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GENOOTSCHAP  
NEDERLAND - ARUBA 

 
NIEUWSBRIEF 8 / NOVEMBER 2020   

Geachte deelnemer van het Genootschap Nederland-Aruba, geachte lezer! 
 
Na maandenlang overleg hebben de regeringen van Aruba en Nederland een akkoord 
bereikt over liquiditeitssteun en meerjarige samenwerking. ‘Het begin van een nieuwe 
etappe voor Aruba’, aldus premier Evelyn Wever-Croes. BZK-staatssecretaris Raymond 
Knops benadrukt: ‘Hervormingen en investeringen zijn nodig om Aruba sterker uit deze 
crisis te laten komen.’ Meer hierover in deze GNA-Nieuwsbrief.   
Ondertussen is de nood in Aruba onverminderd hoog. Op dit moment zijn ruim 12.000 
gezinnen afhankelijk van voedselhulp, een derde deel van de Arubaanse bevolking. De 
Arubaanse steunactie Happy to Give Back richt zich daarom opnieuw tot Nederland 
voor hulp. Net als in mei van dit jaar is het Genootschap Nederland-Aruba van harte 
bereid aandacht te geven aan deze actie om de humanitaire ramp in Aruba te 
bedwingen. 
Aandacht krijgt ook het advies ‘Nationale Collecties en Erkenning van Onrecht’ over in 
voormalige Nederlandse koloniën buitgemaakte cultuurgoederen. Caribisch 
erfgoedspecialist en voormalig directeur van het Nationaal Archeologisch Museum 
Aruba, mr. Arminda Franken-Ruiz, schreef er op verzoek van het Genootschap 
Nederland-Aruba een beschouwing over. ‘Het advies over de omgang met koloniale 
collecties biedt toegevoegde waarde en voorziet in een praktische en evenwichtige 
aanpak van dit onderwerp.’ 
Ik wens u veel leesplezier. Het ga u goed!  
 
Namens het bestuur van het Genootschap Nederland-Aruba, 
Nico van Grieken 
Voorzitter  
 

 
=  =  =  =  =  =  =  =  = 

 
Inhoud 

• Politieke overeenstemming over liquiditeitssteun aan Aruba. ‘Het begin van een 
nieuwe etappe’, aldus premier Wever-Croes  

• Campagne Arubaanse steunactie ‘Happy to give back’ wendt zich ook tot  
Nederland 

• Caribisch erfgoedspecialist Arminda Franken-Ruiz: Advies over koloniale 
collecties voorziet in een evenwichtige aanpak’ 

• Koning Willem Alexander spreekt online met medische sector in de Cariben 

• ‘Situatie Venezolaanse olie-industrie einde van een tijdperk’ 
 

*  *  * 
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Politieke overeenstemming tussen Aruba en Nederland 
 

Premier Evelyn Wever-Croes: ‘Begin van een nieuwe etappe’ 
 

 
Wever-Croes: ‘Samen werken aan sterker Aruba’ 

 
De regeringen van Aruba en Nederland hebben politieke overeenstemming bereikt over 
de derde tranche liquiditeitssteun 2020. In dit akkoord zijn er afspraken gemaakt voor 
een vrijwillige, maar niet vrijblijvende, meerjarige samenwerking tussen beide landen. 
Premier Evelyn Wever-Croes noemt het akkoord het begin van een nieuwe etappe voor 
Aruba. Voor staatssecretaris Raymond Knops is het politieke akkoord een middel om te 
werken aan noodzakelijke hervormingen in Aruba.   
 
Nieuwe liquiditeitssteun 
In ruil voor die hervormingen zal het Nederlandse kabinet nieuwe liquiditeitssteun bieden en zal 
het op meerdere terreinen investeren in de ontwikkeling van Aruba. Nederland gaat Aruba 
ondersteunen bij de afgesproken structurele hervormingen. 
 
Naast het voortzetten van liquiditeitssteun voor de ontstane tekorten als gevolg van de 
Coronacrisis, gebeurt dit met kennis en kunde. Daarvoor is het Caribisch hervormings- en 
ontwikkelingsorgaan opgericht, het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling.  
 
Toezicht op uitvoering 
Dit COHO gaat samen met de ministeries op Aruba en in overleg met stakeholders de 
hervormingen verder uitwerken en zal helpen met de implementatie hiervan. Het COHO neemt 
geen bevoegdheden over van de Staten, de Regering en de verantwoordelijke overheidsorganen. 
Dit is in het gevoerde overleg nadrukkelijk overeengekomen en vastgelegd. Het orgaan wordt 
wel in staat gesteld om toezicht te houden op de uitvoering van de structurele hervormingen en 
consequenties te verbinden aan het onvoldoende meewerken hieraan. 
  
