Persuitgave ‐ Kabinet van de Gouverneur van Aruba
Tekst van de toespraak van de Gouverneur op het Oranjebal 2016 ter
gelegenheid van de verjaardag van Z.E. Koning Willem Alexander van Oranje
Noot voor de redactie:
Deze tekst is vrijgegeven voor directe publicatie. De ondergaande tekst kan op
details afwijken van de letterlijke toespraak van Z.E. de Gouverneur van Aruba.
De tekst is ook in het Papiamento beschikbaar. Bij interpretatieverschillen is de
Papiamentstalige versie leidend. Voor eventuele vragen kunt u contact
opnemen met de Directie van het Kabinet via telefoonnummer: (+297).583‐
4445

Dinsdag 26 april 2016 – Oranjebal – Toespraak Z.E. Fredis Refunjol  Gouverneur
van Aruba

[Inleiding / welkom]
Dames en heren, goedenavond en hartelijk welkom!
Vandaag vieren wij hier in Aruba, als onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden, de
verjaardag van onze Koning Willem Alexander.
Met het Oranjebal brengen wij jaarlijks onze verbondenheid met het Koninklijk huis,
met de familie van Oranje‐Nassau, tot uitdrukking.
Dames, Heren, staat u mij kort toe een aantal onder u in het bijzonder welkom te heten!
Een welkom uit de grond van mijn hart aan de 5 mensen die ik vanochtend namens Zijne
Majesteit een Koninklijke onderscheiding heb mogen uitreiken.
[Welkom gedecoreerden]
Decorandi! Vanochtend ontving u van mij een welverdiende onderscheiding. Een
onderscheiding voor de bijdrage die u – met uw jarenlange inzet zonder enig
eigenbelang – aan de Arubaanse samenleving heeft geleverd. Mensen zoals u vormen de
ruggengraat van onze maatschappij. Ieder van u vormt het sociaal kapitaal waar onze
samenleving trots op mag – en moet – zijn!
Dames en heren aanwezigen, het zijn deze mensen die zich in hun vrije tijd onbezoldigd
hebben ingezet – en inzetten ‐ om ons onderwijs te bevorderen, om onze ouderen te
helpen of onze jongeren op het goede pad te houden.

Mensen die zich op verschillende en diverse manieren belangeloos inzetten voor de
Arubaanse cultuur en daarmee ook voor de cultuur van ons Koninkrijk.
Geeft u een welgemeend en hartelijk applaus aan onze gedecoreerden als dank voor
alles wat ze voor Aruba en haar inwoners en het Koninkrijk hebben gedaan!
[Bijzondere gelegenheid / laatste keer als Gouverneur / steun familie]
Vandaag is een bijzondere dag, voor u en voor mij! Voor mij een bijzondere dag omdat
dit de laatste keer zal zijn dat ik als Gouverneur, samen met u allen, de verjaardag van
onze Koning Willem Alexander mag vieren!
2016 is een bijzonder jaar voor het Koninkrijk en voor ons Aruba. Dit jaar vieren wij 30
jaar Status Aparte. Aruba is nu 30 jaar een autonoom land binnen het Koninkrijk. Dit jaar
is het ook 40 jaar geleden dat wij voor de eerste keer onze Dia di Himno y Bandera
vierden.
De afgelopen twaalf jaar heb ik als Gouverneur het Oranjebal met u mogen vieren.
Twaalf intensieve jaren waarin ik mij naar beste kunnen heb ingezet voor het welzijn
van ons eiland en voor ons Koninkrijk. Mijn inzet was niet mogelijk geweest zonder het
vertrouwen dat u en het volk van Aruba mij heeft gegeven. Dank u wel!
Ik – en zeer waarschijnlijk u ook ‐ kijk uit naar het aantreden van mijn opvolger. Ik wens
hem of haar alvast het allerbeste en veel wijsheid toe!
Ik weet dat mijn familie inmiddels ook reikhalzend uitkijkt naar de dag dat ik weer
gewoon Freddy Refunjol mag zijn. Niet meer Gouverneur, maar dat ik weer gewoon een
echtgenoot, een trotse vader en een supertrotse opa ben! De afgelopen jaren ben ik veel
afwezig geweest! Mijn echtgenote Clarette, mijn kinderen Cheryl en Joaquin, Ricky en Sui
Lin en Zanette, heel veel dank voor jullie onvoorwaardelijke steun in de afgelopen jaren!
[Aruba / duurzame samenleving ]
Zoals u weet ben ik naast Gouverneur vooral een familieman. Ik wil daarom graag kort
ons Koninkrijk en ons geliefde Aruba vergelijken met een grote familie.
In elke familie, groot of klein, proberen we zo goed mogelijk met elkaar samen te leven.
Samenleven betekent dingen met elkaar en voor elkaar doen. Voor elkaar te zorgen en
elkaar te helpen. Niet alleen nemen, maar ook geven.
Samenleven betekent ook duurzaam bij elkaar willen horen. Niet alleen omdat het moet,
maar als een vrijwillige keus. Dus ook als Arubaanse familie binnen de grote familie van
ons Koninkrijk
Dat betekent dat wij er met elkaar bewust voor hebben gekozen om vrijwillig de regels
te volgen in onze familie. De familieregels in ons Koninkrijk heten wetten.

