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Bestuur 
Het bestuur bestond uit mw. G.C. Meijerink (voorzitter), N. J. P. A. van Grieken 
(vicevoorzitter), N. Emerencia (penningmeester), D. Nava (eerste secretaris), S. Kock (tweede 
secretaris), G. van der Burght, M. Croes, S. van Itterson, B. Nieuwenhuizen, mw. M. Robbers-
van der Borg, mw. Z. van Heesen Laclé, K. Odor, A. Toppenberg en G. Wawoe. 
 
Tot ons leedwezen is ons op 12 september 2014 Siem van Itterson ontvallen. Hij was vanaf 
de oprichting in 1997 lid van het bestuur. Zijn betekenis voor het Genootschap Nederland-
Aruba was groot. Hij heeft actief bijgedragen aan de kracht waarmee wij ons hebben kunnen 
wijden aan een juiste en correcte beeldvorming van Aruba in Nederland en in het Caribische 
Gebied. Siem van Itterson was een gedreven ambassadeur van het land Aruba. Zo zal hij bij 
het bestuur voortleven. 
 
Mevrouw Miriam Robbers-van der Borg, de heer Gregor van der Burght en de heer Bas 
Nieuwenhuizen, allen leden van het bestuur sinds de oprichting, verlieten in 2014 op hun 
verzoek het bestuur. Voor hun jarenlange toewijding aan het Genootschap Nederland-Aruba 
heeft het bestuur zijn grote erkentelijkheid uitgesproken.  
 
Hun affiniteit met Aruba en zorg voor goede koninkrijksbetrekkingen zijn als zeer 
betekenisvol ervaren, met name waar het ging om het betrachten van een evenwichtige 
benadering ten aanzien van de onafhankelijke wijze waarop het GNA zijn bijdrage levert aan 
een verdere versterking van de banden tussen Aruba en Nederland – en derhalve bij het 
uitwisselen van standpunten en gedachten over onze koninkrijksrelaties. Het bestuur wenst 
hen toe dat zij terugkijken op een interessant bestuursperiode.  
 
In maart van dit jaar, 2015, heeft voorzitter Gerda Meijerink te kennen gegeven het 
voorzitterschap te willen neerleggen. Het bestuur heeft haar wens, onder dankzegging voor 
haar jarenlange inzet, gerespecteerd. Het bestuur heeft daarop besloten het voorzitterschap 
over te dragen aan vice-voorzitter Nico van Grieken en het vice-voorzitterschap over te 
dragen aan Alwin Toppenberg.  
  
Ontwikkeling Genootschap Nederland-Aruba 
In het verslagjaar 2014 hebben zich meer dan 30 nieuwe belangstellenden aangemeld om 
deelnemer te worden. Aldus telt ons Genootschap ruim 235 deelnemers. Dit is inclusief de 
ondernemingen die zich hebben aangesloten. Het bestuur ervaart de belangstelling voor de 
missie, doelstelling en bijeenkomsten van het Genootschap als een aanmoediging om op de 
ingeslagen weg door te gaan: het versterken van de banden tussen Nederland en Aruba en 
het bevorderen in Nederland van een juist en evenwichtig inzicht in de culturele, 
maatschappelijke en staatkundige ontwikkelingen in Aruba. In dat kader werden vorig jaar 
drie bijeenkomsten georganiseerd.  
 
 
 



Bijeenkomst ‘Gateway Gezant’  
Op 9 januari 2014 hield mevrouw Marion Kappeyne van de Coppello, 
Koninkrijksambassadeur in Chili een voordracht voor het Genootschap Nederland-Aruba. Zij 
sprak als speciale ‘gateway gezant’ over de conferentie ‘Europe meets the Americas’. De 
discussie maakte duidelijk dat het koninkrijk graag doorgaat met de verdere versterking en 
ondersteuning van de brugfunctie van Aruba voor bedrijven uit Europa en Zuid-Amerika. De 
drukbezochte bijeenkomst werd gehouden in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort.  
 