Met het bereiken van deze overeenstemming stelt Nederland 209 miljoen AWG ofwel 105 
miljoen euro liquiditeitssteun beschikbaar voor Aruba voor de periode tot eind van dit jaar. Ook 
helpt Nederland Aruba met de herfinanciering van Arubaanse schuld van ruim een half miljard 
Arubaanse florijnen. Dit levert het land een rentevoordeel op van ruim 80 miljoen AWG ofwel 
40 miljoen euro ten opzichte van marktfinanciering. Daarnaast komt er structureel een bedrag 
oplopend tot 17,9 miljoen euro beschikbaar ter versterking van de rechtsstaat in Aruba. 
 
Noodzakelijke hulp 
‘Met dit akkoord begint een nieuwe etappe voor Aruba’, aldus de Arubaanse premier Evelyn 
Wever-Croes. ‘Corona heeft een enorme impact gehad op Aruba, dermate groot dat Aruba er 
alleen niet uit komt. Aruba heeft hulp hiervoor nodig, niet alleen om in de liquiditeitsbehoefte te 
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voorzien, maar ook om de nodige hervormingen door te voeren en een sterke en weerbare 
economische fundering te bouwen die toekomstige schokken kan weerstaan. Aruba is Nederland 
daarom zeer dankbaar en erkentelijk voor de geboden steun. Samen zullen we werken aan een 
sterkere economie en een sterkere autonomie voor een sterker Aruba.’ 
 
Aruba duurzaam weerbaarder maken 
Staatssecretaris Raymond Knops stelt dat met dit politieke akkoord wordt gewerkt aan de 
noodzakelijke structurele hervormingen die de economie en de samenleving van Aruba 
duurzaam weerbaarder moeten maken. ‘Naast hervormingen is er ook ruimte voor investeringen 
op het eiland. Aruba moet sterker uit deze crisis komen want de mensen op Aruba verdienen een 
sociaal en economisch perspectief. Deze politieke overeenstemming is daarin een belangrijke 
stap.’ 
 

 
Knops: ‘Pensioenhervorming aanpakken’ 

 
Maar met deze overeenstemming is het traject niet afgerond, meent hij. ‘Op een aantal gebieden, 
zoals de pensioenhervormingen voor ministers en statenleden, zal Aruba op korte termijn nog 
stappen moeten zetten om ook voor verdere tranches liquiditeitssteun in aanmerking te komen. 
De in het landspakket opgenomen hervormingen moeten ook echt uitgevoerd worden. Alleen 
dán ligt voorspoed voor de Arubaanse burgers in het verschiet. Dit zal evenwel van álle partijen 
op Aruba continue inspanning vergen.’ 
(Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) 
 

*  *  * 
 

Arubaanse steunactie Happy to Give Back  
wendt zich ook tot Nederland 

 

 
(Foto Happy to Give Back) 
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De nood in Aruba is onverminderd hoog. De initiatoren van de Arubaanse steunactie 
Happy to Give Back richten zich daarom opnieuw tot Nederland. Net als in mei van dit 
jaar is het Genootschap Nederland-Aruba van harte bereid aandacht te geven aan hun 
actie. De bijzonder ernstige omstandigheden nopen daartoe. Er is sprake van een 
humanitaire ramp waarvan de gevolgen zoveel mogelijk moeten worden beperkt.  
 
Ruim 12.000 gezinnen afhankelijk van voedselhulp 
Veel mensen hebben voedselhulp nodig. Op dit moment zijn ruim 12.000 gezinnen afhankelijk 
van voedselhulp, een derde deel van de Arubaanse bevolking, aldus Daniel Tecklenborg, 
directeur CEDE (Centro pa Desaroyo di Aruba) en initiator van Happy to Give Back (HTGB).  
 
7.500 Gezinnen worden via het Rode Kruis door het ministerie van BZK geholpen. De nationale 
voedselbank Fundacion Pa Nos Comunidad (FPNC) kan zo’n 3.000 gezinnen helpen, onder 
andere via geld van de Arubaanse overheid en Happy to Give Back.  
 
Dat betekent dat zo’n 1.500 gezinnen per maand nièt geholpen kunnen worden. Een 
voedselpakket voor een maand kost gemiddeld € 160,- (Afl 335,-). € 160 x 1500 gezinnen is € 
240.000,-. Per maand is dus € 240.000,- extra nodig om alle monden te kunnen voeden. 
 