Zo hebben we bijvoorbeeld afgesproken dat elk familielid zelf in alle vrijheid mag kiezen
wie ons land bestuurd, ons stemrecht. Volgend jaar zijn er weer verkiezingen in Aruba. U
kunt dan kiezen. Gebruik uw recht en maak een goede keuze! Voor u zelf, maar ook voor
uw kinderen en kleinkinderen.
Een andere regel in onze familie is de vrijheid van meningsuiting. In ons Koninkrijk, in
Aruba heeft u het recht om te zeggen wat u denkt. Het recht om in vrijheid te zeggen wat
u voelt. Uw visie te geven over politiek, uw mening te geven over goede of slechte
ontwikkelingen in onze maatschappij zonder dat u hiervoor vervolgd wordt. En zonder
dat u monddood wordt gemaakt. Dit grondrecht is niet vanzelfsprekend! In veel andere
landen in de wereld bekopen burgers dagelijks hun leven omdat ze hun mening geven!
Vrijheid van meningsuiting betekent niet dat u het respect voor uw medemens uit het
oog moet verliezen. Vrijheid van meningsuiting is geen vrijbrief om te kwetsen, te
beledigen of te discrimineren. Het betekent ook luisteren naar elkaar, met een open oor
en oprechte belangstelling voor elk lid van onze familie. Dat betekent natuurlijk niet dat
u het steeds met elkaar eens hoeft te zijn. Zeker niet!
Als familie, als land en als Koninkrijk met elkaar samen leven vraagt ook duurzaamheid
of ‘sustainability’. Ik bedoel dan een happy ‘substainable’ Aruba. U hoort mij niet zeggen
‘Green Aruba’. Dat is een onderdeel van een duurzaam Aruba. Bovendien, zoals u weet, is
dat een politieke keuze.
Een duurzaam Aruba is voor mij een Aruba waarbij elke Arubaan zich kan ontplooien.
Een Aruba waar elke Arubaan gelijke kansen en rechten heeft, zoals vastgelegd in onze
wetten. Met een overheid en politieke leiders die het goede voorbeeld geven.
Rolmodellen die transparant handelen in het belang van onze bevolking. Een duurzaam
Aruba is een Aruba waar grondrechten worden gerespecteerd, worden nageleefd en
gehandhaafd. En waar overtreders rechtvaardig hun verdiende straf krijgen. Een Aruba
waar wij onze jeugd voorbereiden op een duurzame toekomst door het bieden van
goede scholing, door het bieden van veiligheid op straat, op school en thuis.
Een duurzaam Aruba bouwen wij door het maken van verstandige keuzes. Keuzes over
een balans tussen economie en natuur. Over een balans tussen bezuinigen en uitgeven.
Over bouwen of niet bouwen in de schaarse ruimte die wij nog hebben op ons kleine en
overvolle eiland.
Keuzes die niet alleen gemaakt worden als ‘waan van de dag’ of voor politiek gewin,
maar ook moeilijke keuzes die misschien op korte termijn pijnlijk kunnen zijn. Keuzes
durven maken die uiteindelijk goed zijn voor onze toekomstige generaties, voor onze
kinderen en voor onze kleinkinderen. Ook zij moeten immers hun ‘bread and butter’
kunnen blijven verdienen met ons mooie geliefde Aruba.
Dat kan alleen als wij er ook voor zorgen dat elke Arubaan, ongeacht zijn afkomst of
politieke kleur, kan delen in de welvaart die wij allen met hard werken hebben

