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VERSLAG OVER HET JAAR 2003
Het in 1997 opgerichte Genootschap Nederland-Aruba is voor bestuur en deelnemers een
platform voor uitwisseling van standpunten en ideeën over de relatie Nederland-Aruba. Een
discussie die zich de laatste tijd zelfs aan het verbreden is tot ook de relatie Aruba-Europese
Unie. Bestuur en deelnemers hebben een blijvende affiniteit met het eiland en willen graag de
interesse voor Aruba stimuleren en de banden tussen Nederland en Aruba versterken.
Bestuur en deelnemers
Het bestuur bleef ook dit verslagjaar bestaan uit 15 leden. Het aantal deelnemers bedroeg bij
de start van 2003 een totaal van 108 personen en 7 bedrijven/instanties. In de loop van 2003
kregen wij 3 opzeggingen maar werden niet minder dan 20 nieuwe leden ingeboekt: 18
personen en 2 bedrijven. De eindstand per 31.12.03 komt daardoor op123 personen en 9
bedrijven/instanties. Met de 15 bestuursleden meegerekend telt het genootschap derhalve
thans 147 ‘leden’.
Wij betreuren het overlijden van Drs. W. van Alphen. Hij overleed kort na het verschijnen
van de door hem samen met Prof. dr. ir. C.L. Temminck Groll verzorgde uitgave The Dutch
Overseas. An architectural survey of the mutual heritage of four centuries in three continents.
In hem verloren wij een enthousiast deelnemer en trouwe bezoeker van onze bijeenkomsten.
Activiteiten
In 2003 werden drie bijeenkomsten georganiseerd, twee in Perscentrum Nieuwspoort en de
vaste jaarlijkse bijeenkomst in Crowne Plaza Promenade Hotel te Den Haag.
De bijeenkomst in Nieuwspoort op 11 maart 2003 stond in het teken van het bezoek van de
Arubaanse minister-president Nelson O. Oduber. Premier Oduber hield een inleiding met de
titel Stabiliteit: pijler voor een duurzame ontwikkeling. Hij sprak over de stand van de
economie, de regeringsplannen en de langere termijn ontwikkelingen op Aruba. Ook de
verhoudingen met de Europese Unie kwamen daarbij ter sprake. De boeiende inleiding van de
heer Oduber werd gevolgd door een geanimeerde discussie.
Voor de ook dit jaar weer goed bezochte jaarbijeenkomst op 6 september in Crowne Plaza
Promenade Hotel was oud-minister van Binnenlandse Zaken H.F. (Hans) Dijkstal onze
gastspreker. Zijn inleiding had als titel De verhouding Nederland-Aruba ofwel Hoe gaan
vrienden met elkaar om?
De heer Dijkstal roemde de zakelijke en hartelijke betrekkingen tussen Nederland en Aruba,
maar stelde ook dat er breed gezien in Nederland geen vriendschapsgevoelens voor Aruba en
de Antillen bestaan. Het gaat om een wederzijdse belangenrelatie die van tijd tot tijd moet
worden geïnventariseerd en weer in kaart moet worden gebracht. Het statuut beantwoordt niet
meer in alle opzichten aan de vragen van nu. Meer dan om vriendschap gaat het bij de
omgangsvormen om doelmatigheid, zorgvuldigheid en rechtmatigheid maar ook om
wederzijds respect en vertrouwen. Kern is en blijft de rechtsstaat en de democratie, dus om
het organiseren van de macht en de controle op die macht. De vraag is hoe het zowel in
Nederland als op Aruba en de Antillen gesteld is met deze grondslagen. Want dit is wel de
basis waarop vrienden met elkaar omgaan.
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Het muzikale intermezzo was dit jaar in de bekwame handen van de op Aruba geboren gitarist
en componist Marlon Leon Titre. Met zijn spel en composities viel hij reeds meermalen in de
prijzen, waardoor hij snel meer bekendheid krijgt en gewaardeerd wordt als een groot talent.
Ook bij ons kreeg hij veel bijval voor zijn prachtige vertolkingen van Bach, Mertz en Lauro.
Zoals gebruikelijk was er tot besluit weer een gezellig samenzijn waarbij de typische
Arubaanse lekkernij – de pastechi’s – niet ontbraken.
De derde bijeenkomst, op 11 november 2003 in Nieuwspoort, ging over de vraag welke
relatie Aruba voor de toekomst het beste kan kiezen ten aanzien van de Europese Unie.
Met de titel Aruba, Nederland en de EU: kiezen of delen? werd deze vraag ingeleid door
twee deskundigen op dit terrein: oud-gevolmachtigde minister mr. A.G. (Mito) Croes en mr.
G. Van der Wal, specialist in Europees recht en sinds lange tijd betrokken bij procedures en
vragen die de EU en de Landen en Gebieden Overzee (LGO) betreffen.
Mr. Croes benadrukte de steeds beperkter wordende betekenis van het huidige LGO-besluit
voor Aruba, fag een opsomming van de voordelen en bepleitte een keuze voor een UPG-status
ofwel de status waarbij Aruba zich als ultraperifeer gebied (evenals Madeira en de Canarische
Eilanden) bij de EU aansluit. Mr. Van der Wal twijfelt nog over nut en noodzaak van deze
stap. Eerst moet komen vast te staan welke inspanningen van Aruba gevraagd worden en wat
Aruba zal moeten doen en laten om volwaardig aan de EU te kunnen meedoen. Uiteraard
volgde een uitgebreide discussie van hoog niveau. Daarbij bleek ook hoe dit initiatief
gewaardeerd werd en door velen als een aanzet voor voortgaande discussie werd gezien.
Informatievoorziening
Zoals al meerdere jaren gewoonte is, kregen bestuur en deelnemers ook dit jaar viermaal een
Voor u gelezen… toegestuurd. Dit jaar werd deze kwartaalbrief met een compilatie van
belangwekkende artikelen en berichten met betrekking tot Aruba ook aan de leden van de
Vaste Kamercommissies voor de Nederlandse Antillen en Aruba toegezonden.
Financiën
De inkomsten bedroegen in 2003 totaal E 5.820,95 (2002: E 5.421,50) en de uitgaven
E 6.395,09, (2002: E 4.193,92) hetgeen betekent dat het jaar met een negatief saldo van
E 574,60 moest worden afgesloten. De kosten waren dit jaar hoger omdat er drie
bijeenkomsten werden gehouden. De extra kosten daarvan konden niet geheel gedekt worden
door de als gevolg van ledengroei toch gestegen inkomsten.
De in 1999 als bestemmingsreserve aangemerkte E 4.500,-- voor het project “Uitwisseling
scholieren Nederland-Aruba” is ook dit jaar ongewijzigd gehandhaafd. Per saldo beschikt het
genootschap per 31.12.2003 over een vermogen/algemene reserve van E 8.520,55.
Amsterdam, 17 maart 2004

Drs. G.C. Meijerink, voorzitter
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