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GENOOTSCHAP NEDERLAND - ARUBA 
 

NIEUWSBRIEF  
 

Geachte deelnemer van het Genootschap Nederland-Aruba, geachte lezer!  
Woensdag 4 september 2019. Natte moesson in Den Haag. Maar ondanks het slechte weer 
waren velen van u naar Internationaal Perscentrum Nieuwspoort gekomen om er te luisteren 
naar de lezingen van staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en gevolmachtigde minister van Aruba Guillfred Besaril.  
Het Genootschap Nederland-Aruba had beide bewindslieden uitgenodigd om hun visie op de 
relatie Nederland-Aruba met ons te delen. In deze vierde Nieuwsbrief van dit jaar zijn hun 
lezingen samengevat. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar onze website, met alle foto’s 
van de bijeenkomst.  
Namens het bestuur wens ik u veel leesplezier.  
Nico van Grieken, 
Voorzitter  

 
=  =  =  =  =  =  =  =  = 

 
Inhoud: 

 Staatssecretaris Knops spreekt met waardering en vertrouwen over Aruba  

 Gedicht Giselle Ecury: ‘Teken een boom’ 

 Gevolmachtigde minister van Aruba Guillfred Besaril over Venezuela: ‘Een 
gebaar van Nederland zou in deze moeilijke tijd toch mooi zijn’  
  

*  *  *  *  *  * 
 

Drukbezochte bijeenkomst Genootschap Nederland-Aruba 
 

Staatssecretaris Knops spreekt met waardering en vertrouwen over Aruba 
 

 
 
‘Met bewondering en waardering hebben we in de loop van ruim dertig jaar kunnen zien hoe 
Aruba, zonder natuurlijke hulpbronnen en met een economie zonder landbouw en industrie van 
betekenis, een hoger welvaartspeil heeft behaald dan alle andere eilanden en landen in de regio. 
Dat verdient een compliment.’ 
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Aldus staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in zijn 
lezing tijdens de drukbezochte bijeenkomst van het Genootschap Nederland-Aruba op 
woensdag 4 september 2019 in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort.  
 
Ondanks het slechte weer werd de bijeenkomst bijgewoond door 94 deelnemers en genodigden, 
onder wie de gevolmachtigde minister van Curaçao, Anthony Begina, de staatsraden Milly 
Schwengle (Aruba), Maria van der Sluijs-Plantz (Sint Maarten) en Paul Comenencia (Curaçao),  
(oud-)politici (oud-minister Laurens-Jan Brinkhorst), vertegenwoordigers van diverse ministeries 
en oud-bestuursleden.    
 
Staatssecretaris Knops ging nader in op de band tussen Nederland en Aruba en trok daarbij de 
vergelijking met een, in het Caribisch gebied bekende, divi diviboom. Hij sprak daarbij onder 
meer over mensenrechten, rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur. Knops gaf aan 
vertrouwen te hebben in de goede samenwerking tussen Nederland en Aruba.  
 
Zorgelijk financieel beheer  
De bewindsman vertelde dat hij sinds zijn aantreden in 2017 ook de uitdagingen van de 
verschillende eilanden had leren kennen: ‘De jeugdwerkloosheid op Curaçao is hoog. De 
armoede op Bonaire soms schrijnend. Het financieel beheer op Aruba zorgelijk.’  
 
‘Dat klinkt streng, maar het gaat om de essentie van onze staatkundige band: de garantie van 
rechtszekerheid en kwaliteit van bestuur: beide essentieel voor een deugdelijk 
investeringsklimaat.’  
 
Juist onder vrienden, benadrukte Knops, is het goed elkaar, als het nodig is, de waarheid te 
vertellen. ‘Oók als het gaat om de overheidsfinanciën en het toezicht daarop.’ Hij noemde het 
van belang dat met elkaar gemaakte afspraken over het financieel toezicht worden nagekomen. 
 
Vertrouwen in goede samenwerking 
‘We delen vaak meer dan we bewust zijn’, besloot Knops zijn lezing. ‘Mijn vertrouwen in goede 
samenwerking staat recht overeind. Als een stevige stam met een weelderige groene kruin. Ik 
vertrouw erop dat we bij verhitte gemoederen altijd nog op de bast van de boom kunnen 
bouwen, van haar vruchten kunnen profiteren en de voordelen plukken van de schaduw die het 
brengt’.  
 
Als dank voor zijn lezing en beantwoording van vragen uit het publiek ontving de staatssecretaris 
het boek ‘Aruba, balans van dertig jaar status aparte’. Het boek werd in 2017 uitgebracht ter 
gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het Genootschap Nederland-Aruba.  
 

*  *  *  *  *  * 
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‘Teken een boom’, zei de juffrouw op school 

 

 
 
 
Staatssecretaris Knops droeg in zijn lezing een gedicht voor van de Arubaanse Giselle Ecury, een 
gedicht over haar kindertijd. Hij had het vorig jaar februari aangetroffen in dagblad Trouw.  