gecreëerd sinds 1986. Welvaart die afhangt van het behoud van het goede, zoals ons
toerisme, en het doordacht creëren van nieuwe kansen en mogelijkheden.
Laten we daarom ook voorzichtig omgaan met de natuurlijke schatten die wij hebben
gekregen van onze voorouders. Voorouders die hebben gestreden voor Aruba en voor
ons. Niet voor hun eigen gewin, maar uiteindelijk voor ons allen als Arubanen.
Duurzaamheid is het behouden van de authenticiteit van ons geliefde Aruba en het
samen –en in balans‐ verbeteren van dingen die beter kunnen in onze samenleving.
Samen verbeteren kan alleen als wij in onze familie, thuis, maar ook binnen Aruba en
binnen het Koninkrijk bereid zijn over onze meningsverschillen en onze eigen korte
termijn belangen heen te stappen. Als wij bereid zijn naar elkaar te luisteren. Als wij
bereid zijn van elkaar te leren en elkaar te waarderen voor de wijsheid of ervaring die
elk mens met zich meebrengt.
De kracht van onze familie, de kracht van ons Koninkrijk is nou juist de eenheid in
verscheidenheid. Diversiteit zorgt voor verrijking. Als iedereen hetzelfde zou zijn en zou
denken, zou onze samenleving – onze familie – behoorlijk saai zijn. We zouden dan ook
de uitdagingen en de kansen van een snel veranderende wereld niet aankunnen. Voor
deze uitdagingen hebben we iedereen hard nodig, hier op Aruba, maar ook binnen ons
Koninkrijk.
Als ik vandaag in deze zaal rondkijk bent u overigens zelf het beste voorbeeld van
diversiteit van onze Koninkrijksfamilie! Kijkt u eens rustig om zich heen! Kijk naar de
mensen naast u, achter u of voor u!
Dit zijn uw medeburgers van Aruba, dit is uw Koninkrijksfamilie! Met verschillende
achtergronden, verschillende culturen en verschillende politieke voorkeuren. Maar u
bent allen Arubaan, binnen ons Koninkrijk.
Ik hoop dat een ieder vanuit zijn of haar achtergrond bijdraagt aan de verrijking van
onze Arubaanse samenleving. Ik hoop en ik verwacht dat u een actieve bijdrage levert
aan onze familie. Een actieve bijdrage als burger, als medemens, maar bijvoorbeeld ook
als vrijwilliger bij 1 van de vele vrijwilligersorganisaties, zoals sportverenigingen,
service clubs of goede doelen die Aruba rijk is.
U kunt daarmee een rolmodel zijn voor uw familie, uw kinderen of wellicht al
kleinkinderen, maar ook voor uw buurt en omgeving! Onze eregasten vandaag, ik
noemde ze al even, zijn zulke rolmodellen. Niet voor niets heeft onze Koning hun
hiervoor onderscheiden!
En zoals een spreekwoord zegt: goed voorbeeld doet volgen! Door onze jeugd
bijvoorbeeld. Op hun eigen manier en in nieuwe moderne vormen. Bijvoorbeeld via
spontane burgerinitiatieven met hulp van sociale media.

Als sprekend voorbeeld wil ik graag de initiatiefnemers noemen van de ‘pop up clean up
actie’ die vanavond ook aanwezig zijn. Jonge Arubanen die op een positieve manier zelf
actie hebben genomen om ons geliefde Aruba schoon te maken van zwerfvuil.
Hun aanstekelijk enthousiasme inspireert inmiddels ook buurtbewoners om hun eigen
wijk schoon te maken en te houden. Aruba wordt daarmee een fijnere plek om te leven,
voor onszelf, maar ook voor onze gasten, en dus uiteindelijk ook weer voor onze
welvaart!
Samen maken zij en wij ons geliefde Aruba! Graag uw applaus!
[SLOT]
Dames en heren, ik ga afronden.
Het is inmiddels de hoogste tijd voor feest, voor muziek, voor dansen en voor plezier
samen!
Mag ik u vragen met mij het glas te heffen en een toost uit te brengen op de verjaardag
van onze Koning Willem‐Alexander!
Biba nos rey! Biba nos rey! Biba nos rey!

