Genootschap Nederland-Aruba
Jaarverslag 2015
Bestuur
Het bestuur bestond in het verslagjaar uit N. J. P. A. van Grieken (voorzitter), A. Toppenberg
(vicevoorzitter), D. Nava (eerste secretaris), S. Kock (tweede secretaris), N. Emerencia
(penningmeester), mw. G. C. Meijerink, mw. Z. van Heesen-Laclé, M. Croes, K. Odor, en G.
Wawoe.
Overlijden oud-voorzitter
Op 30 december 2015 is tot ons leedwezen oud-voorzitter Gerda Meijerink overleden. Gerda
was een markant voorzitter. Zij was sinds de oprichting in 1997 betrokken bij het
Genootschap Nederland-Aruba. Begin 1999 werd zij benoemd tot voorzitter, als opvolger
van John van der Meiden, die het jaar daarvoor was overleden.
Zestien jaar lang zette zij zich met het bestuur in voor het Genootschap. Daarbij hield zij haar
blik gericht op onze missie, opdracht en doelstelling: verdere versterking van de
eeuwenoude hechte banden tussen Aruba en Nederland en de bevordering in Nederland
van een juist en evenwichtig inzicht in de economische, staatkundige, maatschappelijke en
culturele ontwikkelingen van Aruba.
In maart 2015 besloot Gerda het voorzitterschap neer te leggen. Haar ontbrak de energie
om nog een bijdrage te kunnen leveren. Zij bleef aan als bestuurslid. In november gaf Gerda
te kennen dat zij zich vanwege haar ziekte niet meer herkiesbaar wilde stellen. Een besluit
dat haar moeilijk viel en dat ons bestuur betreurde. Op 8 januari 2016 is zij begraven. Bij
monde van de voorzitter van het Genootschap Nederland-Aruba heeft het bestuur bij de
herdenkingsbijeenkomst in Amerongen eerbied en bijzondere dank uitgesproken voor de
jarenlange invulling die zij aan haar voorzitterschap heeft gegeven. Daarbij is o.m. ook het In
Memoriam van minister-president Mike Eman uitgesproken.
In dit jaarverslag maakt het bestuur ook melding van het overlijden van ons oud-bestuurslid
Joost van Doorn en van onze deelnemer Frits Looman. Beiden hebben wij altijd zeer
gewaardeerd om hun betrokkenheid bij het Genootschap Nederland-Aruba.
Joost van Doorn maakte vanaf de oprichting deel uit van ons bestuur. Hij was in hoge mate
geïnformeerd over de ontwikkelingen in de relatie Aruba-Nederland. Zijn uitstekende kennis
van de koninkrijksverhoudingen vormde een welkome bijdrage aan het succes van het
Genootschap Nederland-Aruba. In november 2006 besloot hij zijn bestuursfunctie neer te
leggen. Hij overleed op 2 september 2015. Joost was een gewaardeerd bestuurlid. Voor zijn
jarenlange inzet zijn wij hem dank verschuldigd.
Voorzitter en vice-voorzitter
In het verslagjaar 2015 zijn in twee opeenvolgende vergaderingen van het Algemeen
Bestuur, op 23 maart en 21 april, Nico van Grieken en Alwin Toppenberg unaniem benoemd
tot respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter van het Genootschap Nederland-Aruba.
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Ontwikkeling Genootschap Nederland-Aruba
De stichting Genootschap Nederland-Aruba telde per 31 december 2015 236 deelnemers.
Dit is inclusief de zes ondernemingen die bij het GNA zijn aangesloten. Het bestuur ervaart
de belangstelling voor het Genootschap als een bemoediging om zijn beleid voor te zetten.
Ons Genootschap Nederland-Aruba heeft de ambitie om zich verder te versterken als
onafhankelijk platform dat daarmee uitdrukking geeft aan het belang van goede
koninkrijksbetrekkingen en aan het cultureel en politiek erfgoed dat wij daarmee
vertegenwoordigen. Daarbij wil het Genootschap vooral de samenhang en verbondenheid
benadrukken.
In dat kader werden vorig jaar drie bijeenkomsten georganiseerd.
Oud-minister Brinkhorst over ‘De geopolitieke meerwaarde van Aruba in het Koninkrijk’
Op uitnodiging van het bestuur van het Genootschap Nederland–Aruba hield oud-minister
Laurens Jan Brinkhorst (Landbouw en Visserij en Economische Zaken) op 21 april een
inleiding over ‘De geopolitieke en economische meerwaarde van Aruba in het Koninkrijk der
Nederlanden’. De druk bezochte bijeenkomst werd gehouden in Internationaal Perscentrum
Nieuwspoort in Den Haag.
