Genootschap Nederland-Aruba
Jaarverslag 2016
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. M. Aguille-Broca, mw. Z. van Heesen Laclé, mw J. Kerssemakers, M.
Croes, S. Robbers en K. Odor.
Het bestuur kent drie nieuwe leden: Marifer Aguille-Broca, Justine Kerssemakers en Stan
Robbers. Zij zijn unaniem in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 3 oktober 2016
benoemd tot lid van het bestuur.
Gilbert Wawoe is om goede redenen uit het bestuur getreden. Hij heeft aangegeven voorlopig
beschikbaar te zijn als adviseur.
Overlijden bestuurslid Mito Croes
Op 7 augustus 2016 overleed tot onze droefenis mr. dr. Antonito Gordiano Croes. Hij stierf in
zijn geliefde Aruba en is 70 jaar geworden.
Met zijn plotselinge overlijden verloor het Genootschap Nederland-Aruba een erudiete,
integere, wijze en aimabele bestuurder. Zijn betekenis voor Aruba en voor de verhoudingen
binnen het Koninkrijk der Nederlanden is groot geweest.
Mito Croes was in 1997 medeoprichter van het Genootschap Nederland-Aruba. Naar zijn
mening was er dringend behoefte aan een genootschap dat een noodzakelijke uitwisseling van
informatie tussen Aruba en Nederland op gang wilde brengen en kon faciliteren. Die mening
werd en wordt door velen gedeeld.
Mito had een rotsvast vertrouwen in de mogelijkheden om meer begrip te kweken voor de
betekenis en werking van het Koninkrijk en wilde met het Genootschap bijdragen aan een
beter functioneren van het Koninkrijk. Hij heeft zich met buitengewone bekwaamheid voor
het Genootschap ingezet. Met een open geest, gevoel voor humor, direct, altijd gericht op
samenwerking en met onvermoeibare ijver voor de publieke zaak.
Mede door zijn inzicht en adviezen kon het Genootschap zich ontwikkelen tot een sterke
pilaar onder onze missie: het verder versterken van de banden tussen de volken van Aruba en
Nederland. Op de jaarlijkse bijeenkomst van 22 oktober 2016 van het Genootschap
Nederland-Aruba hebben wij Mito Croes herdacht.
Ontwikkeling Genootschap Nederland-Aruba
Ons Genootschap Nederland-Aruba geeft als onafhankelijk platform uitdrukking aan het
belang van goede koninkrijksbetrekkingen en aan het cultureel en politiek erfgoed dat wij
daarmee vertegenwoordigen. Met zijn activiteiten en inzet benadrukt het Genootschap de
samenhang, verbondenheid en verscheidenheid.
De stichting Genootschap Nederland-Aruba telde per 31 december 2016 230 deelnemers. Dit
is inclusief zes ondernemingen die bij het GNA zijn aangesloten. Het bestuur is verheugd over

de gestaag toenemende belangstelling voor het Genootschap en diens missie en ervaart deze
interesse van zowel persoonlijke deelnemers als van het bedrijfsleven als een goede stimulans.
Activiteiten
Voor het Genootschap Nederland-Aruba stond 2016 voor een belangrijk deel in het teken van
de viering van 30 jaar Status Aparte van Aruba.
Aruba heeft sinds 1986 laten zien hoe een klein en kwetsbaar zelfstandig eiland binnen het
Koninkrijk der Nederlanden ondernemend kan zijn, is omgegaan met tegenslag, teleurstelling,
scepsis, onvrede en werkloosheid en vooral hoe het welvaart, welzijn en economische groei
heeft weten te bewerkstelligen voor zowel de huidige als voor de volgende generatie.
‘Gezichten van Aruba’
Op 19 maart hield het Genootschap Nederland-Aruba daarom een bijeenkomst in Museum
Hilversum, waar Aruba de fototentoonstelling ‘Gezichten van Aruba’ had ingericht. Daarmee
boden wij vele deelnemers en genodigden de gelegenheid om de prachtige foto’s van
fotograaf Raymond Rutting te bewonderen. Ter begeleiding daarvan vertelde hij in zijn
inleiding over zijn indrukken van Aruba en de manier waarop hij Arubanen had
geportretteerd. In zijn boeiende inleiding ging hij ook in op zijn werk elders in de wereld.
