22ste Jaarlijkse Bijeenkomst Genootschap Nederland-Aruba

VS-Ambassadeur Hoekstra:
‘We moeten gezamenlijk optrekken om dictators weg te krijgen’

VS-ambassadeur Pete Hoekstra bij het
Genootschap Nederland-Aruba
Het Genootschap Nederland-Aruba hield op zaterdag 23 november 2019 zijn Jaarlijkse
Bijeenkomst. Het was de tweeëntwintigste maal dat dit belangrijke evenement werd
georganiseerd. Sprekers waren Pete Hoekstra, Ambassadeur van de Verenigde Staten in
Nederland en Eddy Paris, Vertegenwoordiger van Aruba bij de Europese Unie en
plaatsvervangend gevolmachtigde minister van Aruba.
Archeoloog Aad Versteeg sprak naar aanleiding van de verschijning van zijn imposante boek
‘The Archeology of Aruba’ over de grote betekenis van Arubaanse rotstekeningen en de
literator, schrijver en dichter Quito Nicolaas droeg enkele van zijn Caribische gedichten
voor. Een daarvan – het gedicht ‘Onderweg’- was zojuist opgenomen in het tijdschrift
Neerlandistiek.
Tijdens het muzikaal intermezzo speelden Doy Salsbach en zijn Trio Los Alegres bekende
Caribische liedjes.

Doy Salsbach met zijn Trio Los Alegres
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Het bestuur van het Genootschap Nederland-Aruba mocht zo’n 130 mensen begroeten. De
Jaarlijkse Bijeenkomst is altijd een vertrouwd moment waarop men elkaar kan ontmoeten,
herinneringen kan ophalen en actuele Arubaans-Nederlandse beleidszaken kan bespreken.

Grote belangstelling van deelnemers en genodigden
De Jaarlijkse Bijeenkomst beantwoordt aldus aan de missie van het Genootschap: een
platform zijn voor het bevorderen van een juist en evenwichtig inzicht in de culturele,
maatschappelijke en staatkundige ontwikkelingen in Aruba.
Geopolitiek
VS-ambassadeur Hoekstra ging in zijn lezing in op de geopolitieke betekenis van de
Caribische regio voor de Verenigde Staten. Hij was net teruggekeerd uit de West. Op Sint
Eustatius had hij de viering van ‘The First Salute’ bijgewoond, de eerste erkenning op 16
november 1776 door de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden van de Amerikaanse
onafhankelijkheidsverklaring. Het 250-jarige jubileum hiervan wordt in 2026 gevierd. De
president van de Verenigde Staten van Amerika zal daarbij aanwezig zijn, onthulde hij.
Hoekstra memoreerde dat de Caribische landen van het Koninkrijk, net als Nederland,
kunnen rekenen op de VS, zeker waar het gaat om veiligheid, gedeelde waarden en hulp.
Over Venezuela en president Nicolas Maduro merkte hij op dat landen gezamenlijk moeten
optrekken en manieren moeten vinden om dictators weg te krijgen. Daarnaast sprak de
ambassadeur zich positief uit over een goede relatie met de Europese Unie. ‘Wij hechten
daaraan veel belang’.
Tijdens zijn bezoek aan de Cariben kwam ook de Venezolaanse vluchtelingenproblematiek
aan de orde. Mocht er aanvullende hulp nodig zijn dan staan de VS daarvoor open, zei
Hoekstra. De ambassadeur omschreef de Caribische delen van Koninkrijk als goede partners
van de VS. In het bijzonder Aruba is een goede handelspartner van de VS. Per jaar
exporteert Amerika 1 miljard dollar aan goederen en diensten naar Aruba. Ook de Pre
Clearance op luchthaven Reina Beatrix noemde Hoekstra positief. Het vliegen van Aruba
naar de VS is daardoor aanzienlijk eenvoudiger dan vanuit de andere landen van het
Koninkrijk.
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Voorzitter Nico van Grieken overhandigde Ambassadeur Hoekstra als dank voor zijn inleiding
het jubileumboek van het Genootschap: ‘Aruba, Balans van 30 Jaar Status Aparte’
Europese Unie en Aruba
Eddy Paris, Vertegenwoordiger van Aruba bij de EU en plaatsvervangend gevolmachtigde
minister van Aruba, ging in zijn toespraak nader in op de relatie EU-Aruba. Hij belichtte het
ontstaan van de Europese Gemeenschap, het Verdrag van Rome (1957) en het in het
verdrag opgenomen LGO-besluit. Dat was bedoeld om de ontwikkeling van de economieën
van de ‘Landen en Gebieden Overzee’ van de nieuwe lidstaten te stimuleren.

Eddy Paris, Vertegenwoordiger Aruba bij de EU
De organisatie die daartoe is opgericht, heet de OCTA, Overseas Countries and Territories
Association. Landen als Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Denemarken
maken er deel vanuit. Eddy Paris is vicevoorzitter van het Executive Committee van de
OCTA. Hij gaf aan dat de Britse OCT geen lid meer kunnen blijven van de OCTA als GrootBrittannië de EU verlaat.
Vele landen en gebieden overzee – ook Aruba – hebben in de loop der jaren veel gebruik
kunnen maken van fondsen van de EU voor het financieren van projecten. In Aruba heeft de
het Europese Ontwikkelingsfonds EDF tussen 1986 en 2019 diverse projecten in Aruba
gefinancierd, zoals de uitbreiding van luchthaven Reina Beatrix, het gebouw van de
Bloedbank, het Arikok Nationale Park en het Archeologische Museum.
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Paris sprak ook over de mogelijkheden na 2019, zoals het Europese Solidariteit Korps, het
uitwisselingsprogramma Erasmus en het Multiannual Financial Framework (MMF) van de
Europese Commissie voor de periode 2012-2027. Er is een bedrag van 159 miljoen euro
beschikbaar voor de LGO van Frankrijk en Nederland.

Het bestuur van het Genootschap Nederland-Aruba met VS-Ambassadeur Peter Hoekstra
en zijn echtgenote Diane, erelid Henk Timmer en bestuursadviseur Gilbert Wawoe
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