Voorafgaand ging de Gevolmachtigde Minister van Aruba, Alfonso Boekhoudt, nader hierop
in. In zijn toespraak verwees hij o.m. naar de recente Top van Amerikaanse landen in
Panama, waar de premiers van Aruba en Nederland beiden waren vertegenwoordigd. Zij
benadrukten daarmee dat het Koninkrijk der Nederlanden aan Latijns Amerika grenst en dat
er een duidelijke rol is weggelegd voor de Caribische delen van het Koninkrijk, aldus minister
Boekhoudt. Die samenwerking past in de Arubaanse regeringsvisie om van het Koninkrijk
een strategisch partnerschap te maken. Hij gaf voorts aan dat Aruba zijn functie als Gateway
verder uitbouwt, hard op weg is naar een 100 procent duurzame economie en voorspoedig
zijn overheidsfinanciën op orde brengt.
Voorspoedige politieke en economische ontwikkeling van landen als Aruba stond ook
centraal in de inleiding van oud-minister Brinkhorst. Het koninkrijksbeleid moet meer
positieve aandacht geven aan de potentiële betekenis daarvan, bepleitte hij. Stabiliteit en
economische groei in het Caribische deel van het koninkrijk dienen niet alleen de
geopolitieke verhoudingen, maar ook de economische ontwikkeling van het Nederlandse en
het locale bedrijfsleven.
Volgens Brinkhorst toont Nederland onvoldoende tekenen van betrokkenheid. De
hervormingen van 10 oktober 2010 hebben eerder geleid tot staatkundige versplintering van
versterking van het koninkrijk. Zij hielden op geen enkele wijze rekening met de geopolitieke
betekenis van de overzeese gebieden of de bredere internationale context. Er is dringend
behoefte aan een nieuw perspectief, gebaseerd op de geopolitieke gegevens die de politieke
basis van Aruba en de andere eilanden bepalen, aldus de oud-minister. Aruba zal zelf een
initiatief moeten ontwikkelen, zoals in 1986. De inhoud daarvan is een directe dialoog met
de EU-instellingen.
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Onze Jaarlijkse Bijeenkomst met de Gevolmachtigde Minister van Aruba
Op zaterdag 3 oktober hield het Genootschap Nederland-Aruba voor de achttiende keer zijn
jaarlijkse traditionele bijeenkomst. Er hadden zich 137 deelnemers en genodigden
aangemeld. De bijeenkomst was voor de derde achtereenvolgende keer in het Mercure
Hotel in Leidschendam.
Traditiegetrouw hield de Gevolmachtigde Minister van Aruba, de heer Alfonso Boekhoudt,
een korte toespraak waarin hij enkele actuele ontwikkelingen belichtte in de relatie
Nederland-Aruba.
Na het muzikale intermezzo – door de van oorsprong Cubaanse pianist Gustavo Corrales
Romero – hield Ramon Todd Dandaré een inleiding over de ‘Evolutie en Emancipatie van het
Papiamento in Aruba’. De oud-directeur van het Instituto Linguístico op Aruba ging in zijn
voordracht in op de historische ontwikkeling van het Papiamento in Aruba: hoe het van taal
der slaven een tot nationale en officiële taal van Aruba werd én tot een taal die aan de
Universiteit tot op Mastersniveau wordt gedoceerd.
In zijn slotwoord ging de bestuursvoorzitter in op de rode draad die door het bijna 20-jarige
bestaan van het Genootschap loopt. Sinds de oprichting in 1997 is het genootschap een
gewaardeerde en erkende partij in het Nederlandse debat over actuele ontwikkelingen in
het Koninkrijk der Nederlanden. Wat in ‘97 aansloeg – de verbindende kracht en
platformfunctie van het Genootschap in een periode van grote spanningen en negativisme
jegens Aruba – geldt nog steeds.
Bij de vraag in welke politieke, economische, culturele en maatschappelijke omgeving wij
ons bevinden, citeerde hij de oud-voorzitter Jacques Delors van de Europese Commissie, die
in de jaren negentig aangaf wat de kern tot succes is: Competition that stimulates,
cooperation that strengthens and solidarity that unites. Die kern moet ook van toepassing
zijn op onze koninkrijksverhoudingen.
Ons genootschap biedt bij uitstek een podium voor debat, voor verbinding en voor de
ontwikkeling van een beter wederzijds begrip tussen Nederland en Aruba: of het nu om
koninkrijksbetrekkingen gaat, economische versterking of over taal en cultuur. Aruba en de
andere Caribische landen liggen in een regio met grote kansen.