Welke initiatieven ondersteunt Happy to Give Back? 
Happy to Give Back is een on- en offline donatieplatform om de meest kwetsbare mensen in de 
samenleving van Aruba te ondersteunen onder meer door middel van voedselhulp. HTGB is 
opgezet nadat de COVID-19 crisis uitbrak en er vele duizenden mensen zonder werk kwamen te 
zitten.  
 
Al heel snel bleek dat voedselhulp ontzettend belangrijk zou worden: vele gezinnen konden en 
kunnen nauwelijks nog de eindjes aan elkaar knopen. Hun nood neemt helaas alleen maar toe. 
Happy to Give Back ondersteunt drie lokale initiatieven in Aruba: voedselbank FPNC, YMCA 
(warme maaltijden programma voor ouderen) en Ban Uni Man Pa Cria Nos Muchanan 
(ontbijtprogramma voor kinderen op scholen). Honderd procent van alle donaties gaan naar 
deze stichtingen. 
 
Wat heeft Happy to Give Back op touw gezet? 
Happy to Give Back heeft het afgelopen half jaar diverse on- en offline campagnes opgezet om 
zoveel mogelijk geld op te halen. Bianca Peters: ‘Zo zijn we begonnen met een online campagne 
waarbij diverse vrienden van Aruba, waaronder MLB honkballer Xander Bogaerts, 
wereldkampioen surfen Sarah Quita Offringa en NASA ingenieur Edward Cheung een oproep 
hebben gedaan HTGB te ondersteunen. 
 
Daarnaast hebben we in Aruba de HTGB-maand georganiseerd, waarbij diverse activiteiten 
gedurende de hele maand leidden naar de HTGB nationale Radio- en Telethon. Twaalf 
radiostations en Telearuba hebben 48 uur lang gezamenlijk radio en televisie gemaakt waarbij 
alles in het teken stond van Happy to Give Back. Vele lokale en internationale organisaties 
hebben hun steentje bijgedragen. In slechts 48 uur is ruim een kwart miljoen gulden opgehaald.  
 
En mocht u in Aruba zijn in de komende periode, dan zult u bij vele restaurants, benzinestations 
en supermarkten een Happy to Give Back donatie bus zien staan waarin contant geld kan 
worden gedaan. Via de QR-code op de bus is ook een online donatie mogelijk’. 
 
De resultaten van Happy to Give Back 
Met het geld dat tot nu toe is ingezameld, heeft HTGB hulp kunnen bieden aan: 
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• 2.190 gezinnen met een voedselpakket voor een maand 

• 19.569 ontbijten voor kinderen op school 

• 24.458 warme maaltijden voor de meest kwetsbaren en ouderen 
 
De campagne van Happy to Give Back in Nederland 
Deze maand November begint HTGB een campagne in Nederland om aandacht te vragen voor 
de steunactie. Peters: ‘Wij richten ons op zowel de Arubanen die in Nederland wonen als op de 
mensen die Aruba een warm hart toedragen. Wij zijn zeer dankbaar dat onder andere ATA 
Nederland, het Arubahuis, District 297 en studentenvereniging Kompas ons willen helpen om 
zoveel mogelijk mensen in Nederland te bereiken. Ook de mogelijkheid die het Genootschap 
Nederland-Aruba biedt om HTGB wederom bij u onder de aandacht te brengen, waarderen wij 
zeer’.  
 

 
(Foto Happy to Give Back) 

 
 
Ondersteunen! 
Ondersteuning van Happy to Give Back is op diverse manieren mogelijk: 

• Door middel van een online donatie, zowel eenmalig als maandelijks. Doneer via 
www.happytogiveback.com of via het platform Whydonate waar u o.a. via Ideal en 
Paypal kunt doneren. Klick op de volgende link om naar de website van Whydonate 
geleid te worden: https://www.whydonate.nl/fundraising/happy-to-give-back-aruba.  

• Deel deze informatie in uw netwerk met mensen die Aruba een warm hart toedragen en 
die wellicht een donatie willen doen.  

• Bedenk zelf een initiatief binnen uw bedrijf of organisatie om geld in te zamelen voor 
HTGB. Voorbeelden: een groep young professionals is in Nederland bezig een 
‘challenge’ te bedenken en de studentenvereniging Kompas heeft besloten een Arubaans 
kookboek te maken. De opbrengst van de verkoop daarvan gaat naar HTGB. 

