaartsniveau. Positief is wel dat veel Arubanen in een 
schuldenvrij eigen huis wonen. Menig gezin kan redelijk rondkomen omdat er meerdere 
inkomens onder één dak binnenkomen, zoals van werkende partners, kinderen met een baan en 
AOV van inwonende ouders.  
 
 
 

Aankomsthal van Reina Beatrix luchthaven 
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Palmbeach Aruba 

 
Toerisme 
In 2018 ontving Aruba 1.082.003 verblijfstoeristen en 815.161 cruisetoeristen. Van de 
verblijfstoeristen kwam 73,3 procent (792,904) uit de VS en Canada, 15,2 procent (164.085) uit 
Latijns Amerika en 8,3 procent (89.747) uit Europa. Het Nederlandse deel is slechts 4 procent, 
maar toch nog 40.231 personen. Dat is de helft minder dan Curaçao, maar dat eiland richt zich 
duidelijker op Nederland en krijgt 40 procent van het totaal uit dat land. De hotelprijzen liggen 
er tot de helft lager dan op Aruba.   
Aruba heeft bijna exclusief de mooiste stranden en het beste klimaat voor een vakantiereis van 
Amerikanen en Canadezen. In de VS heeft 20 procent van de bevolking een inkomen van 
75.000 US dollar of meer per jaar. Dat zijn 60 miljoen potentiële klanten voor een vakantie op 

Aruba. Om maximaal baat te 
hebben van het toerisme richt 
Aruba zich vooral op die 
sector. Inderdaad viel in 2018 
50 procent van de bezoekers 
in die categorie en had twintig 
procent een jaarinkomen van 
tussen de 50 en 75.000 dollar.  
De Arubaanse hotels haalden 
in 2018 een gemiddelde 
opbrengst van US$ 350 per 

Palmbeach - ideaal voor watersport 
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verkochte kamer en een opbrengst van US$ 227 per beschikbare kamer bij een bezettingsgraad 
van 84,6 procent. Aruba staat in de VS bekend als een upscale destination. De Amerikaan kiest 
trouwens Aruba niet alleen om de mooie stranden en het bijna gegarandeerde mooie weer, maar 
ook omdat hij zich op het eiland veilig voelt, geen bedelaars achter zich aan krijgt en er gastvrij 
wordt onthaald. Dat het eiland buiten de orkaangordel ligt, is eveneens een belangrijk pluspunt. 
Aruba is voor velen een home away from home geworden, waar je even kunt bijkomen van het 
hectische bestaan in de Amerikaanse steden. 
 
Perspectief op de toekomst  
Exploiteerbare bodemschatten als olie, gas, goud of koper heeft Aruba niet, maar het eiland 
heeft degelijke natuurlijke hulpbronnen. Onuitputtelijke zelfs. Klimaat, zon, wind en prachtige 
stranden worden niet vaak tot de natuurlijke hulpbronnen gerekend, maar zijn dat voor Aruba 
wel. Als stabiele basis 
voor succesvol toerisme, 
maar inmiddels ook 
belangrijk als duurzame 
energiebron. Met de 
bijna constant waaiende 
passaatwind halen de 
Arubaanse windmolens 
een rendement van circa 
60 procent, meer dan 
het dubbele van de 
molens in Nederland.  

 
 
Aruba is nu 33 jaar een zelfstandig land binnen het Koninkrijk. Het land is er in die jaren in 
geslaagd om tweemaal een zware economische crisis te doorstaan. Daarmee heeft Aruba 
getoond over economische veerkracht te beschikken. Er wordt vaak gezegd dat de Arubaanse 
economie te eenzijdig op het toerisme is gericht, de economie daardoor erg kwetsbaar is. Maar 
door de stabiele economische band met de VS, valt die kwetsbaarheid wel mee.  
 
Echte alternatieven zijn er niet, dus heeft Aruba niets te kiezen. De kwetsbaarheid accepteren, 
er mee leven en waar mogelijk andere bronnen aanboren. Dank zij de moderne communicatie is 
Aruba in de ontwikkelingen van handel en kenniseconomie geen eiland meer. Maar daarmee 
houdt het voordeel op. Wat op Aruba kan, kan overal elders ook. Maar dat geldt gelukkig niet 
voor het toerisme, waar de basis onverbrekelijk verbonden is met het eiland zelf. 
 