De jaarlijkse bijeenkomst werd afgesloten met een geanimeerde borrel, waarop ook
pastechi’s werden gepresenteerd.
Minister-president Mike Eman:
Op 3 december hield minister-president Mike Eman van Aruba in Internationaal
Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag een inleiding waarin hij zijn sociaaleconomische visie
uiteenzette. Hij deed dit onder de titel ‘Aruba werkt op eigen kracht aan zijn toekomst’.
Meer dan 200 belangstellenden hadden zich voor de bijeenkomst aangemeld. De lezing was
georganiseerd door het Genootschap Nederland-Aruba, in samenwerking met het Kabinet
van de Gevolmachtigde Minister van Aruba.
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De premier schetste aan de hand van vele voorbeelden de politieke en economische strijd
van Aruba om binnen het Koninkrijk der Nederlanden een zelfstandige koers te varen. De
roep om meer zelfstandigheid begon met de vestiging in de eerste helft van de 20ste eeuw
van een olieraffinaderij van Exxon bij San Nicolas en de toenemende welvaart van de
Arubaanse bevolking die daarvan het gevolg was. Eman vertelde dat op 18 maart 1948 de
Arubaanse delegatie bij de Ronde Tafelconferentie de wens uitspraak dat Aruba ooit een
uitzonderlijke status zou willen hebben. Die wens is na een lange politieke strijd
verwezenlijkt op 1 januari 1986 met het bereiken van de officiële Status Aparte van Aruba.
Het dertigjarig jubileum daarvan wordt in 2016 gevierd.
Premier Eman beschreef voorts het succes van de uitbreiding van het toerisme na 1 januari
1986. De keuze daarvoor door de toenmalige Arubaanse regering zorgde voor grote
economische groei, maar ook voor zorg over de sociale cohesie van Aruba. Hij ging voorts in
op de mondiale financieel-economische crisis die Aruba na 2008 trof en het beleid dat
daarna is ontwikkeld, zoals investeringen in kwaliteit van toerisme, hervormingen, sociale
dialoog tussen de sociale partners, Bo Aruba (een programma voor vernieuwing van steden
en wijken), diversificatie van de Arubaanse economie en de ontwikkeling van Aruba tot hub
tussen Europa en Latijns-Amerika en van een duurzame economie.
Aan het slot van de bijeenkomst ontving premier Eman het essay Droom & Daad, geschreven
door de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, die zijn boek van een persoonlijke
noot had voorzien. De minister-president kreeg van mevrouw Smit-Bouwman, die van 1941
tot 1947 in Aruba woonde, een schilderij uit 1944 overhandigd. Het een cadeau geweest
voor haar 25-jarige huwelijksjubileum. Zij schenkt het schilderij aan het Cultuurfonds
UNOCA.
Allianties
In het verslagjaar zijn goede contacten gelegd met diverse partners, onder meer ten
behoeve van het schrijven en publiceren in 2016 van enkele essays over de staatkundige,
politieke, economische en Europese betekenis van 30 jaar Status Aparte van Aruba.
Communicatie en Jaarprogramma 2016
De deelnemers van het Genootschap ontvingen het gehele jaar ons nieuwsoverzicht ‘Voor u
Gelezen…’. Deze bloemlezing van actueel en relevant Arubaans nieuws wordt zeer
gewaardeerd door de lezers.
Door het jaar heen zijn de deelnemers steeds geïnformeerd over aankondigingen van
activiteiten van zusterorganisaties, pas verschenen boeken, concerten en belangwekkende
tentoonstellingen.
De website van het Genootschap Nederland-Aruba heeft in de loop van het jaar een verdere
vernieuwing ondergaan. Inhoud en vormgeving zijn daardoor een aantrekkelijker geheel.
Ook media als Facebook worden gebruikt voor de communicatie over onze activiteiten.
Het Genootschap heeft een Programmacommissie die de lijnen uitzet voor het
Jaarprogramma 2016.
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In 2017 bestaat het Genootschap Nederland-Aruba 20 jaar. Ter voorbereiding daarop is er
een Lustrumcommissie gevormd.
Financiën
Ook in het verslagjaar 2015 is de liquide positie van het Genootschap Nederland-Aruba
gezond. De balans toont een geringe toename van ons vermogen, met dien verstande dat de
inning van deelnemersbijdragen onverminderd onze aandacht heeft, ten behoeve van een
succesvolle voortzetting van onze activiteiten.
Namens het bestuur,
Nico van Grieken,
Voorzitter

5