 
Voor vragen over hulp en ondersteuning neemt u contact op via info@happytogiveback.com.  
 

*  *  * 
 

Arminda Franken-Ruiz, voormalig directeur Nationaal  
Archeologisch Museum Aruba 

 
‘Advies van de Adviescommissie Nationaal Beleidskader  

Koloniale Collecties biedt Toegevoegde Waarde voor Aruba’ 

http://www.happytogiveback.com/
https://www.whydonate.nl/fundraising/happy-to-give-back-aruba
mailto:info@happytogiveback.com
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Arminda Franken-Ruiz (foto Nico van der Ven) 

 
‘Nederland moet bereid zijn om in voormalige Nederlandse koloniën buitgemaakte 
cultuurgoederen onvoorwaardelijk terug te geven als het land van herkomst hier om 
vraagt.’ Aldus het advies ‘Nationale Collecties en Erkenning van Onrecht’ dat de 
Adviescommissie Nationaal Beleidskader Koloniale Collecties onlangs aanbood aan 
minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
Caribisch erfgoedspecialist en voormalig directeur van het Nationaal Archeologisch 
Museum Aruba, mr. Arminda Franken-Ruiz, schreef op verzoek van het Genootschap 
Nederland-Aruba een beschouwing over de implicaties van het advies voor Aruba, voor 
de verhoudingen tussen Aruba en Nederland en, in bredere zin, voor de 
koninkrijksrelaties met de Caribische landen. ‘Voor de verhoudingen tussen de landen 
binnen het Koninkrijk en specifiek tussen Aruba en Nederland is dit een kans om de 
nadruk te leggen op datgene wat ons verbindt.’  
 
Koloniale Collecties van Aruba in Nederland 
‘De totstandkoming van een collectie van cultuur - en natuurhistorisch materiaal van Aruba in 
Nederland, is nauw verbonden aan de wetenschappelijke en commerciële expedities die 
voornamelijk vanaf de eerste helft van de 18e eeuw plaats vonden. Geologisch materiaal, 
archeologica, specimens van flora en fauna en etnografische objecten zijn verzameld, opgegraven 
of gekocht en naar verschillende Nederlandse instellingen gestuurd voor verdere studie en 
behoud.  
 
Er is relatief weinig bekend over de schaal en precieze inhoud van de collecties van Aruba in 
Nederland, met uitzondering misschien van de collectie van Pater van Koolwijk in het 
Rijksmuseum Volkenkunde (RMV).  
 
Eén van de meest fascinerende Arubaanse objecten in de collectie van het RMV is niet 
afkomstig uit de Van Koolwijk collectie. Het betreft een ceremoniële schaal uit Santa Cruz, Aruba, 
welke een weergave is van de beschaving van de Caquetio Indiaanse bevolking (900/1000 -1515 
AD) van het eiland en een voorbeeld van de universele waarde van het Arubaans Indiaanse 
erfgoed.   
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Beschilderde keramische kom ©RMV 

 
Positieve implicaties van het advies 
Het advies omtrent de restitutie (teruggavebeleid) van koloniale collecties aan het land van 
herkomst omvat praktische en heldere aanbevelingen, die positieve implicaties voor Aruba en de 
andere eilanden van het Caraïbisch deel van het Koninkrijk hebben. De Commissie is onder 
meer voorstander van de creatie van een Expertisecentrum Herkomst Koloniale Cultuurgoederen, met als 
voornaamste taak de herkomst van de koloniale collecties in de Nederlandse erfgoedinstellingen 
te bepalen.  
 
Dit zal leiden tot de totstandkoming van een complete inventaris van de collectie van Arubaans 
erfgoed in Nederlandse instellingen. Vaak weet men niet precies welk object van welk eiland 
afkomstig is. Soms weet men ook niet aan welk eiland objecten reeds gerestitueerd zijn. 
Aangezien deze herkomstonderzoeken veel tijd en dus ook veel middelen vergen, behoren dit 
soort onderzoeken zelden tot de prioriteiten binnen het beleid van de Nederlandse musea.  
 
Het Expertisecentrum Herkomst Koloniale Cultuurgoederen zou deskundigen bij elkaar moeten 
brengen om gezamenlijk de collecties te ontsluiten, te bestuderen, te interpreteren en te beslissen 
over de beste manier om deze voor alle belanghebbenden toegankelijk te maken. Dit proces 
garandeert dat de interpretatie van de collectie en dus de documentatie van de informatie 
daarover, samen wordt bepaald. Hiermee wordt tevens kennisuitwisseling en bevordering van 
expertise onder deskundigen en bijvoorbeeld ook studenten, van alle landen gerealiseerd.  
 