 
‘Teken een boom’ 

Zei de juffrouw op school. 
En ik schetste een divi divi. 

Die scheef uit mijn papier ontstond. 
En groeide in mijn dromen. 

Wees naar mijn geboortegrond. 
Heimwee in zijn takken. 

De juffrouw begon hem uit te vlakken. 
Koud met koele hand. 

Want: 
Ze wilde een wilg. 

 
*  *  *  *  *  * 

 
 

Gevolmachtigde Minister van Aruba Besaril over Venezuela 
 

‘Een gebaar van Nederland naar Aruba 
zou in deze moeilijke situatie mooi zijn’ 

 
Gevolmachtigde minister van Aruba, Guillfred Besaril hield voorafgaand aan de lezing door 
staatssecretaris Knops een korte inleiding waarin hij onder meer inging op Venezuela, het 
toerisme en financieel-economisch beleid, de raffinaderij en de oprichting van een Bureau 
Integriteit Aruba.  
 
Voor wat betreft de situatie in Venezuela zag hij geen wezenlijke verandering. ‘Om die reden 
blijft de grens tussen Venezuela en Aruba dicht voor het personen en goederenvervoer’. Aruba is 
druk bezig, zei hij, met de introductie van een ESTA-systeem – vergelijkbaar met het 
Amerikaanse systeem – voor reizigers vanuit Venezuela. Personen die vanuit Venezuela naar 
Aruba wensen te reizen, dienen vooraf toestemming te vragen.  
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Asielaanvragen en drempel verhogen 
Naast de introductie van een ESTA voor Venezolanen, is Aruba begonnen met de voorbereiding 
voor de introductie van het z.g. ‘Schipholmodel’ op onze luchthaven Reina Beatrix. Minister 
Besaril: ‘Venezolanen, die bij aankomst om asiel vragen, worden voor maximaal 28 dagen in 
detentie gehouden in afwachting van de verwerking van hun asielaanvraag. Aruba heeft 12 
miljoen Arubaanse florin aangevraagd aan de Nederlandse regering voor de aanpak van de crisis 
in Venezuela en de gevolgen hiervan voor Aruba’.  
 
Daarnaast is Aruba op Koninkrijksniveau, samen met Curaçao en Sint-Maarten, bezig om een 
visumplicht in te voeren voor de Venezolaanse reizigers. Besaril: ‘Dit alles om de drempel te 
verhogen en de grote stroom reizigers naar Aruba af te remmen. De vrees is immers dat zij 
Aruba niet meer zullen verlaten. Er bevinden zich al duizenden niet-gedocumenteerde 
Venezolanen op Aruba’.  
 

 
 
De crisis Venezuela heeft volgens hem een enorme negatieve impact in Aruba. ‘De kosten 
hiervan dragen wij tot nu toe helemaal alleen. Wij zijn verheugd te vernemen dat Nederland 
hierin zal bijstaan, maar ook dat zal niet voldoende zijn. Een gebaar vanuit Nederland naar 
Aruba zou in deze moeilijke situatie toch mooi zijn’.  
 
Groei toerisme 
De situatie in Venezuela heeft geleid tot een drastische vermindering van toeristen uit dat land, 
aldus de gevolmachtigde minister. ‘Venezuela bekleedde altijd de tweede plek voor wat betreft 
de toestroom van toeristen naar Aruba. Ondanks de ineenstorting van de Venezolaanse markt 
wist het toerisme in 2018 te groeien met 1,1 procent. Dit is voornamelijk te danken aan een 
groei van 6,7 procent van het toerisme uit Noord-Amerika’.  
 
De RevPar – de opbrengst per hotelkamer – steeg in 2018 met 10,3 procent. In 2018 kwamen 
er 11.000 meer verblijftoeristen en 23.000 meer cruisetoeristen dan in 2017. Deze toename 
heeft geleid tot hogere inkomsten uit het toerisme. In 2018 bedroegen die ruim 3,5 miljard 
florin. ‘Deze cijfers bevestigen dat het met de grootste economische pijler van Aruba goed 
gaat’.  
 
Uitbreiding luchthaven 
Ook de cijfers van de maand juli tonen een stijgende lijn, aldus Besaril. ‘De verwachtingen voor 
het komende winterseizoen zijn buitengewoon gunstig. Vooral vanuit de Verenigde Staten 
worden er meer toeristen verwacht. Als gevolg van de verwachte groei is begonnen met de 
uitbreiding en renovatie van luchthaven Reina Beatrix, het Aruba Airport’s Gateway 2030 
project. Dit megaproject van bijna 500 miljoen florin (250 miljoen euro) is over vier jaar klaar. 
De luchthaven kan daardoor de toenemende stroom reizigers beter stroomlijnen’. 



 5 

 
Raffinaderij 
Doet het toerisme op Aruba het goed, bij de raffinaderij is er sprake van stilstand. Minister 
Besaril: ‘De Arubaanse regering probeert onder het huidige contract met Citgo uit te komen. 
Citgo is hun afspraken qua investeringen en herstart van de raffinaderij tot nu toe niet 
nagekomen’.  
 
