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GENOOTSCHAP  
NEDERLAND - ARUBA 

 
NIEUWSBRIEF OKTOBER 2019   

Geachte deelnemer van het Genootschap Nederland-Aruba, geachte lezer!  
Hierbij ontvangt u onze vijfde nieuwsbrief van dit jaar. Met genoegen kondigen wij hierin aan 
dat de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra gastspreker is op de Jaarlijkse Bijeenkomst 2019 
van het Genootschap Nederland-Aruba. Hij zal zijn visie geven op de geopolitieke betekenis van 
de Caribische regio voor de Verenigde Staten. Ook zal hij zich richten op het grote belang dat de 
VS hecht aan de relatie met Nederland.  
Graag vraag ik ook uw aandacht voor een hernieuwde inleiding van ons erelid Henk Timmer 
over Aruba’s eeuw van transformatie. Van verwaarlozing en armoede naar emancipatie en 
welvaart: zeer boeiend om te lezen. En tot slot bieden wij in het kader van het 
Kinderboekenfestival op Aruba ruimte aan het belang van het lezen door met name kinderen 
van de basisschool. Levendig Uitgever maakte voor de zesde keer het geschenkboek voor het 
Kinderboekenfestival. Namens het bestuur wens ik u veel leesplezier!  
Nico van Grieken, 
Voorzitter  

 
=  =  =  =  =  =  =  =  = 

 
Inhoud: 

• Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra gastspreker op de Jaarlijkse 
Bijeenkomst van het Genootschap Nederland-Aruba 

• Aruba’s eeuw van transformatie: van verwaarlozing en armoede naar emancipatie 
en welvaart / hernieuwd artikel door Henk Timmer  

• Biblioteca Nacional Aruba bevordert het lezen door kinderen op de basisschool  
  

*  *  *  *  *  *  * 
 

Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra gastspreker op  
Jaarlijkse Bijeenkomst Genootschap Nederland-Aruba 

 
De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra is op zaterdag 23 november gastspreker op de 
Jaarlijkse Bijeenkomst van het Genootschap Nederland-Aruba.  
 
Ambassadeur Hoekstra is graag bereid om een voordracht te houden over ‘De geopolitieke betekenis 
van de Caribische regio voor de Verenigde Staten’. Hij richt zich daarbij ook op het grote belang dat de 
VS hecht aan de relatie met Nederland.  
 
Ambassadeur Hoekstra is sinds 10 januari 2018 ambassadeur van de Verenigde Staten in 
Nederland. Hij is geboren in Groningen. Als hij drie jaar oud is, emigreert het gezin Hoekstra 
naar Holland (Michigan). Hij studeert aan Hope College en de Universiteit van Michigan (Master 
of Business Administration), is ondernemer geweest en zet zich sinds 1992 in voor de 
Republikeinse Partij. De voordracht wordt in het Engels gehouden. 
 



 2 

Voorafgaand aan de lezing houdt Eddy Paris, Vertegenwoordiger van Aruba bij de EU en 
plaatsvervangend gevolmachtigde minister van Aruba een korte inleiding over de relatie van 
Aruba met de Europese Unie.  
 
Op het programma staat voorts een korte inleiding door archeoloog Aad Versteeg over Aruba’s 
rotstekeningen en het boek dat hij daarover schreef. Quito Nicolaas zal enkele van zijn gedichten 
voordragen. Het muzikaal intermezzo wordt verzorgd door Doy Salsbach met zijn trio Los 
Alegres.  
 
De uitnodigingen voor deze bijzondere bijeenkomst kunt u zeer binnenkort verwachten.  
 

*  *  *  *  *  *  * 
 

Van verwaarlozing en armoede naar emancipatie en welvaart 
 

Aruba’s eeuw van transformatie  
 
 

 
Bestuurskantoor Oranjestad in 1920 

 
Nederland heeft in belangrijke mate bijgedragen aan wat Aruba in een eeuw tot stand heeft 
gebracht. Daar is duidelijk waardering voor bij de Arubanen. De energieke en daadkrachtige 
aanpak van Aruba zelf blijft in Nederland echter vaak onderbelicht. Wat meer begrip en 
enthousiasme voor wat Aruba in deze eeuw van ontwikkeling heeft bereikt zou Nederland 
sieren. 
 
Aldus Henk Timmer in zijn hernieuwde inleiding over Aruba’s eeuw van transformatie. De 
medeoprichter en erelid van het Genootschap Nederland-Aruba beschrijft nauwgezet de lange 
weg die Aruba ging: van verwaarlozing en armoede naar emancipatie en welvaart. Over de 
‘Aruban way of life’, toerisme, inkomen, (geo)politiek en ‘Aruba dushi tera’.   
 