Nadruk leggen op wat ons verbindt 
De uitwerking van de aanbevelingen van het advies zou in het kader van de bevordering van 
buitenlandse betrekkingen en handel, volgens de Adviescommissie Nationaal Beleidskader 
Koloniale Collecties, veel kunnen betekenen. Voor de verhoudingen tussen de landen binnen het 
Koninkrijk en specifiek tussen Aruba en Nederland is dit een kans om de nadruk te leggen op 
datgene wat ons verbindt.  
 
De objecten uit de collecties van Aruba in de Nederlandse musea vertellen namelijk niet alleen 
het verhaal van Aruba en de andere eilanden, maar ook het verhaal van Nederland. Ze zijn net 
zo zeer een weergave van innovatie, veerkracht, aanpassingsvermogen en handelsbekwaamheid 
als van slavernij, discriminatie en onderdrukking.  
 
Praktische en evenwichtige aanpak 
De discussies rond de huidige en toekomstige relatie van Nederland met de eilanden in het 
Nederlandse Cariben mogen best gaan over andere onderwerpen dan alleen geld en financiën. 
De bevolkingen - en trouwens ook de bestuurders - van zowel Nederland als het Nederlands 
deel van het Koninkrijk zouden baat hebben bij een verrijking van kennis over het compleet 
gemeenschappelijke verhaal van onze landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden.  
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Het advies over de omgang met koloniale collecties voorziet in een praktische en evenwichtige 
aanpak van dit onderwerp. De uitwerking van de aanbevelingen van de Adviescommissie kunnen 
voor Aruba, de andere eilanden van de Nederlandse Cariben en Nederland, naast de beoogde 
implicaties ook een toegevoegde waarde hebben met betrekking tot de verhouding binnen het 
Koninkrijk. Het betreft immers de historie van alle betrokken landen.’ 
 

*  *  * 
 

Koning Willem Alexander spreekt online met 
medische zorg in Aruba, Sint Maarten en Curaçao 

 
Koning Willem Alexander heeft via online videogesprekken gesproken met medewerkers 
van organisaties die zich in het Caribisch deel van het Koninkrijk bezighouden met de 
medische zorg rondom de corona-uitbraak.  
 
Hij sprak onder meer met de voorzitter van de Huisartsenvereniging van Aruba (HAVA) over de 
actuele situatie rondom het coronavirus en de manier waarop de huisartsen omgaan met de 
crisissituatie. Ook had hij gesprekken met medewerkers van het ziekenhuis, de 
laboratoriumdienst en het betrokken ministerie op Sint Maarten over de gevolgen van de corona-
uitbraak daar en de impact van de crisis op hun werk. Een soortgelijke online ontmoeting met 
Curaçao stond op het programma. 
 
Door middel van telefoon- en online gesprekken en waar mogelijk werkbezoeken informeren 
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak 
en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de 
pandemie. 
(Bron: RVD) 

 *  *  * 
 

‘Situatie Venezolaanse olie-industrie einde van een tijdperk’  
 
Olie-experts noemen de huidige situatie voor de Venezolaanse olie-industrie ‘het einde 
van een tijdperk’. Het land met de grootste oliereserves ter wereld krijgt steeds minder 
olie bovengronds, laat staan geraffineerd of verkocht. 
 
Dit schrijft Arthur Debruyne in het Financieele Dagblad van 9 november jl. Naast corruptie, 
wanbeheer en de coronapandemie zijn het vooral strengere Amerikaanse sancties die het 
Venezuela nagenoeg onmogelijk maken om nog olie te verhandelen.  
 
In oktober voerde Venezuela gemiddeld 359.000 vaten per dag uit, een dieptepunt sinds 1943, 
berichtte Reuters. ‘Als er geen politieke verandering plaatsvindt, blijven de cijfers dalen. De vraag 
is alleen hoe snel’, aldus David Voght, oprichter van energieconsultant IPD Latin America. ‘De 
bodem is zeker nog niet bereikt.’ 
 
Onafhankelijk olieconsultant Ghassan Dagher zegt in het FD-artikel dat niemand nog maar een 
cent in Venezuela wil investeren. ‘Wie geen geopolitieke belangen koestert, zoals Rusland en 
China doen, keert Venezuela simpelweg de rug toe.’ 
  

*  *  *  *  *  *  *  *  *  
 