De regering heeft een speciale commissie benoemd die moet komen met aanbevelingen ten 
aanzien van de raffinaderij. Eén van de mogelijkheden kan zijn dat de raffinaderij weer in 
handen komt van de Arubaanse regering om vervolgens te kijken naar een andere beheerder die 
de raffinaderij kan omtoveren tot een moderne, technische en milieuvriendelijke raffinaderij. 
‘De uitkomst hiervan moeten we nog afwachten’. 
 
Ondertussen is de regering bezig om meer economische activiteiten te ontplooien, met name in 
de regio rond San Nicolas. Recentelijk is er een principeovereenkomst getekend met de Three 
Riversgroup voor het bouwen van een hotel bij Baby Beach, een investering van circa 200 
miljoen Amerikaanse dollars. 
 
Positieve beoordelingen 
Minister Besaril haakte ook in op de recente goede beoordeling van het ratingbureau Standard 
& Poor’s. ‘De vooruitzichten van de Arubaanse economie zijn bevorderd van negatief naar 
stabiel. Ik citeer uit het rapport van S&P: “The stable outlook reflects our view that Aruba 
will continue making progress on its fiscal correction program over the next two years and 
stabilize the trajectory of government debt….” einde citaat’. 
 
Ook het IMF voorziet een groei van 2,4 procent in 2019, zei hij. ‘Het IMF verwacht voor 
2020 een groei van 3 procent. Hoe positief deze beoordelingen ook mogen zijn, het neemt 
niet weg dat Aruba nog een grote uitdaging heeft om te komen tot een gezonde financiële 
overheidsfinanciën. Dat zal moeten leiden tot een overschot op de begroting en 
vermindering van de enorme staatsschuld van Aruba.  
 
Preferentiële rente 
De uitgaven moeten omlaag en de inkomsten moeten omhoog. Aruba heeft in de afgelopen 
jaren begrotingstekorten gekend van 400 miljoen florin, dit jaar is dit verlaagd tot 25 miljoen 
florin. Voor volgend jaar staat een overschot gepland van 25 miljoen florin, zoals 
afgesproken met Nederland in november vorig jaar’.  
 
De interestkosten bedragen dit jaar 230 miljoen florin. Besaril zei dat het voor de Arubanen 
onbegrijpelijk is dat er in Nederland geen politiek draagvlak voor het toekennen aan Aruba 
van een preferentiële rente. ‘Curaçao en Sint-Maarten genieten die, door tussenkomst van 
Nederland, wél. Het kost Nederland niets’.  
 
Minister-president Wever-Croes 
De gevolmachtigde minister herinnerde eraan dat de Arubaanse minister-president Evelyn 
Wever–Croes een jaar geleden, ook in Nieuwspoort, een interessante inleiding over de 
uitdagingen van het nieuwe kabinet. ‘Tussen toen en nu is er een hoop gebeurd op Aruba. Zo is 
het Sociaal Crisis Plan, dankzij de inzet van lokale partners en Unicef, volop in uitvoering. Al 
31 projecten zijn in volle gang.  
 
Men is naarstig op zoek naar geschikt personeel om de problemen op sociaal en 
maatschappelijk terrein goed aan te pakken. Er is een nationaal meldpunt kindermisbruik en de 



 6 

overheid is begonnen met diverse campagnes om de bewustwording over deze problematiek te 
bevorderen’.  
 
Bureau Integriteit Aruba 
Ook op het gebied van Integriteit is vooruitgang geboekt, aldus Besaril. ‘Zo is er bijvoorbeeld 
een Bureau Integriteit Aruba opgericht, en zal Aruba een nationale integriteit scan gaan 
uitvoeren. De wetgeving inzake de Ombudsman, de financiering politieke partijen en de 
screening van politici zijn al bij het parlement om behandeld te worden’. 
 
De minister zei blij te zijn dat het Genootschap Nederland Aruba een lans breekt voor ons 
eiland en haar bewoners. ‘Ik waardeer dit enorm’. 
 

*  *  *  *  *  * 
 
 
 

 
 
Het bijna voltallige bestuur van het Genootschap Nederland-Aruba op 4 september 2019, in aanwezigheid van 

gevolmachtigde minister van Aruba Guillfred Besaril en Glenn Ling, directeur van het Arubahuis. 
 

V.l.n.r. Gilbert Wawoe, adviseur bestuur van het GNA; Glenn Ling, directeur Arubahuis; Marifer Aguirre 
Broca; Justine Kerssemakers; Margie van Gijn; Nico van Grieken, voorzitter; gevolmachtigde minister Guillfred 

Besaril; Dennis Nava, 1e secretaris; Stan Robbers, penningmeester; Zayènne van Heesen-Laclé en Alwin 
Toppenberg, vicevoorzitter. 2e Secretaris Sidney Kock was afwezig (Foto: Nico van der Ven) 

 
 

*  *  *  *  *  *  *  *  * 


