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Bestuur Genootschap heeft uitgebreid gesprek met 
Gevolmachtigde Minister van Aruba, de heer Guillfred Besaril  
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Van links naar rechts: Gevolmachtigde Minister van Aruba, dhr. Guillfred Besaril, Bestuurslid GNA mevr. M. van Gijn, Bestuursvoorzitter 
GNA dhr. N. van Grieken, Bestuurslid en Penningmeester GNA dhr. N. Emerencia  

 
  
Het bestuur van het Genootschap Nederland-Aruba heeft op 12 februari 2018 uitgebreid 
kennisgemaakt met de Gevolmachtigde Minister van Aruba, de heer Guillfred Besaril. Het gesprek 
werd gevoerd op het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister in Den Haag en vond plaats op verzoek 
van het bestuur. Het is sinds de oprichting van het Genootschap Nederland-Aruba in 1997 een goede 
traditie dat leden van het bestuur een eerste ontmoeting hebben met een nieuwe Gevolmachtigde 
Minister.   
  
Minister Besaril werd op 20 november van het vorig jaar benoemd door het nieuwe Arubaanse 
kabinet Wever-Croes. Inmiddels heeft hij op voortvarende wijze contacten gemaakt in politiek Den 
Haag. Ook elders in Nederland ging hij op bezoek bij organisaties en bedrijven, zoals in de land- en 
tuinbouw. Deze sector vormt een van de pijlers van het Arubaanse kabinetsbeleid. Het land Aruba 
importeert al vele jaren zo’n 95 procent van zijn voedingsproducten. Met het kabinet streeft de 
minister ernaar de importafhankelijkheid van Aruba flink te verminderen door meer eigen landbouw 
te bevorderen. Hij wil daartoe met Wageningen University & Research gesprekken aangaan.  
  
Een daadkrachtige indruk maakte minister Besaril evenzeer met zijn visie op de ontwikkeling van 
‘blue economy’ en een meer innoverende economie voor Aruba. ‘Ons land wordt omringd door 
water en is aan zichzelf verplicht daar meer mee te doen’, zo zei hij. De blik is daarbij gericht op 
landen in de Caribische regio, zoals Panama en Colombia. De ontwikkeling van een meer op innovatie 
gerichte economie heeft het grote voordeel dat daar betrekkelijk weinig ruimtebeslag mee is 
gemoeid. Hij wil hierover met potentiële Nederlandse investeerders in gesprek komen. De kwestie 
Venezuela beschouwt minister Besaril eerder als een economische kans dan als een bedreiging. ‘Ik 
wil vooral op een positieve wijze met deze actualiteit omgaan. Hier liggen duidelijk kansen voor 
Aruba.’  
  
In Nederland is het beleid van minister Besaril er in hoge mate op gericht om de prestaties van 
Arubaanse studenten drastisch te verhogen. ‘Onze jonge studenten komen slecht voorbereid in 
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Nederland aan. Dat moet verbeteren. Hun slagingspercentages moeten omhoog. Ik wil mij daar met 
onze mensen van het Arubahuis sterk voor maken.’     
  
Voorzitter Nico van Grieken van het Genootschap Nederland-Aruba bedankte de Gevolmachtigde 
Minister van Aruba namens het bestuur voor het kennismakingsgesprek. Hij overhandigde de heer 
Besaril het boek ‘Aruba, balans van 30 jaar status aparte’. Het Genootschap gaf het boek uit in 2017 
ter gelegenheid van zijn 20-jarige bestaan. 
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Het overhandigen van het boek ‘Aruba, balans van 30 jaar status aparte’ aan dhr. G Besaril door dhr. N. van Grieken 


