
VERSLAG OVER HET JAAR 2004 
 

 
Het in 1997 opgerichte Genootschap Nederland-Aruba is voor bestuur, deelnemers en 
belangstellenden een platform voor uitwisseling van standpunten en gedachten over de relatie tussen 
Nederland en Aruba. Als gevolg van de integratie van Nederland in de Europese Unie strekt de 
belangstelling van het GNA zich inmiddels ook uit tot de relatie tussen Europa en Aruba. Bestuur en 
deelnemers hebben een blijvende affiniteit met het eiland en willen graag de interesse voor Aruba 
stimuleren en de banden tussen Nederland en Aruba versterken.  
 
Bestuur en deelnemers 
 
Het bestuur bleef ook dit verslagjaar bestaan uit 15 leden. Het aantal deelnemers/begunstigers 
bedroeg bij de start van 2004 in totaal 123 personen en 9 bedrijven/instanties. In de loop van 2004 is 
het ledental gegroeid tot 136 personen en 10 bedrijven/instanties. Met de 15 bestuursleden 
meegerekend groeide het genootschap derhalve in het jaar 2004 van 147 naar 161 ‘leden’.  
 
Met leedwezen maken wij melding van het overlijden van  Mr. H.D. van der Griendt. Hij was sinds juni 
2000 lid van de Raad van State voor het land Aruba. In hem verloren wij een enthousiast deelnemer 
en trouwe bezoeker van onze bijeenkomsten. 
 
Activiteiten 
 
Op 15 december 2004 was het vijftig jaar geleden dat het Statuut voor het Koninkrijk tot stand kwam. 
Ook op onze weer druk bezochte 7e jaarbijeenkomst, gehouden op 25 september 2005 in het Crowne 
Plaza Promenade Hotel te Den Haag, werd daarom aandacht besteed aan deze mijlpaal in de  
koninkrijksrelaties. Gastspreker John Jansen van Galen - schrijver van het in juni verschenen boek De 
toekomst van het Koninkrijk - gaf in zijn voordracht ‘Tropisch Nederland 2004’  een realistisch beeld 
van het wel en wee van de relaties tussen  de koninkrijkspartners. Zijn boeiende betoog lokte een 
geanimeerde discussie uit. Het muzikale intermezzo werd verzorgd door het Dua Companashi, 
bestaande uit Eric Escalona en Alwin Toppenberg. Zoals gebruikelijk was er tot besluit weer een 
gezellig samenzijn waarbij de typische Arubaanse lekkernij – de pastechi’s – niet ontbraken. 
 
Onze leden werden ook uitgenodigd voor diverse evenementen die specifiek betrekking hadden op de 
viering van Vijftig Jaar Statuut voor het Koninkrijk. Zo was er op 21 november een door het Kabinet 
van de Gevolmachtigde Minister georganiseerd concert in Theater Diligentia. Een volle zaal genoot 
van dit feestelijke concert met o.a. ook de Arubaanse musici Padu del Caribe, Tica Giel en Marlon 
Titre. 
 
Op vrijdag 3 december nam een aantal van onze  bestuursleden en deelnemers deel aan een door de 
Erasmus Universiteit Rotterdam en de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties georganiseerd congres over Vijftig jaar Statuut voor het 
Koninkrijk der Nederlanden. Inleiders waren o.a. prof.dr. G.J. Oostindie, Ir. G.R. Wawoe en oud-
premier van Aruba mr. J.H. Eman.  Alle drie zijn van mening dat het Statuut  voldoende mogelijkheden 
biedt voor een vruchtbare samenwerking tussen de drie landen, maar dat die mogelijkheden nu nog 
onvoldoende worden benut. In drie workshops werd dieper ingegaan op de samenwerkingsgebieden 
en de knelpunten die zich in de praktijk voordoen. Internationaal recht: de doorwerking van verdragen 
in het Statuut, met inleidingen door mr.dr. H.G. Hoogers en dr. A..B. van Rijn, Europees recht: het 
Statuut en de Europese Unie, met inleiders mr.dr. L.F.M. Besselink en prof. dr. J.W. de Zwaan en Het 
Concordantiebeginsel ingeleid door prof. mr. A.I.M. van Mierlo, hoogleraar privaatrecht  te Rotterdam 
en Aruba en mr. W.E. Haak, oud-president van de Hoge Raad. 
 
Tenslotte konden op 14 december onze leden in de Centrale Bibliotheek te Den Haag genieten van   
cultureel programma met muziek en literatuur uit de overzeese Koninkrijksdelen.   
 
Informatievoorziening 
 
Zoals al meerdere jaren gewoonte is, kregen bestuur en deelnemers ook dit jaar viermaal een Voor u 
gelezen…  toegestuurd. Ook dit jaar werd deze kwartaalbrief met een compilatie van belangwekkende 
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artikelen en berichten met betrekking tot Aruba ook weer aan de leden van de Vaste 
Kamercommissies voor de Nederlandse Antillen en Aruba toegezonden. 
 
Financiën 
 
De inkomsten bedroegen in 2004 totaal  € 6.709,12  (2003: € 5.820,95) en de uitgaven  
€ 5.664,91 (200: € 6.395,55), hetgeen betekent dat het jaar met een batig saldo van   
€ 1.044,21 kon worden afgesloten. De inkomsten gingen omhoog door de groei van het ledental maar 
ook omdat deelnemers spontaan hun jaarlijkse bijdrage verhoogden. De kosten waren dit jaar lager 
omdat er slechts één bijeenkomst werd gehouden. Dit was de vaste jaarlijkse bijeenkomst, gehouden 
op zaterdag 25 september 2004 in het Crowne Plaza Promenade Hotel te Den Haag. 
 
Amsterdam, 5 april 2005 
 
Drs. G.C. Meijerink, voorzitter 
 
 
 
 
 

 
 


