
 
VERSLAG OVER HET JAAR 2005 

 

Het in 1997 opgerichte Genootschap Nederland-Aruba zet zich in voor versterking van de banden tussen 
Aruba en Nederland. Voor bestuur, deelnemers en belangstellenden is het genootschap een platform 
voor uitwisseling van standpunten en gedachten over de relatie tussen Aruba en het Koninkrijk. Als 
gevolg van de integratie van Nederland in de Europese Unie verbreedt de discussie zich inmiddels 
eveneens tot de relatie Aruba - Europa. Bestuur en deelnemers hebben een blijvende affiniteit met het 
eiland en willen daarom graag hier in Nederland de interesse voor Aruba bevorderen en stimuleren.  
 
Bestuur en deelnemers 
Het bestuur bleef ook dit verslagjaar bestaan uit 15 leden maar, er is wel een mutatie. Mevrouw Elsa van 
Gaalen is als bestuurslid afgetreden. In die vacature is voorzien door de benoeming van de heer Gilbert 
Wawoe. Het aantal deelnemers/begunstigers bedroeg bij de start van 2005 een totaal van 136 personen 
en 10 bedrijven/instanties. In de loop van 2004 zijn er enkele opzeggingen geweest, maar hebben zich 
ook weer nieuwe deelnemers aangemeld. Per ultimo 2005 telt het Genootschap 138 personen en 9 
bedrijven/instanties. Met de 15 bestuursleden meegerekend staat het ledental thans op 162.  
 
Met leedwezen maken wij melding van het overlijden, op 15 januari 2005,  van de heer Henk Molleman. 
Als lid van de Tweede Kamer voor de PvdA was de heer Molleman in de jaren zeventig het eerste 
kamerlid dat het streven van Aruba naar een Status Aparte volledig steunde. Ook daarna bleef hij Aruba 
met raad en daad bijstaan. In hem verliest Aruba een toegewijde vriend en het genootschap een 
enthousiast deelnemer. 
 
Activiteiten 
 
Bijeenkomst met bedrijven 26 januari 2005  
Ten kantore van ESJ Accountants en Belastingadviseurs in Breda vond op 26 januari 2005 een 
bijeenkomst plaats van personen en bedrijven die deelnemer zijn van het Genootschap Nederland-Aruba 
en tevens zakelijke belangen hebben met of op Aruba. Tijdens deze bijeenkomst werden ervaringen 
uitgewisseld over o.m. de voortgang van zaken betreffende herziening van belastingregelingen, het 
ondernemingsklimaat en  knelpunten in de verhouding bedrijfsleven-overheid. De diverse punten zijn 
daarna door bestuursleden van het Genootschap besproken met Gevolmachtigde Minister van Aruba, 
mevr. A.A. Tromp-Yarzagaray. Het plan is om dergelijke bijeenkomsten in het vervolg te doen 
samenvallen met dienstbezoeken van de Arubaanse ministers aan Nederland. 
 
Jaarbijeenkomst 10 september 2005 
Velen vonden weer de weg naar Den Haag voor de 8e jaarbijeenkomst, dit  jaar op zaterdag 10 
september in het Crowne Plaza Promenade Hotel. Tijdens deze bijeenkomst werd afscheid genomen van 
de Gevolmachtigde Minister mw. A.A. Tromp-Yarzagaray, die had aangekondigd in de loop van de herfst 
de politiek vaarwel te zeggen. Voorzitter Gerda Meijerink bedankte mevrouw Tromp-Yarzagaray voor vier 
jaar prettige samenwerking en bood haar bloemen aan. 
 
In zijn inleiding Het Onzalige Statuut hield gastspreker Drs. J.S.J. (Hans)  Hillen een enthousiast  
en eloquent pleidooi voor een intensieve, openhartige samenwerking tussen Nederland en de  
landen overzee. Bij de interpretatie van het Statuut voor het Koninkrijk ligt het accent te veel op 
gelijkwaardigheid en wederkerigheid. De samenwerking die ook in het Statuut is verwoord komt daardoor 
in het gedrang. Men is op de eilanden vaak zo intensief bezig is met het verdedigen van de autonomie 
die het Statuut biedt en garandeert, dat de samenwerking binnen het Koninkrijk niet van de grond komt.  
 
