VERSLAG OVER HET JAAR 2006
Een grote meerderheid van de bevolking van Aruba is zeer gesteld op duurzame koninkrijksbanden.
Vooral de hechte band met Nederland zorgt voor stabiliteit, territoriale integriteit, internationale erkenning
en ruime mogelijkheden voor studie, opleiding, ontwikkeling en werkgelegenheid.
Het in 1997 opgerichte Genootschap Nederland-Aruba zet zich in voor versterking van die band tussen
Aruba en Nederland. Voor bestuur, deelnemers en belangstellenden is het genootschap een platform
voor uitwisseling van standpunten en gedachten over de relatie tussen Aruba en het Koninkrijk. Als
gevolg van de integratie van Nederland in de Europese Unie verbreedt de discussie zich inmiddels
eveneens tot de relatie Aruba - Europa. Bestuur en deelnemers hebben een blijvende affiniteit met het
eiland en stellen zich tot doel om in Nederland de interesse voor Aruba te bevorderen en te stimuleren.
Bestuur en deelnemers
Het bestuur bleef ook dit verslagjaar bestaan uit 15 leden. Er zijn in de loop van 2006 drie
bestuursleden afgetreden, te weten R.W. Bosch, drs. J. van Doorn en mr. L.M. Hillen. Als nieuwe
bestuursleden zijn toegetreden: mr. D.M. Canwood, mr. dr. A.G. Croes en drs. A.G. Toppenberg.
Het aantal deelnemers bedroeg bij de start van 2006 een totaal van 138 personen en 9
bedrijven/instanties. In de loop van 2006 is er een aantal opzeggingen geweest, maar hebben zich
ook weer nieuwe deelnemers aangemeld. Per ultimo 2006 telt het Genootschap 143 personen en 10
bedrijven/instanties als deelnemer. Met de 15 bestuursleden meegerekend staat het ledental thans op
168.
Website www.genootschapnederlandaruba.nl
Om zo breed mogelijk bekendheid te geven aan onze doelstellingen en activiteiten werd besloten om
voor ons genootschap een website te laten ontwerpen. Begin juli kreeg Quinten Titre (student aan de
VU, broer van Marlon Titre en ontwerper van zijn website) de opdracht om die website voor ons te
ontwerpen en te blijven onderhouden. Eind augustus was het ontwerp gereed en kort daarna werd de
website gelanceerd. Inmiddels kan iedereen wereldwijd - al of niet via google – kennis maken met ons
genootschap.
Activiteiten
Jaarbijeenkomst 16 september 2006
e
De 9 jaarbijeenkomst werd dit jaar gehouden op zaterdag 16 september, als altijd in het Crowne Plaza
Promenade Hotel te Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst werd kennis gemaakt met de nieuwe
Gevolmachtigde Minister F.W.Croes, die in een korte toespraak een beeld schetste van de gang van
zaken in politiek en economie op Aruba.
Gastspreker was de heer W.I.I. (Willibrord) van Beek, lid van de VVD-fractie en voorzitter van de
Vaste Kamercommissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken in de Tweede Kamer. In
zijn inleiding, getiteld Aruba-Nederland: elke relatie vraagt om onderhoud , benadrukt Van Beek dat
het nieuwe Koninkrijksstatuut niet als een bedreiging moet worden gezien, maar juist meer
mogelijkheden zal bieden. De gemeenschappelijkheid moet daarbij in stand worden gehouden..
Aruba zal mee moeten gaan in de wens tot wijziging van het Statuut. Niet omdat het de wens van
Nederland is om vroegere tijden te laten herleven en meer invloed te hebben op het beleid van Aruba
en de Nederlandse Antillen, wél omdat er goede afspraken moeten worden gemaakt over bijvoorbeeld
een verantwoord financieel beleid - dat voor alle landen binnen het Koninkrijk moet gelden.
Aruba hangt nu teveel op het standpunt dat ‘wij niets van het statuut willen afdoen’. Maar het gaat
erom dat we, ook eenentwintig jaar na het bereiken van een succesvol gebleken Status Aparte,
kritisch blijven kijken naar wat er goed gaat en wat er beter kan. Geprobeerd moet worden om in de
gesprekken over het nieuwe Statuut van elkaar te leren en stappen voorwaarts te zetten. Daar is de
tijd is rijp voor. Het is niet verstandig om op alle beleidsterrein te behouden wat jaren geleden met
elkaar overeen is gekomen.
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Zorgen baart de ontwikkeling van de Nederlandse taal. Papiaments krijgt veel nadruk. Voor veel
mensen is het de eerste taal. Maar het is een kleine taal. En het gebruik van het Nederlands loopt
jammer genoeg terug. Enkelen kunnen zich alleen in het Papiaments of in het Engels uitdrukken. Dat
is verontrustend. Het is erg belangrijk dat wij elkaar in het koninkrijk ook letterlijk kunnen blijven
verstaan.
Het muzikale gedeelte werd deze keer op sublieme wijze verzorgd door de Arubaanse gitarist Ryan
Maduro. Het informeel samenzijn onder het genot van drankjes en de echte Arubaanse pastechi’s was
als altijd geanimeerd.
Informatievoorziening
Zoals al meerdere jaren gewoonte is, kregen bestuur en deelnemers ook dit jaar viermaal een Voor u
gelezen… toegestuurd. Deze kwartaalbrief bevat een compilatie van belangwekkende artikelen en
berichten over de relaties binnen het Koninkrijk en over recente ontwikkelingen op economisch en sociaal
gebied in het land Aruba. Ook leden van de Vaste Commissies voor de Nederlandse Antillen en Aruba
van de Tweede en Eerste Kamer krijgen deze kwartaalbrief toegezonden.
Financiën
De inkomsten bedroegen in 2006 totaal € 5.475,37 (2005: € 6.149,87) en de uitgaven € 6.335,12
(2005: € 5.321,34), hetgeen betekent dat het jaar met een nadelig saldo van € 859,75 moest worden
afgesloten. De lagere inkomsten zijn vooral een gevolg van de opzegging door enkele bedrijven. De
algemene kosten waren dit jaar eenmalig hoger door de kosten ad € 907,02 van ontwerp en bouw van
onze website www.genootschapnederlandaruba.nl
Doorn, 10 februari 2007
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