
Samenvatting van de inleiding door W. I. I. (Willibrord) van Beek, lid van de VVD-fractie in de 
Tweede Kamer en voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Nederlands-Antilliaanse en 
Arubaanse Zaken in de Tweede Kamer. De inleiding is gehouden tijdens de 9e jaarbijeenkomst 
van het Genootschap Nederland-Aruba op 16 september 2006 in het Crowne Plaza Promenade 
Hotel in Den Haag.   
 
ARUBA-NEDERLAND: ELKE RELATIE VRAAGT OM ONDERHOUD  
 
Meer samenwerking en meer zaken bespreekbaar krijgen, het nieuwe Koninkrijksstatuut moet niet als 
bedreiging worden gezien, maar zal juist meer mogelijkheden moeten bieden. En laten we vooral 
hopen dat er voldoende gemeenschappelijkheid overblijft.  
 
Dat zijn volgens Willibrord van Beek enkele accenten in de gesprekken over de nieuwe 
koninkrijksverhoudingen. De nieuwe minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, 
Atzo Nicolaï, hoopt half oktober met voorstellen te komen om volgend jaar op hoofdlijnen 
overeenstemming te kunnen bereiken over het ‘nieuwe koninkrijk’. 
 
Volgens de heer Van Beek zal Aruba 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 hecht, benadrukt Van Beek, 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. Er zijn, zeker 
op financieel gebied, zorgen. Dit soort zaken moet bespreekbaar zijn. 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 
alweer met elkaar overeen is gekomen.   
 
Volgens van Beek is een nieuw statuut geen bedreiging, maar biedt juist mogelijkheden. Wat dat 
betreft is het ongelukkig dat de verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer in Nederland de 
voortgang van de gesprekken over het koninkrijk belemmeren. Maar ook het feit dat Aruba en de 
Nederlandse Antillen binnen korte tijd met drie nieuwe ministers te maken hebben gekregen draagt 
niet bij aan dit complexe proces. Desondanks bestaat er de hoop dat er, ten behoeve van de formatie 
van een nieuw Nederlands kabinet, op hoofdlijnen een schets voor nieuwe koninkrijksrelaties kan 
worden aangeboden.   
 
Van Beek maakt zich zorgen over de ontwikkeling van de Nederlandse taal op Aruba. Papiaments 
krijgt veel nadruk. Voor veel mensen is het de eerste taal. Maar het is een kleine taal. En het gebruik 
van Nederlands loopt terug, blijkt uit contacten met Statenleden. 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. 
 


