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Inleiding
Het Genootschap Nederland-Aruba is in 1997 opgericht. Ons doel is een verdere versterking te
bewerkstelligen van de hechte banden tussen Aruba en Nederland. Al eeuwenlang bestaan er
goede economische, sociale, educatieve, politieke en culturele betrekkingen tussen beide landen.
In de laatste decennia heeft die verdieping een sterke impuls gekregen, niet in het minst door het
bereiken in 1986 van een zelfstandige status als land binnen het Koninkrijk, meer bekend als de
status aparte van Aruba.
Missie
De missie van bestuur en deelnemers is de belangstelling voor Aruba te stimuleren en te
bevorderen dat er in Nederland een juist en evenwichtig inzicht bestaat in de culturele,
maatschappelijke en staatkundige ontwikkelingen. Het bestuur onderhoudt daartoe goede
betrekkingen met overheidsinstanties, ondernemingen en andere organisaties die affiniteit hebben
met Aruba.
Stichting
De stichting Genootschap Nederland-Aruba is een onafhankelijk platform voor de uitwisseling
van standpunten en gedachten over de brede relatie tussen Aruba en het Koninkrijk. Ook de
betekenis van de Europese Unie voor het Koninkrijk en Aruba wil het bestuur hierbij betrekken.
Erfgoed
Met name door middel van lezingen en symposia vergroot het bestuur de interesse voor Aruba.
In het bijzonder gaat het hierbij over de samenhang, verbondenheid en verscheidenheid binnen
ons Koninkrijk en tussen Aruba en Nederland. Daarmee wordt uitdrukking gegeven aan onze
zorg voor het belang en behoud van het cultureel en politiek erfgoed dat het Koninkrijk der
Nederlanden vertegenwoordigt.
Deelnemers
Het Genootschap Nederland-Aruba telde per 31 december 2018 220 deelnemers. Dit is inclusief
zeven ondernemingen die bij het GNA zijn aangesloten. Het bestuur is alle donateurs erkentelijk
voor hun ondersteuning en ervaart de interesse voor het genootschap als stimulans om zich
blijvend voor het genootschap in te zetten.
Bestuur
Het bestuur bestond in het verslagjaar 2018 uit dhr. N. J. P. A. van Grieken (voorzitter), dhr. A.
Toppenberg (vicevoorzitter), dhr. D. Nava (eerste secretaris), dhr. S. Kock (tweede secretaris),
dhr. N. Emerencia (penningmeester), mw. M. Aguille-Broca, mw. M. van Gijn, mw. Z. van
Heesen Laclé, mw J. Kerssemakers, dhr. S. Robbers en dhr. K. Odor.
Bestuursadviseur is dhr. G. Wawoe. Ereleden zijn de dhr. H. Timmer en dhr. E. de Veer.
Kennismaking met nieuwe gevolmachtigde minister van Aruba
Het bestuur van het Genootschap Nederland-Aruba heeft op 12 februari 2018 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 goed
gebruik 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. Hij gaf aan inmiddels contacten te hebben gelegd in politiek Den Haag.
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.
Minister Besaril bepleitte in het gesprek op de ontwikkeling van ‘blue economy’ en een meer
innoverende economie. Aruba moet meer doen met het omringende water en moet zijn blik meer
richten op landen in de Caribische regio, zoals Panama en Colombia, aldus de bewindsman. Ook
wil hij in gesprek komen met potentiële Nederlandse investeerders. 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.’
Namens het bestuur dankte voorzitter Nico van Grieken de gevolmachtigde minister van Aruba
voor het kennismakingsgesprek. Hij overhandigde de minister het boek ‘Aruba, balans van 30 jaar
status aparte’. Het werd in 2017 uitgegeven ter gelegenheid van het 20-jarige bestaan van het
Genootschap Nederland-Aruba.
Primeur: lezing minister-president Evelyn Wever-Croes in Den Haag
Op donderdag 31 mei hield de Arubaanse minister-president mevrouw mr. Evelyn Wever-Croes
op uitnodiging van het Genootschap Nederland-Aruba een lezing in het Internationaal
Perscentrum Nieuwspoort.
De bijeenkomst, bijgewoond door zo’n 125 deelnemers en genodigden, was in twee opzichten
een primeur: de minister-president sprak voor de eerste maal in haar politieke carrière in
Nederland en het was voor het eerst dat zij bij het Genootschap Nederland-Aruba gastspreker
was.
Premier Wever-Croes benadrukte te geloven in het Koninkrijk en in samenwerking. Ook wees zij
er op dat Aruba zijn uitdagingen zélf en met daadkracht zal aanpakken. Zij schetste de contouren
van een financieel- en sociaaleconomisch beleid dat Aruba in staat moet stellen om op eigen
kracht de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Zonder die sanering kunnen wij onze
uitdagingen niet aan. “Wij vragen niet om geld, maar wel om ruimte en tijd een noodzakelijke en
verantwoorde sanering uit te voeren.”
De minister-president stond voorts stil bij de sociale uitdagingen van Aruba. Zij vertelde over het
tragische voorval van enkele maanden geleden, kort na het aantreden van haar kabinet, waarbij
twee jongetjes omkwamen als slachtoffer van huiselijk geweld. “Aruba staat ook voor dit soort
complexe uitdagingen. De aanpak daarvan duldt geen enkel uitstel meer.”
De premier gaf aan dat de kwestie Venezuela zeer gevoelig ligt bij de Arubanen. “Als er iets in
Venezuela mocht gebeuren, dan zal Aruba eerder duizenden vluchtelingen moeten opvangen dan
vijfhonderd. De crisis daar raakt ons allen.”