Economie – sterk maar kwetsbaar 
Kwetsbaar zal de economie van Aruba altijd blijven. Een verstandig overheidsbeleid met een 
sluitende begroting en niet te hoge overheidsschuld kan die kwetsbaarheid niet wegnemen, maar 
geeft wel armslag om tegenslagen te kunnen opvangen. Een te hoge overheidsschuld is voor een 
kleine kwetsbare economie een gevaar. Iedereen moet ervan doordrongen zijn dat 

Windmolenpark aan de Noordkust van Aruba 
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overheidsschuld van iedereen is. Niet alleen van de regering, maar van alle inwoners en hun 
kinderen. Met de huidige bevolkingsdichtheid zijn de grenzen voor migratie en daarmee ook 
van toeristische expansie in zicht. Hoog tijd om voorlopig af te zien van projecten die een 
nieuwe migratiegolf teweegbrengen.  
 
Verbeteren van opleiding, onderwijs en infrastructuur, zorgen voor natuur en milieu, schone zee  
en stranden, moderniseren van 
het bestuursapparaat en 
terugdringen van bureaucratie 
en cliëntelisme zijn belangrijke 
voorwaarden voor een gezonde 
toekomst. Een goede 
wisselwerking van regering met 
parlement, bedrijfsleven en 
vakbonden, het zijn allemaal 
essentiële elementen voor de 
economische ontwikkeling en 
allesbepalend voor een 
samenleving met democratie, 
welvaart en welzijn.  
 
Voor Nederland mogen de eilanden dan geen strategisch of economisch nut hebben, 
omgekeerd hebben de eilanden Nederland wel permanent nodig. Voor de eilanden in de West is 
de band met Nederland een anker van stabiliteit in een woelige instabiele Caribische en Zuid-
Amerikaanse omgeving. Ondanks de culturele verschillen en soms irriterende en frustrerende 
wrijvingen, wordt ook op Aruba die band als uiterst waardevol gezien. 
 
Hoe denkt men over Aruba?  
Nederland heeft in belangrijke mate bijgedragen aan wat Aruba in een eeuw tot stand heeft 
gebracht. Daar is duidelijk waardering voor bij de Arubanen. De energieke en daadkrachtige 
aanpak van Aruba zelf blijft in Nederland echter vaak onderbelicht. Wat meer begrip en 
enthousiasme voor wat Aruba in deze eeuw van ontwikkeling heeft bereikt zou Nederland 
sieren.  
 
Ondanks grote veranderingen blijken Arubaanse 
cultuurelementen bestand tegen de tijdgeest. Aruba 
heeft veel van de Amerikanen overgenomen, maar niet 
het jachtige tempo. Nederlandse invloeden zijn 
herkenbaar, maar niet de calvinistische regelzucht, het 
vaak beter weten en het recht-voor-zijn-raap zeggen 
waar het op staat.  
 
Wat wel bleef, ondanks de vele nieuwkomers, is de 
hartelijkheid, gastvrijheid en warmte. Met een sterk 
gevoel van burgerschap – ze zijn er voor elkaar als het 

Cruiseschepen in de haven van Oranjestad 
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erop aan komt – en een gezond patriottisme is er betrokkenheid en vertrouwdheid. Hard 
werken, maar met de zwier van de wals, het ritme van de merengue en de passie van de tumba. 
 
Aruban way of life 
Amerikanen die Aruba goed kennen zijn vol lof over wat Aruba in korte tijd heeft bereikt en 
zien dit als een opvallend succesverhaal. Niet onlogisch omdat Aruba zich heeft ontwikkeld tot 
een samenleving die in veel opzichten op de Amerikaanse is gaan lijken. Beide zijn 
immigrantensamenlevingen met een patriottistische inslag.  
 
Economisch opereert Aruba in de periferie van de Verenigde Staten en heeft het veel van the 
American way of life overgenomen. Met daarnaast veel aandacht voor de eigen Latino cultuur en 
op Nederlandse basis geschoeid bestuur, rechtspraak, onderwijs, gezondheidszorg en sociale 
zekerheid heeft Aruba het beste van drie werelden weten te combineren tot een eigen Aruban 
way of life. Met ‘Aruba Dushi Tera’, het unieke volkslied in walstempo, als samenbindende factor. 
 
Henk Timmer - Den Haag, september 2019  
 
Henk Timmer is medeoprichter, oud-bestuurslid en erelid van het Genootschap Nederland-Aruba.  
 
 
 
 