Jaarlijkse bijeenkomst 
Op zaterdag 4 oktober hield het Genootschap Nederland-Aruba voor de zeventiende keer 
zijn jaarlijkse traditionele bijeenkomst. Er hadden zich 120 mensen aangemeld. Voor de 
tweede achtereenvolgende keer was de bijeenkomst in het Mercure Hotel in Den Haag 
Leidschendam.  
 
De Gevolmachtigde Minister van Aruba, de heer Alfonso Boekhoudt, hield een korte 
toespraak waarin hij enkele actuele ontwikkelingen belichtte in de relatie Nederland-Aruba. 
Daarna werd de documentaire ‘A Royal Affair’ vertoond. De film, gemaakt door Rebecca 
Roos in opdracht van de Gouverneur van Aruba, geeft op boeiende wijze aan wat Aruba voor 
het Koninkrijk betekent en vice versa. De film biedt niet alleen inzicht in de 200 jaar 
geschiedenis van het Koninkrijk, maar ook in de geschiedenis van onze democratie en 
rechtstaat.  
 
Het muzikaal intermezzo werd verzorgd door bestuurslid Alwin Toppenberg (piano) en diens 
elfjarige kleinzoon Gilbert-Jan van Gaalen (viool). Zij speelden diverse stukken voor ons en 
ontvingen daarvoor een gewaardeerd applaus. De jaarlijkse bijeenkomst werd 
traditiegetrouw afgesloten met een geanimeerde borrel, waarop ook pastechi’s werden 
gepresenteerd.  
 
Bijeenkomst TNO 
Op vrijdag 7 november was het Genootschap Nederland-Aruba te gast bij TNO Den Haag. 
Spreker op deze drukbezochte bijeenkomst was de heer Jan Ebbing, managing director 
Caribbean Branch Office TNO in Aruba. Als vertegenwoordiger van een van Nederlands 
belangrijkste wetenschappelijke onderzoeksinstellingen hield hij een boeiende en zeer 
informatieve inleiding over het vertrouwen van TNO in Aruba, over de ambitie van Aruba om 
tot een duurzame samenleving te komen en over de ontwikkeling van TNO Aruba in Latijns-
Amerika en het Caribische gebied. Van de zijde van het Kabinet van de Gevolmachtigde 
Minister van Aruba was directeur Shandra John aanwezig. Het bestuur van het Genootschap 
Nederland-Aruba spreekt zijn erkentelijkheid uit voor de gastvrijheid die bij TNO is genoten. 
 
Allianties 
Het verslagjaar is ook benut om in het kader van het ‘Brede belang van een goede relatie 
tussen Nederland en de Caribische delen van het Koninkrijk’ hoopvolle contacten te leggen 
met o.a. VS-ambassadeur Timothy Broas en bestuursvoorzitter Jos Nijhuis van Schiphol 
Groep. Relaties zijn ook aangeknoopt met Gasunie.  
  
 
 



Communicatie 
De deelnemers van het Genootschap ontvingen over het gehele jaar verspreid ons 
nieuwsoverzicht ‘Voor u Gelezen…’. Voor u Gelezen is een zeer gewaardeerde bloemlezing 
van actuele Arubaanse ontwikkelingen die relevant zijn voor de relatie met Nederland.  
  
De deelnemers zijn door het jaar heen geïnformeerd over aankondigingen van activiteiten 
van zusterorganisatie, pas verschenen boeken, concerten en belangwekkende 
tentoonstellingen.  
 
De website van het Genootschap Nederland-Aruba heeft in de loop van het jaar een 
renovatie ondergaan, waardoor inhoud en vormgeving als een aantrekkelijker geheel 
worden gepresenteerd. Het is de bedoeling de website verder te activeren ten behoeve van 
informatie over de Nederlands-Arubaanse betrekkingen.  
 
Financiën  
Begin 2014 heeft het bestuur besloten om de jaarlijkse bijdrage per persoon te verhogen van 
20 naar 25 euro. Op die manier zijn wij in staat om onze activiteiten succesvol voort te 
zetten. De financiën van het genootschap zijn gezond, mede dankzij de  medewerking van de 
betrokken deelnemers en inspanning van onze bestuursleden.  
 
Namens het bestuur, 
 
Nico van Grieken, 
Voorzitter  
 
      
  


