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Inleiding
Het Genootschap Nederland-Aruba is in 1997 opgericht. Ons doel is een verdere versterking te
bewerkstelligen van de hechte banden tussen Aruba en Nederland. Al eeuwenlang bestaan er goede
economische, sociale, educatieve, politieke en culturele betrekkingen tussen beide landen. In de laatste
decennia heeft die verdieping een sterke impuls gekregen, niet in het minst door het bereiken in 1986
van een zelfstandige status als land binnen het Koninkrijk, meer bekend als de status aparte van Aruba.
Missie
De missie van bestuur en deelnemers is de belangstelling voor Aruba te stimuleren en te bevorderen dat
er in Nederland een juist en evenwichtig inzicht bestaat in de culturele, maatschappelijke en
staatkundige ontwikkelingen. Het bestuur onderhoudt daartoe goede betrekkingen met
overheidsinstanties, ondernemingen en andere organisaties die affiniteit hebben met Aruba.

Stichting
De stichting Genootschap Nederland-Aruba is een onafhankelijk platform voor de uitwisseling van
standpunten en gedachten over de brede relatie tussen Aruba en het Koninkrijk. Ook de betekenis van
de Europese Unie voor het Koninkrijk en Aruba wil het bestuur hierbij betrekken.
Erfgoed
Met name door middel van lezingen en symposia vergroot het bestuur de interesse voor Aruba. In het
bijzonder gaat het hierbij over de samenhang, verbondenheid en verscheidenheid binnen ons
Koninkrijk en tussen Aruba en Nederland. Daarmee wordt uitdrukking gegeven aan onze zorg voor het
belang en behoud van het cultureel en politiek erfgoed dat het Koninkrijk der Nederlanden
vertegenwoordigt.