 
 
Aan beide kanten heeft dit tot verkoeling geleid. In dat opzicht kan gesproken worden van een Onzalig 
Statuut. Vijftig jaar Statuut hebben niet geleid tot verdieping van de relatie. Daarom is het nu hoog tijd om 
alle gevoeligheden in een doosje te doen met een mooie strik erom en echt te gaan samenwerken. 
Dingen benoemen zoals ze zijn, ruimte gevend aan zelfbestuur en de verschillen en maar ook erkennen 
dat Nederland een nuttige rol heeft in het Koninkrijksverband.  
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In het muzikale intermezzo, deze keer verzorgd door het duo Alma Latino bestaande uit Mayra en Fred 
de Haas, maakten wij kennis met de Paraguayaanse harp. Tot slot werd onder genot van een drankje en 
pastechi’s de discussie voortgezet en bijgepraat met vrienden en bekenden.  
 
Bijeenkomst Nieuwspoort 14 oktober 2005 
Per 1 januari 2006 is Aruba twintig jaar een zelfstandig land binnen ons Koninkrijk. Op een bijeenkomst 
op 14 oktober in Perscentrum Nieuwspoort te Den Haag stond die mijlpaal centraal. De bekende 
Arubaanse ondernemer Eduardo de Veer sprak daar over Aruba - twintig jaar status aparte. Hoe verder?  
De Veer begon zijn betoog met een overzicht van de ontwikkeling van de Arubaanse economie. De 
onstuimige economische groei in de jaren 1987 – 1997 die leidde tot volledige werkgelegenheid en 
verdubbeling van de AOV-uitkeringen. De daaropvolgende jaren van consolidatie missen het élan en de 
eensgezindheid van die eerste jaren. Het welvaartspeil en de werkgelegenheid blijven weliswaar 
gehandhaafd, maar is er sprake van teruglopende productiviteit en uit de hand gelopen 
overheidsuitgaven. Over hoe het verder moet is De Veer duidelijk. Een sluitende overheidsbegroting, 
verbeteren van opleiding, onderwijs en infrastructuur, zorg voor natuur en milieu, schone zee en 
stranden, moderniseren van het bestuursapparaat en terugdringen van bureaucratie en patronage zijn 
belangrijke voorwaarden voor een vitale economie en goed bestuur. Bij de discussie over LGO of UPG 
moet de vraag wat het beste is voor Aruba centraal staan. Uitgangspunt moet daarbij zijn dat een grote 
meerderheid van de bevolking bij Nederland c.q. de Europese Unie wil blijven. De economische toekomst 
van Aruba is nauw verbonden met de relaties binnen het Koninkrijk. Rechtszekerheid, 
ondernemingsklimaat en territoriale zelfstandigheid zijn afhankelijk van die goede relatie. Wetten moeten 
daarom waar mogelijk concordant blijven met die van het Koninkrijk en waar nodig ook met de EU. Op 
het economische vlak moet Aruba haar eigen weg kunnen gaan met een blijvende koppeling aan de 
Amerikaanse dollar en de eigen belastingheffing. De boeiende inleiding lokte een geanimeerde discussie 
uit. 
 
Informatievoorziening 
Zoals al meerdere jaren gewoonte is, kregen bestuur en deelnemers ook dit jaar viermaal een Voor u 
gelezen… toegestuurd. Deze kwartaalbrief bevat een compilatie van belangwekkende artikelen en 
berichten over de relaties binnen het Koninkrijk en over recente ontwikkelingen op economisch en sociaal 
gebied in het land Aruba. Ook leden van de Vaste Commissies voor de Nederlandse Antillen en Aruba 
van de Tweede en Eerste Kamer krijgen deze kwartaalbrief toegezonden. 
 
Financiën 
De inkomsten bedroegen in 2005 totaal €  6.149,87  (2004: € 6.709,12) en de uitgaven  
€  5.321,34 (2004: € 5.664,91), hetgeen betekent dat het jaar met een batig saldo van  
€  828,53 kon worden afgesloten.  
 
Doorn, 7 maart 2006 
 
Drs. G.C. Meijerink, voorzitter 
 
 
 
 
 

 
 