Jaarlijkse bijeenkomst
Op zaterdag 22 oktober hield het Genootschap Nederland-Aruba voor de negentiende keer
zijn jaarlijkse traditionele bijeenkomst. Er hadden zich 123 deelnemers en genodigden
aangemeld. De bijeenkomst was voor de vierde achtereenvolgende keer in het Fletcher Hotel
(vml Mercure Hotel) in Leidschendam.
Ook deze jaarlijkse bijeenkomst was gewijd aan de viering van 30 jaar Status Aparte. Onze
gastspreker, vice-president Piet Hein Donner van de Raad van State, hield een
indrukwekkende voordracht onder de titel ‘Aruba in het Koninkrijk: al meer dan 30 jaar
eenheid in verscheidenheid’.
Mr. J. P. H. Donner ging o.m. in op de lange historische, culturele en staatkundige
verbondenheid van Aruba met Nederland en de Antillen. Ook besteedde hij uitvoerig
aandacht aan aspecten als veiligheid, rechtsbescherming, deugdelijk bestuur, het
Koninkrijksstatuut, de geschillenregeling en de in toenemende mate gewichtige positie van de
gouverneur.
Donner laakte de aanhoudende discussie over de verhoudingen binnen het Koninkrijk. ‘Die is
niet goed’. En ook: ‘Meer opties dan ontbinding van het Koninkrijk hebben we niet, ook al
probeert men dat te verhullen met termen als gemenebest.’ Zijn oproep was ‘niet te blijven
steken in geschillen over de autonomie der landen’, want dan ‘komen wij niet toe aan het
belang van burgers bij deugdelijk bestuur en adequate voorzieningen’. Hij hield zijn gehoor
voor dat de vraag niet is ‘waar dient het Koninkrijk voor?’, maar ‘Het Koninkrijk, waar
kunnen we het voor gebruiken?’
Als dank ontving de heer Donner het boek ‘George Maduro, Ridder zonder vrees of blaam’,
geschreven door Kathleen Brandt-Carey.
Directeur mw. Shandra John van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba
informeerde de aanwezigen over de actuele stand van zaken ten aanzien van Aruba en de

relatie met Nederland. De Gevolmachtigde Minister van Aruba, Alfonso Boekhoudt, had in
verband met zijn benoeming tot gouverneur van Aruba afgezien van het houden van een
toespraak. Het Genootschap Nederland-Aruba heeft de heer Boekhoudt gefeliciteerd met zijn
eervolle nieuwe en belangrijke staatkundige positie, bedankte hem voor de goede
samenwerking en heeft hem alle succes toegewenst.
In zijn nawoord stelde de voorzitter van het Genootschap onder instemmend applaus de drie
nieuwe bestuursleden mw. Marifer Aguirre-Broca, mw. Justine Kerssemakers en Stan
Robbers (afwezig i.v.m. verblijf op Aruba) voor aan de deelnemers en genodigden. Hij
bedankte hen voor hun bereidheid om zich in zetten voor het Genootschap Nederland-Aruba.
De voorzitter betuigde grote erkentelijkheid aan Gilbert Wawoe die uit het bestuur is getreden
en nog enige tijd aan wil blijven als adviseur. Het bestuur is daar verguld mee. Wawoe is een
zeer gewaardeerde bestuurslid geweest. Hem is zeer veel dank verschuldigd voor de vele
jaren waarin hij zich heeft ingezet als bestuurder van het Genootschap Nederland-Aruba.
Gilbert Wawoe onderscheidde zich door wijsheid, betrokkenheid en bindende kracht. Hij
toont daarbij rust, een immer apaiserende opstelling en een streven naar evenwichtige
verhoudingen. Een voorbeeld voor ons Koninkrijk.
Tot slot werd ingegaan op de in het algemeen sterk verbeterde beeldvorming van Aruba en op
de belangrijke functie van Aruba in de Caribische regio. Een illustratie daarvan is het
voorzitterschap dat Aruba sinds februari 2016 bekleedt van de Association of Overseas
Countries and Territories of the EU (OCTA-EU). Het is om allerlei redenen van belang dat
Aruba, als een van de vier koninkrijkslanden, deze complexe en eervolle internationale taak
vervult.