Over de slechte financiële situatie van Aruba zei zij dat Aruba geen hulp van Nederland nodig
heeft om zijn begroting zelf weer in evenwicht te brengen. “Wij sturen aan op een beleid dat in
2020 tot een surplus op de begroting zal leiden. Op die manier willen wij bereiken dat de
staatsschuld, die in de afgelopen jaren meer dan is verdubbeld tot 90 procent van het Bruto
Nationaal Product, in de eerste tien jaar wordt teruggebracht tot 70 procent en in de volgende
tien jaar tot 50 procent. Dat is verreweg de grootste uitdaging voor Aruba.”

Om de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen bepleit zij verlaging van de kosten voor
overheidspersoneel, de aanpak van overheidsNV’s, meer integriteit bij openbare aanbestedingen,
een tijdelijke crisisheffing en een eenvoudiger en rechtvaardiger belastingstelsel. “Aldus willen wij
bereiken dat wantrouwen verdwijnt en plaatsmaakt voor vertrouwen. Wij moeten elkaar weer
vertrouwen, in Aruba en in Nederland”.
Zij schetste een Aruba dat op zoek wil gaan naar nieuwe kansen. “Ons toerisme draait prima,
maar het is onze enige echte economische pijler. Sinds de sluiting van de olieraffinaderij in 2009
weten wij dat we daarop niet volledig meer kunnen rekenen”. Mocht blijken dat de raffinaderij
niet levensvatbaar meer is, dan sluit de minister-president niet uit dat er een nationale raadpleging
wordt gehouden om gezamenlijk de toekomst van Aruba te bepalen.
Jaarbijeenkomst 2018 / Politiek, economie en cultuur
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 Aruba gaf een korte inleiding over het werk van de stichting.
De bijeenkomst werd gehouden op zaterdag 17 november 2018 en bijgewoond door meer dan
150 deelnemers en genodigden. Behalve van de toespraken kon men genieten van de zang door
Kris Berry, begeleid door gitarist Jean-Jacques Rojer, alsook van de Arubaanse schrijver en
dichter Henry Habibe die voordroeg uit eigen werk.
Het was de eenentwintigste keer dat het Genootschap Nederland-Aruba zijn jaarlijkse
bijeenkomst hield. Voor het eerst was het de deelnemers mogelijk om zich digitaal aan te melden
voor de Jaarbijeenkomst. Dankzij goede voorbereiding en communicatie hierover verliep die
transitie van het oude naar het nieuwe systeem vrijwel zonder problemen.
In zijn welkomstwoord blikte de voorzitter 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 meerwaarde die wij met elkaar kunnen vormen, de goedwillende bevolking
van Aruba onwaardig.”
Ook vermeldde hij dat Henk Timmer, medeoprichter en erelid van het Genootschap NederlandAruba, invulling had gegeven aan de missie van het Genootschap door het schrijven van een
opiniestuk over enkele uitlatingen van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef
Blok. Timmer schetste op evenwichtige wijze hoe Aruba door de jaren heen grote
immigratiestromen heeft weten te integreren. De voorzitter dankte Henk Timmer voor diens
inspanning aandacht te blijven schenken aan het versterken van onze koninkrijksbetrekkingen.
Anne Witsenburg, directeur van de Stichting Monumentenfonds Aruba, vertelde over de
betekenis van de monumenten op Aruba. Haar stichting beheert er twaalf monumenten; 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 van Aruba Guillfred Besaril gaf in zijn lezing aan dat er veel is bereikt
ten behoeve van de opvang en begeleiding van Arubaanse studenten in Nederland. 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.
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 daarover met Nederlandse

kennisinstituten en bedrijven om te achterhalen welke methoden het best op Aruba kunnen
worden toegepast.
Tot de innovatieplannen 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.
In zijn slotwoord besteedde Genootschapsvoorzitter Nico van Grieken onder meer 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 (HCSS) over China’s Belt and
Road Initiative (BRI). Ook vroeg hij aandacht voor de Europese verkiezingen in 2019.
Jaarprogramma 2019
Het bestuur heeft in 2018 een programmacommissie benoemd. De leden daarvan maken deel uit
van het bestuur. Zij zullen voor het jaar 2019 met voorstellen komen voor het houden van
bijeenkomsten die in het teken staan van onze missie.
Communicatie
In 2018 zijn er tien GNA-Nieuwsbrieven verschenen met de meest relevante berichtgeving over
Aruba en de Caribische regio. Het is te betreuren dat het sinds najaar 2018 niet meer mogelijk om
op basis van de digitale nieuwssite Arubanieuws.Nu een maandelijkse GNA Nieuwsbrief te
verzorgen. Het bestuur hecht eraan om, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief, binding te houden met
de deelnemers en relaties van het Genootschap.
De website van het Genootschap Nederland-Aruba heeft in de loop van het jaar een verdere
vernieuwing en actualisering ondergaan. Ook social media worden gebruikt voor de
communicatie over onze activiteiten.
Verdere versterking van onze externe positie/positionering staat hierbij centraal. Niet alleen met
belangrijke sprekers en thema’s, maar ook door goede communicatie met onze leden/deelnemers
en relaties.
Financiën
De financiële positie van het Genootschap Nederland-Aruba was in 2018 goed te noemen. Het
Genootschap is echter sterk afhankelijk van een correcte betaling door de deelnemers van hun
donaties (25 euro per jaar). De inning daarvan vergt onverminderd grote aandacht van het
bestuur. Het doet een dringende beroep op de deelnemers om zelf toe te zien op een tijdig
voldoen van hun bijdrage.
Kascommissie
Het bestuur is de kascommissie, bestaande uit de heren Johan de Graaff en Henk Timmer,
andermaal grote dank verschuldigd. De commissie ziet toe 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