Deelnemers
Het Genootschap Nederland-Aruba telde per 31 december 2019 224 deelnemers. Dit is inclusief zeven
ondernemingen die bij het GNA zijn aangesloten. Het bestuur is alle donateurs erkentelijk voor hun
ondersteuning en ervaart de interesse voor het genootschap als stimulans om zich blijvend voor het
GNA in te zetten.
Bestuur
Het bestuur bestond in het verslagjaar 2019 uit dhr. N. J. P. A. van Grieken (voorzitter), dhr. A. G.
Toppenberg (vicevoorzitter), dhr. D. S. Nava (eerste secretaris), dhr. S. E. Kock (tweede secretaris),
dhr. S. P. Robbers (penningmeester), mw. M. F. Aguirre Broca, mw. M. R. van Gijn, mw. Z. D. van
Heesen-Laclé, mw J. J. Kerssemakers, en dhr. K. C. Odor.
Bestuursadviseur is dhr. G. Wawoe. Ereleden zijn de dhr. H. Timmer en dhr. E. de Veer.
Lezing staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en gevolmachtigde minister van Aruba
Op 4 september hield het Genootschap-Nederland Aruba een bijeenkomst in Internationaal
Perscentrum Nieuwspoort met Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
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Koninkrijksrelaties, en Guillfred Besaril, gevolmachtigde minister van Aruba. Met 94 deelnemers en
genodigden was het een drukbezochte bijeenkomst.
De staatssecretaris ging in op de band tussen Nederland en Aruba. Hij sprak onder meer over
mensenrechten, rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur. Hij gaf aan vertrouwen te hebben in de
goede samenwerking tussen Nederland en Aruba. De staatssecretaris merkte het volgende op: “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’.
Hij 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.
‘Ook als het gaat om de overheidsfinancien en het toezicht daarop’. Hij noemde het van belang dat met
elkaar gemaakte afspraken over het financieel toezicht worden nagekomen. ‘We delen vaak meer dan
we bewust zijn’, besloot Knops zijn lezing. ‘Mijn vertrouwen in goede samenwerking staat recht
overeind’.
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 de gevolmachtigde minister geen wezenlijke verandering.
De grens tussen Venezuela en Aruba blijft dan ook dicht voor het personen en goederenvervoer. Aruba
is druk bezig met de introductie van een ESTA-systeem – vergelijkbaar met het Amerikaanse systeem –
voor reizigers vanuit Venezuela.
Daarnaast is Aruba begonnen met de voorbereiding voor de introductie van het z.g. ‘Schipholmodel ’
op luchthaven Reina Beatrix. 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. De
situatie in Venezuela heeft geleid tot een drastische vermindering van toeristen uit dat land, aldus de
gevolmachtigde minister.
Minister Besaril haakte ook in op de recente goede beoordeling van het ratingbureau Standard &
Poor’s. 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 overheidsfinancien, aldus de
gevolmachtigde minister.
Jaarlijkse bijeenkomst Genootschap Nederland-Aruba
Het Genootschap Nederland-Aruba hield op zaterdag 23 november 2019 zijn jaarlijkse bijeenkomst.
Ongeveer 130 mensen hebben de bijeenkomst bezocht, hetgeen een groot succes kan worden
genoemd.
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Sprekers waren Pete Hoekstra, Ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland, en Eddy Paris,
Vertegenwoordiger van Aruba bij de Europese Unie (EU) en plaatsvervangend gevolmachtigde
minister van Aruba. Archeoloog Aad Versteeg sprak naar aanleiding van de verschijning van zijn
imposante boek ‘The Archeology of Aruba ’over de grote betekenis van Arubaanse rotstekeningen en
de literator, schrijver en dichter Quito Nicolaas droeg enkele van zijn Caribische gedichten voor. Tijdens
het muzikaal intermezzo speelden Doy Salsbach en zijn Trio Los Alegres bekende Caribische liedjes.
Ambassadeur Hoekstra ging in zijn lezing in op de geopolitieke betekenis van de Caribische regio voor de
Verenigde Staten. Hoekstra memoreerde dat de Caribische landen van het Koninkrijk, net als
Nederland, kunnen rekenen op de VS, zeker waar het gaat om veiligheid, gedeelde waarden en hulp.
Over Venezuela en president Nicolas Maduro merkte hij op dat landen gezamenlijk moeten optrekken
en manieren moeten vinden om dictators weg te krijgen. Daarnaast sprak de ambassadeur zich positief
uit over een goede relatie met de Europese Unie. ‘Wij hechten daaraan veel belang’.
Tijdens zijn bezoek aan de Cariben kwam ook de Venezolaanse vluchtelingenproblematiek aan de orde.
Mocht er aanvullende hulp nodig zijn dan staan de VS daarvoor open, zei Hoekstra. De ambassadeur
omschreef de Caribische delen van Koninkrijk als goede partners van de VS. In het bijzonder Aruba,
dat een goede handelsrelatie heeft met de VS.
Eddy Paris, Vertegenwoordiger van Aruba bij de EU en plaatsvervangend gevolmachtigde minister van
Aruba, ging in zijn toespraak nader in op de relatie EU-Aruba. Hij belichtte het ontstaan van de
Europese Gemeenschap, het Verdrag van Rome (1957) en het in het verdrag opgenomen LGO-besluit.
Dat is bedoeld om de ontwikkeling - van de economieën - van de ‘Landen en Gebieden Overzee’ van
de EU-lidstaten te stimuleren. De organisatie die daartoe is opgericht, is de OCTA, Overseas Countries
and Territories Association. Eddy Paris is vicevoorzitter van het Executive Committee van de OCTA.
Statutenwijziging
Het bestuur heeft in juli 2019 de statuten van het Genootschap Nederland-Aruba partieel gewijzigd. De
belangrijkste wijziging betreft de duur van de zittingsperiode van een bestuurders. De duur van de
zittingsperiode is verlengd van twee naar vier jaar. Tevens is het minimum aantal bestuurders waaruit
het bestuur moest bestaan, losgelaten. Met deze wijzigingen wordt beoogd de flexibiliteit te vergroten
en de continuïteit te waarborgen.

Communicatie
Communicatie met onze deelnemers, stakeholders en het bredere publiek is van groot belang voor het
Genootschap Nederland-Aruba om ons doel en onze missie te verwezenlijken alsook onze externe
positie te versterken. Zo wordt hard gewerkt om onze website actueel te houden en zijn er in 2019 zes
GNA-Nieuwsbrieven verschenen met de meest relevante berichtgeving over Aruba en de Caribische
regio. Daarnaast gebruiken wij ook social media om te communiceren over onze activiteiten.
Financiën
De financiële positie van het Genootschap Nederland-Aruba was in 2019 positief te noemen. Echter,
net als vorig jaar dient te worden opgemerkt dat het Genootschap sterk afhankelijk is van een correcte
en tijdige betaling door de deelnemers van hun bijdragen/donaties (per 2020 verhoogd van 25 euro
naar 27,50 per jaar). De inning daarvan vergt nog steeds onevenredig veel aandacht van het bestuur.
Wederom doet het bestuur een dringend beroep op de deelnemers om zelf toe te zien op het tijdig
voldoen van hun bijdrage.
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Kascommissie
Het bestuur is de kascommissie, bestaande uit de heren Johan de Graaff en Henk Timmer, andermaal
grote dank verschuldigd. De commissie ziet toe op onze financiën door middel van controle van de
jaarrekening en het uitbrengen van verslag daarover aan het bestuur.
Namens het bestuur,
Dennis Nava, secretaris
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