
Bezoek klas 3 aan Parlement van Aruba 

Op donderdagochtend 27 juni jl zijn leerlingen van klas 3 mavo, havo en vwo op bezoek geweest bij het 

Parlamento di Aruba in het prachtige, voormalige bestuurskantoor in Playa. Bedoeling was in het kader 

van de lessen geschiedenis en staatsinrichting een indruk te krijgen van de werking van het parlement. 

Onder begeleiding van  collega’ s  de Weerdt, Dieleman en Petrie kregen de leerlingen een zeer gastvrije 

ontvangst in het hart van de Arubaanse democratie. Gezeten in de bankjes van de Staten van Aruba, 

legde de ondervoorzitter van de Staten van Aruba, de heer Howell in het Papiaments – en gelukkig ook 

deels in Nederlands  - uit wat de statenleden van Aruba doen.  

Er waren maar liefst drie statenleden aanwezig waaronder de heer Lampe van de AVP, de heren Croes 

en Vrolijk van de MEP en de waarnemend griffier, mevrouw Thodé. Eén van de onderwerpen die naar 

voren kwamen was het bezoek van een delegatie aan Nederland in het kader van het Interparlementair 

Koninkrijksoverleg (Ipko). Er werd al acht jaar onderhandeld over een geschillenregeling. De 

vertegenwoordigers van de twee politieke partijen die aanwezig waren, zijn het erover eens dat er een 

onafhankelijk orgaan moet komen dat bij geschillen uitspraak doet. Verder kwamen aan de orde de 

problemen rond de Caft (College Aruba financieel toezicht) en de Venezolaanse vluchtelingencrisis.  

 

De leerlingen stelden enkele vragen waar de Statenleden antwoord op gaven. De ondervoorzitter 

benadrukte het belang van politiek actief te zijn om iets voor ons mooie eiland te kunnen doen. Hij 

adviseerde leerlingen vooral veel te lezen om wegwijs te raken in de politieke problemen die ook kansen 

en uitdagingen bieden. En zowel vooraf als na afloop was er gelegenheid voor een fotomoment.  

Al met al een interessant kijkje in de Staten van Aruba en een zeer gastvrije ontvangst. Van beide zijden 

goed bevallen en voor herhaling vatbaar. 

Henk Petrie 