In Nederland, begint Henk Timmer zijn artikel, volgen slechts weinigen de ontwikkelingen van 
de rijksdelen in de West. Er zijn geen vergelijkende cijfers en geen koninkrijksstatistieken. Zo 
weet bijna niemand dat Aruba met 611 inwoners per km2 dichter bevolkt is dan Nederland, dat 
als dichtstbevolkte land van Europa 411 inwoners per km2 telt.  
 
In de jaren ‘90 had Aruba de hoogste economische groeicijfers binnen het Koninkrijk en de 
snelst groeiende bevolking ter wereld. Bij de volkstelling van 2000 bleek dat van de toen 
geregistreerde 90.500 inwoners er 30.000 buiten het eiland zijn geboren en dat op Aruba mensen 
wonen uit 124 verschillende landen met 79 verschillende nationaliteiten.  
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Eagle Beach 

 
De koninkrijksregering rekent het kennelijk niet tot haar taak om over alle partners van het 
Koninkrijk informatie te verschaffen. Sinds de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba een 
stukje Nederland in de Cariben vormen, is er wel iets meer aandacht voor nieuws uit de West, 
maar daarbij blijft het devies nog steeds dat goed nieuws geen nieuws is. Het slechte nieuws 
komt meestal niet uit Aruba, maar draagt vaak wel bij aan een overwegend negatieve 
beeldvorming van alle eilanden in de West. 
 
Timmer’s gehele verhaal is te lezen op de website van het Genootschap Nederland-Aruba.  
 

*  *  *  *  *  *  * 
 
 

 
 

Het Kinderboekenfestival en het belang van lezen 
 

Van 1 tot en met 8 november wordt dit jaar voor de 27e keer het Festival di buki pa Muchanan 
gehouden. De organisatie ervan is in handen van de Biblioteca Nacional Aruba. De bibliotheek 
werkt daarbij samen met de boekhandels en vele sponsoren.  
 
Op de basisscholen en in de bibliotheek is die week veel te doen. Auteurs uit Nederland, 
Curaçao, Columbia, Bonaire en Colombia bezoeken scholen om kinderen te vertellen over 
boeken en over het belang van lezen.  
 
Levendig Uitgever maakte voor de zesde keer het geschenkboek voor het Kinderboekenfestival. 
De Arubaanse auteur Richard Dabian schreef het fantasierijke prentenboek E faro di multicolo / 
De veelkleurige vuurtoren met prachtige illustraties van de Nederlandse illustrator Géwout Esselink. 
 
Het thema van het Kinderboekenfestival sluit aan bij het thema en het motto van de 
Nederlandse Kinderboekenweek 2019: Reis mee! Op Aruba worden verhalen in ere gehouden. De 
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organiserende commissie van de Biblioteca speelt op mooie Caribische wijze op dit thema in met 
Ban lesa, biaha y gosa! Lees, reis en geniet! 
 
Het Kinderboekenfestival is bedoeld om het lezen te bevorderen. Voor kinderen op de 
basisschool is lezen een van de belangrijkste bezigheden. Begrijpend lezen is een belangrijk 
onderdeel van het curriculum. Met activiteiten als het Kinderboekenfestival bevordert de 
Biblioteca het lezen en draagt zij bij aan het terugdringen van laaggeletterdheid. De bezoekende 
auteurs en illustratoren hopen de kinderen te inspireren om zelf te gaan schrijven en te blijven 
lezen, ook als het niet moet van school. 
 
De auteurs, die Papiamento/u spreken, lezen op de kleuterscholen en in de onderbouw verhalen 
voor, maken muziek en zingen met de kinderen. In de bovenbouw zijn Nederlands (en Spaans) 
sprekende auteurs actief om presentaties te geven en voor te lezen uit hun boeken. Het is voor 
de kinderen een groot feest om een schrijver op hun school te ontvangen en deze te horen 
praten over schrijven, over lezen en over vele verschillende onderwerpen. 
 
Uitgever Jeroen Hoogerwerf van Levendig Uitgever: “Tijdens het Kinderboekenfestival op 
Aruba wil de organisatie kinderen op speelse wijze in contact brengen met boeken, schrijvers, 
illustratoren, literaire kwaliteit en kunst. De bedoeling is het leesplezier en de leesbereidheid van 
kinderen te vergroten. Het verlevendigen van de Nederlandse taal in relatie tot het stimuleren 
van de taalvaardigheid in het algemeen is ook van belang. Binnen een ‘driesporen beleid’ is er 
aldus aandacht voor het Papiaments, het Engels en het Nederlands.”  
 
Zie voor meer informatie: www.bibliotecanacional.aw en www.levendiguitgever.nl 
 

 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 

http://www.bibliotecanacional.aw/
http://www.levendiguitgever.nl/

