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GENOOTSCHAP NEDERLAND - ARUBA 

 
NIEUWSBRIEF 

 

 

Geachte deelnemer van het Genootschap Nederland-Aruba, geachte lezer!  
 
Hierbij ontvangt u de eerste Nieuwsbrief van het Genootschap Nederland-Aruba. Wij willen u 
op deze manier met enige regelmaat op de hoogte houden van interessante en actuele 
ontwikkelingen die ons Genootschap aangaan.  
 
Ik wens u veel leesplezier!  
 
Nico van Grieken, voorzitter  
 
 

=  =  =  =  =  =  =  =  = 
 
 

Margie van Gijn toegetreden tot bestuur 
Tijdens de bestuursvergadering van 12 februari 2018 is Margie van Gijn benoemd tot lid van het 
bestuur van het Genootschap Nederland-Aruba. Zij is geboren op Curaçao, had haar middelbare 
en beroepsscholing op Aruba, Curaçao en in Nederland. Sinds 1974 is zij werkzaam in 
Nederland, onder meer voor de Deken der Ambassadeurs en de Gevolmachtigde Ministers van 
de Nederlandse Antillen, Curaçao en (tot haar pensionering) Sint Maarten. Haar werkervaring 
bestrijkt gebieden als public relations, voorlichting, public affairs en protocol. Wij wensen haar 
veel succes toe bij haar inzet voor het Genootschap Nederland-Aruba.  
 

*  *  *  * 
 
Uitgebreid gesprek met Gevolmachtigde Minister Guillfred Besaril van Aruba  
 
Het bestuur van het Genootschap Nederland-Aruba heeft op 12 februari 2018 uitgebreid 
kennisgemaakt met de Gevolmachtigde Minister van Aruba, de heer Guillfred Besaril. Het 
gesprek werd gevoerd op het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister in Den Haag en vond 
plaats op verzoek van het bestuur. Sinds de oprichting van het Genootschap Nederland-Aruba 
in 1997 is het een goede traditie dat leden van het bestuur een eerste ontmoeting hebben met een 
nieuwe Gevolmachtigde Minister.   
 
Minister Besaril werd op 20 november van het vorig jaar benoemd door het nieuwe Arubaanse 
kabinet Wever-Croes. Inmiddels heeft hij op voortvarende wijze contacten gemaakt in politiek 
Den Haag. Ook elders in Nederland ging hij op bezoek bij organisaties en bedrijven, zoals in de 
land- en tuinbouw. Deze sector vormt een van de pijlers van het Arubaanse kabinetsbeleid. Het 
land Aruba importeert al vele jaren zo’n 95 procent van zijn voedingsproducten. Met het kabinet 
streeft de minister ernaar de importafhankelijkheid van Aruba flink te verminderen door meer 
eigen landbouw te bevorderen. Hij wil daartoe met Wageningen University & Research 
gesprekken aangaan.  
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Een daadkrachtige indruk maakte minister Besaril evenzeer met zijn visie op de ontwikkeling van 
‘blue economy’ en een meer innoverende economie voor Aruba. ‘Ons land wordt omringd door 
water en is aan zichzelf verplicht daar meer mee te doen’, zo zei hij. De blik is daarbij gericht op 
landen in de Caribische regio, zoals Panama en Colombia. De ontwikkeling van een meer op 
innovatie gerichte economie heeft het grote voordeel dat daar betrekkelijk weinig ruimtebeslag 
mee is gemoeid. Hij wil hierover met potentiële Nederlandse investeerders in gesprek komen. De 
kwestie Venezuela beschouwt minister Besaril eerder als een economische kans dan als een 
bedreiging. ‘Ik wil vooral op een positieve wijze met deze actualiteit omgaan. Hier liggen 
duidelijk kansen voor Aruba.’  
 
In Nederland is het beleid van minister Besaril er in hoge mate op gericht om de prestaties van 
Arubaanse studenten drastisch te verhogen. ‘Onze jonge studenten komen slecht voorbereid in 
Nederland aan. Dat moet verbeteren. Hun slagingspercentages moeten omhoog. Ik wil mij daar 
met onze mensen van het Arubahuis sterk voor maken.’     
 
Voorzitter Nico van Grieken van het Genootschap Nederland-Aruba bedankte de 
Gevolmachtigde Minister van Aruba namens het bestuur voor het kennismakingsgesprek. Hij 
overhandigde de heer Besaril het boek ‘Aruba, balans van 30 jaar status aparte’. Het 
Genootschap gaf het boek uit in 2017 ter gelegenheid van zijn 20-jarige bestaan.  
 
Het boek is een interessante staalkaart van hoopvolle visies op de ontwikkeling van onze 
koninkrijksverhoudingen en biedt een goed zicht op de manier waarop het Genootschap 
Nederland-Aruba invulling geeft aan zijn missie. Centraal erin staan essays en lezingen van 
prominenten uit politiek, bestuur, wetenschap en bedrijfsleven. Tevens bevat het boek 
interessante informatie over de ontstaansgeschiedenis van het Genootschap Nederland-Aruba.  
 

*  *  *  * 
 
Jaarverslag 2017  
Het Genootschap Nederland-Aruba heeft zijn Jaarverslag 2017 vastgesteld. In het verslag wordt 
uitvoerig stilgestaan bij de viering van het 20-jarige bestaan van het Genootschap in 2017.  
 
Toespraken van HKH Prinses Laurentien, de toenmalige Gevolmachtigde Minister van Aruba 
Juan David Yrausquin, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk 
en van oud-minister Thom de Graaf van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties voeren 
de boventoon.  
 
Ook herinnert het Jaarverslag aan de benoeming van de Arubaanse ondernemer Eduardo de 
Veer tot erelid van het Genootschap. De heer De Veer is sinds het prille begin van ons 
Genootschap een groot pleitbezorger van hechte koninkrijksrelaties. Hij was de eerste 
ondernemer die de waarde en betekenis van onze missie deelde. Aldus is Eduardo de Veer van 
grote betekenis geweest voor het Genootschap Nederland-Aruba.  
 

*  *  *  * 
 
Op onze website treft u meer informatie aan: www.genootschapnederlandaruba.nl.  
 

http://www.genootschapnederlandaruba.nl/