Het Genootschap Nederland-Aruba staat voor het versterken van de banden tussen Nederland
en Aruba en het bevorderen in Nederland van een juist en evenwichtig inzicht in de culturele,
maatschappelijke en staatkundige ontwikkelingen in Aruba. Gezien die missie wil het
Genootschap daar zeker een rol in spelen. De Europese dimensie die Aruba verder wil
ontplooien, kent immers een duidelijke koninkrijksdimensie.
Het muzikaal intermezzo werd verzorgd door saxofonist Delbert Bernabela en pianiste Naomi
Tamura. De jaarlijkse bijeenkomst werd afgesloten met een geanimeerde borrel, waarop ook
traditiegetrouw pastechi’s werden gepresenteerd.
Lustrumcommissie
Het Genootschap Nederland-Aruba bestaat in 2017 20 jaar. De viering daarvan is op 1 juli
2017. Ter voorbereiding op deze feestelijke bijeenkomst heeft het bestuur een
lustrumcommissie in het leven geroepen. Deze bestaat uit de bestuursleden Zayenne van
Heesen-Laclé en Kendreth Odor.
Leidraad van het lustrum is ‘de transitie van heden naar toekomst. Naar een nog sterkere band
voor de lange termijn.’
Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan wil het Genootschap Nederland-Aruba in 2017 een
lustrumboek uitgeven. Hieraan is in 2016 bijgedragen door onder anderen BZK-minister
Plasterk, vice-president Donner van de Raad van State, de oud-ministers Brinkhorst en Hillen,
erelid Timmer en de Leidse hoogleraar Oostindie.

Communicatie en Jaarprogramma 2017
De geregelde verschijning van Voor u Gelezen…, de bloemlezing van artikelen over Aruba,
hebben wij tegen het einde van vorig jaar tot onze spijt moeten stopzetten. De uitgave,
waarmee wij onze deelnemers jarenlang graag van dienst zijn geweest, bevatte voornamelijk
berichtgeving uit Amigoe. Dit gebeurde op basis van afspraken die het Genootschap
Nederland-Aruba zo’n vijftien jaar geleden met de directie van Amigoe maakte.
De stopzetting heeft te maken met het beleid bij Amigoe, waardoor het technisch niet meer
mogelijk is om van hun website artikelen over te nemen. Wij hebben de directie van Amigoe
in november verzocht om voor het Genootschap Nederland-Aruba en omwille van de ideële
doelstelling van het Genootschap een uitzondering te maken, zodat wij de website voor Voor
u Gelezen… kunnen blijven gebruiken ten behoeve van onze deelnemers.
De directie van Amigoe heeft aangegeven niet aan onze wensen tegemoet te kunnen komen.
Men wil het overnemen van artikelen uit de website tegengaan. Teveel bedrijven, stichtingen
en verenigingen maken van Amigoe gebruik voor het maken van knipselkranten. Amigoe
loopt daardoor inkomsten mis: zowel door minder abonnementsgelden als door onvoldoende
advertentie-exposure. Het bestuur heeft begrip voor de opstelling van Amigoe, maar betreurt
het dat het daardoor niet meer mogelijk is Voor u Gelezen… uit te brengen..
De website van het Genootschap Nederland-Aruba heeft in de loop van het jaar een verdere
vernieuwing en actualisering ondergaan. Ook media als Facebook worden gebruikt voor de
communicatie over onze activiteiten.
Financiën
De financiële positie van het Genootschap Nederland-Aruba was in 2016 gezond te noemen,
maar is sterk afhankelijk van een tijdige betaling van de bijdragen door de deelnemers. De
inning daarvan, ten behoeve van een succesvolle voortzetting van onze activiteiten, vergt
onverminderd grote aandacht. Een te groot deel voldoet laat tot zeer laat aan zijn financiële
verplichting, soms pas na twee jaar én na een herinnering en een telefoontje van de vicevoorzitter. Het bestuur doet een dringende oproep aan de deelnemers om tijdig te betalen en
daarmee het Genootschap Nederland-Aruba in staat te stellen uitvoering te geven aan zijn
belangrijke missie.
Kascommissie
Vorig jaar heeft het bestuur een kascommissie in het leven geroepen. Leden zijn de heren
Johan de Graaff en erelid Henk Timmer. De commissie ziet op onze financiën door middel
van controle van de jaarrekening en het uitbrengen van verslag daarover aan het bestuur.
Namens het bestuur,
Nico van Grieken,
Voorzitter

