Succesvolle Jaarbijeenkomst Genootschap Nederland-Aruba
Gevolmachtigde minister Besaril spreekt over
‘Innovatie, de drijfveer van de Arubaanse economie’

Het Genootschap Nederland-Aruba heeft een succesvolle jaarlijkse bijeenkomst achter de rug.
Gastspreker was de Gevolmachtigde Minister van Aruba Guillfred Besaril. Hij hield zijn lezing
over ‘Innovatie, de drijfveer van de Arubaanse economie’. Directeur Anne Witsenburg van de
Stichting Monumentenfonds gaf een korte inleiding over het werk van de stichting.
De bijeenkomst, gehouden op zaterdag 17 november, werd bijgewoond door meer dan 150
deelnemers en genodigden. Behalve van de toespraken konden zij ook genieten van de zang
door Kris Berry, begeleid door gitarist Jean-Jacques Rojer. De Arubaanse schrijver en dichter
Henry Habibe droeg voor uit eigen werk.
Het was de eenentwintigste keer dat het Genootschap Nederland-Aruba zijn jaarlijkse
bijeenkomst hield. Nico van Grieken, voorzitter van het Genootschap Nederland-Aruba,
herinnerde in zijn inleiding aan de succesvolle viering in 2017 van het twintigjarige bestaan van
het Genootschap.; Sprekers waren toen o.a. Prinses Laurentien en Thom de Graaf, sinds kort
vicepresident van de Raad van State.
Ontstaan Genootschap Nederland-Aruba
De voorzitter blikte kort terug op het ontstaan van het GNA. “Wij zijn opgericht omdat het niet
langer zo kon: de her en der diepzwarte afschildering van Aruba, een land in ons Koninkrijk: een
eiland van criminaliteit, drugshandel, fraude, witwassen, ondeugdelijk bestuur en onvoldoende
rechtsorde. Het was een persiflage van de werkelijkheid, een volstrekte ontkenning van de
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meerwaarde die wij met elkaar kunnen vormen, de goedwillende bevolking van Aruba
onwaardig.”
Hij haalde ook de lezing aan van de Arubaanse minister-president Evelyn Wever-Croes. Zij sprak
in mei van dit jaar op verzoek van het Genootschap Nederland-Aruba in Den Haag. De premier
zei te geloven in het Koninkrijk en in samenwerking en benadrukte dat Aruba zijn uitdagingen
zélf en
met daadkracht zal aanpakken. Een van die uitdagingen is het op orde brengen van de
overheidsfinanciën. De premier vroeg Nederland daarbij niet om geld, maar wel om ruimte en
tijd voor de uitvoering van een noodzakelijke en verantwoorde sanering.
Missie
De missie van het Genootschap is bij te dragen aan het versterken van de banden tussen de
volken van Nederland en Aruba en het bevorderen in Nederland van een juist en evenwichtig
inzicht in de culturele, maatschappelijke en staatkundige ontwikkelingen in Aruba.
Medeoprichter en erelid Henk Timmer gaf dit jaar invulling aan die missie door het schrijven van
een opiniestuk naar aanleiding van onbesuisde uitlatingen van de Nederlandse minister van
Buitenlandse Zaken, Stef Blok. Timmer schetste daarin op evenwichtige wijze hoe Aruba door de
jaren heen grote immigratiestromen heeft weten te integreren. Van Grieken: “Dat is de potentie
van het Genootschap Nederland-Aruba. Attent zijn op het versterken van onze
koninkrijksbetrekkingen.”
Na de inleiding vertelde Anne Witsenburg over de betekenis van de monumenten op Aruba.
Haar stichting beheert twaalf monumenten in Aruba. Deze worden aangekocht en gerenoveerd
en krijgen een nieuwe bestemming. De Stichting Monumentenfonds Aruba ontvangt subsidie uit
diverse fondsen in Nederland. Haar presentatie benadrukte de diepte en betekenis van de
eeuwenoude banden tussen Nederland en Aruba en deed ons beseffen hoe belangrijk het
behoud van Aruba’s culturele erfgoed is voor volgende generaties.
Gevolmachtigde Minister Besaril
Gevolmachtigde Minister van Aruba Guillfred Besaril hield zijn lezing onder de titel ‘Innovatie,
de drijfveer van de Arubaanse economie’. Ook ging hij in op het eerste jaar van het Kabinet
Wever-Croes I en op zijn functie in Den Haag. Afgelopen jaar heeft Besaril veel bereikt ten
behoeve van de opvang en begeleiding van Arubaanse studenten in Nederland. Hij houdt
daartoe informatiebijeenkomsten in Aruba. Het team mentoren heeft hij uitgebreid van vier
naar acht. Minister Besaril heeft een studentenvolgsysteem in werking gezet om precies te
weten welke studierichtingen er worden gevolgd. Op die manier kan die informatie worden
gekoppeld aan de behoeften van de arbeidsmarkt in Aruba.
De minister zei dat het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba wordt gerenoveerd
voor 1.5 miljoen euro. De organisatie wordt versterkt met behulp van de Dienst
Personeelszaken van Aruba DRH.

