
Genootschap Nederland Aruba viert 25-jarig jubileum 
in aanwezigheid van H.K.H. Prinses Beatrix. 

 
 

Het Genootschap Nederland Aruba (GNA) vierde op 19 november 2022 in Koninklijk Theater 
Diligentia zijn 25-jarig jubileum. Speciale gast bij deze viering was H.K.H. Prinses Beatrix. Onder 
het motto ‘De kracht van verbondenheid, het Koninkrijk en Aruba in de toekomst’ was een 
programma samengesteld met toespraken, literatuur en muziek.  
 
Aan het slot van het programma werd voorzitter Nico van Grieken van het GNA door de loco-
burgemeester van Den Haag, mevrouw Mariëlle Vavier, verrast met een Koninklijke 
onderscheiding. De heer Van Grieken is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor 
al zijn verdiensten, in het bijzonder die voor het GNA. 
 

 
H.K.H. Prinses Beatrix met het bestuur, bestuursadviseur en ereleden van het Genootschap Nederland -Aruba ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum 

(foto: Nico van der Ven) 
 
In een zeer goed bezocht Diligentia - de deelnemers van het GNA hadden zich in groten getale 
aangemeld - begon het programma met een welkomstwoord van de GNA-voorzitter. In zijn 
toespraak blikte Van Grieken terug op het ontstaan van het Genootschap Nederland-Aruba. De 
versterking van de banden tussen de volken van Nederland en Aruba en bevordering in Nederland 
van een juist en evenwichtig inzicht in de culturele, maatschappelijke en staatkundige 
ontwikkelingen in Aruba vormen sinds de oprichting in 1997 de missie van het GNA – een politiek 
onafhankelijke en niet-commerciële stichting.  
 
Van Grieken gaf aan dat het GNA in de afgelopen vijfentwintig jaar is uitgegroeid tot een 
gewaardeerd instituut dat door middel van lezingen en symposia ruimte biedt voor reflectie en 
debat over koninkrijksaangelegenheden. Het GNA hecht groot belang aan de betekenis van het 
eeuwenlange culturele, maatschappelijke, economische, politieke en staatkundige erfgoed van het 
Koninkrijk der Nederlanden, aldus Van Grieken. 
 
 
 
 



 
 

      
prof. dr. Viola Heutger   (foto: Nico van der Ven)  dr. Francio Guadeloupe  (foto: Nico van der Ven) 

 
Mogelijkheden hoger onderwijs 
De eerste spreker was prof. dr. Viola Heutger, rector magnificus aan de Universiteit van Aruba. In 
haar toespraak ging prof. Heutger in op de kansen en mogelijkheden van het hoger onderwijs in 
Aruba. Ze stond stil bij de prestaties van Arubaanse studenten in Nederland in vergelijking met 
Arubaanse studenten die in Aruba of in de regio studeren. De volledige tekst van de toespraak van 
prof. Heutger kunt u hier lezen [link naar lezing Heutger]. 
 
Tweede spreker was dr. Francio Guadeloupe, in Aruba geboren. Hij is als sociaal & cultureel 
antropoloog werkzaam als senior onderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor 
Zuidoost-Aziatische en Caribische Studies (KITLV) en als universitair hoofddocent antropologie 
aan de Universiteit van Amsterdam. Guadeloupe is van mening dat klimaatbeleid en economische 
ontwikkeling hand in hand gaan. Voor de oplossing van deze complexe vraagstukken kunnen 
wetenschappers de politiek behulpzaam zijn. De volledige tekst van de toespraak van Francio 
Guadeloupe kunt u hier lezen [link naar lezing Guadeloupe]. 
 

 
prof. dr. Gert Oostindie (foto: Nico van der Ven) 

 
Gebrek aan kennis  
Derde en laatste spreker was prof. dr. Gert Oostindie, historicus gespecialiseerd in Nederlandse 
(post-)koloniale en Caribische geschiedenis. Tot vorig jaar was hij directeur van het Koninklijk 
Instituut voor Taal, Literatuur en Volkenkunde (KITLV). Prof. Oostindie vertelde over de 
koninkrijksrelaties die een overkoepelend verband vormen tussen Aruba en Nederland. Hij sprak 
over de koloniale geschiedenis; de invloed hiervan op het bestuur op de eilanden.  
 
Oostindie besteedde ook aandacht aan het ongemak tussen de landen en Nederland en benoemde 
het gebrek aan kennis in Nederland over de landen in het Caribische gebied. Hij pleitte voor een 

https://genootschapnederlandaruba.nl/genootschapnederlandaruba.nl/wp-content/uploads/2022/11/Toespraak-prof.-Viola-Heutger-Het-hoger-onderwijs-in-Aruba-heeft-de-toekomst-20221119.pdf
https://genootschapnederlandaruba.nl/genootschapnederlandaruba.nl/wp-content/uploads/2022/11/Toespraak-Francio-Guadeloupe-Singing-the-Lord-Song-in-strange-Land2_-20221119.pdf


verbreding van de Koninkrijksagenda. Meer aandacht voor klimaat, milieu, onderwijs, zorg en 
migratie en de vorming van een Koninkrijksparlement.  
 
Tussen de toespraken door droeg de Arubaanse dichteres Frida Winklaar Domacassé eigen 
gedichten voor, waaronder een speciaal voor het 25-jarig jubileum van het GNA geschreven 
gedicht. Jean Jacques Rojer liet het publiek genieten van eigen muziek op gitaar. 
 
Tafelgesprekken met Prinses Beatrix 
In de foyer van Diligentia vonden drie tafelgesprekken plaats met Prinses Beatrix. Met Francio 
Guadeloupe en Gert Oostindie sprak zij over thema’s als natuur en koninkrijksrelaties. Voorts ging 
zij in discussie met drie Arubaanse studenten: Shannon Bueno Guzman, Tess Heronimo en 
Santiago Montemiranda. En met Viola Heutger en Nationale ombudsman Reinier van Zutphen 
besprak zij de ontwikkeling van het hoger onderwijs in Aruba en de positie van Arubaanse 
studenten in de komende vijf jaar. 
 

 
 

   
Arubaanse dichteres Frida Winklaar Domacassé (foto: Nico van der Ven)  Gitarist Jean Jacques Rojer (foto: Nico van der Ven) 

 

   
Loco-burgemeester van Den Haag, mevrouw Mariëlle Vavier met GNA voorzitter Nico van Grieken  (foto: Nico van der Ven) 



   
 

 