2

Wat betreft innovatie en economie ondersteunt het kabinet van Aruba de minister van Primaire
Sector bij het opzetten van projecten voor landbouw en industrie in Aruba. Water vormt een
grote uitdaging voor Arubaanse boeren. Minister Besaril overlegt daartoe met Nederlandse
kennisinstituten en bedrijven om te achterhalen welke methoden het best in Aruba kunnen
worden toegepast.
District 297
Tot de innovatieve plannen van de Arubaanse regering behoort ook het platform District 297.
Doel daarvan is de afstand te verkleinen tussen de Arubaanse regering en Arubanen in het
buitenland. De beleidsvisie is Arubanen die in het buitenland wonen, actief bij het eiland te
betrekken, bijvoorbeeld door hen een adviserende rol te geven bij het creëren en ontwikkelen
van een innovatief, creatief en levensvatbaar economisch model op Aruba.
Aldus wil het eiland de kennis van hoogopgeleiden beter benutten. Doel is ook de braindrain
van Aruba af te remmen. Thans keert een groot percentage hoog opgeleide Arubanen niet terug
naar het eiland. District 297 wil dat verhelpen door het contact met en tussen Arubanen in het
buitenland te vergemakkelijken en hen te stimuleren bij te dragen aan de Arubaanse
samenleving.
Onderdeel van het platform District 297 zijn denktanksessies tussen deelnemers,
vertegenwoordigers van het Kabinet en gastsprekers. Deze resulteren, aldus de minister, in een
interessante interactie met soms kritische discussies en acties, zoals Kids4Bytes. Een project
waarbij kinderen worden geholpen 21e eeuwse vaardigheden te ontwikkelen door middel van
programmeren.
Internationale oriëntatie
In zijn dankwoord besteedde Genootschapsvoorzitter Nico van Grieken o.m. aandacht aan de
internationale oriëntatie van het Koninkrijk en Aruba. Hij doelde niet alleen op de humanitaire
tragedie in Venezuela en de buitenlandse dimensie daarvan, maar ook op een onlangs
uitgebrachte studie van The Hague Centre for Strategic Studies over China’s Belt and Road
Initiative (BRI).
Begin 2018 heeft China landen in de Pacific en de Caribische regio formeel uitgenodigd zich bij
BRI aan te sluiten. Volgens het Haagse kennisinstituut voor strategische studies is de Caribische
regio op het punt van essentiële grondstoffenvoorziening bepaald niet interessant voor China.
De onderzoekets menen dan ook er politieke motieven ten grondslag liggen aan de Chinese
pogingen tot toenadering.
Zij constateren dat er vooralsnog geen redenen zijn om aan te nemen dat China zijn
betrokkenheid bij de eilanden heeft vergroot. Daarbij wordt opgemerkt dat dit komt doordat
Aruba en Curaçao deel uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden. In de eilandgebieden
Jamaica en Trinidad is China’s invloed wel groot, schrijven zij. HCSS sluit niet uit dat China zich,
als gevolg van de ontwikkelingen in Venezuela, wel meer op Aruba en Curaçao zal willen richten.
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Europese verkiezingen
Van Grieken: “Hoe gaat het Koninkrijk hiermee om? Zoals het, met het oog op de Europese
verkiezingen, volgend jaar mei, ook interessant is te weten hoe het staat met de huidige relaties
van Aruba, Curaçao en Sint Maarten, met de Europese Unie. Al in 2004 schreef de toenmalige
vicepresident van de Raad van State, Herman Tjeenk Willink, dat ‘te lang is nagelaten de
mogelijkheden voor de koninkrijksdelen in de Cariben binnen de EU te verkennen’.”
Waarschijnlijk, aldus Tjeenk Willink destijds, had dat te maken met het Nederlandse gebrek aan
werkelijke interesse. ‘Hetgeen voor Aruba en de toen nog bestaande Nederlandse Antillen een
waarschuwing had moeten zijn in plaats van een geruststelling’, concludeerde Tjeenk Willink.
‘Actieve samenwerking met andere lidstaten, waarvan Frankrijk in dit geval de belangrijkste is, is
geboden,’ meende hij.
Van Grieken: “Tjeenk Willinks woorden blijken met name thans maar al te waar te zijn. Frankrijk
is, met het op handen zijnde uittreden van Groot-Brittannië uit de Europese Unie, inderdaad
een belangrijke partner voor de vorming van een gemeenschappelijk beleid ten aanzien van de
vraag in hoeverre landen als Aruba zich meer moeten kunnen oriënteren op een Europese
integratie. Lees: blijven landen als Aruba liever gebruik maken van de financiële mogelijkheden
die het oude Europese LGO-besluit hen biedt of is men daadwerkelijk bereid een Europees Ultra
Perifeer Gebied te worden, hetgeen Aruba zou integreren tot EU-gebied?”
Fotoreportage van Nico van der Ven.
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