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Voorwoord

Bon Bini! Het is voor mij een groot genoegen en eer om u als lezer te verwel-

komen op de reis welke u in deze jubileumbundel wordt aangeboden. De redac-

tie heeft ter herdenking en ter ere van het25-jarig bestaan van de Faculteit der

Rechtsgeleerdheid een fantastische collectie aan artikelen weten samen te bren'

gen. De rechtsgeleerdheid is een vorfn van wetenschap waarbij de werkelijk-

heid, datgene wat plaatsvindt in de wereld, wordt bekeken, aanschouwd en be-

schouwd met een mentaal kader, een soofi 'virtuele bril', van wat 'behoort'. In

deze zin is de rechtsgeleerdheid een normatieve wetenschap met raakvlakken en

overlappingen met de fìlosofie, de psychologie, de ethiek en in beginsel elke

andere vonn van wetenschap. De rechtsgeleerde houdt zich namelijk bezig met

oordeelsvorming over een scala van zaken: van de ruimte en vrijheid van den-

ken die wij als moderne mens gewoon zijn en menen ons te mogen veroorloven,

tot het achterlaten van materiaal op hemellichamen ten gevolge van onze ont-

dekkingsreizen voorbij de grenzen vanonze eigen aardbol.

De verzameling artikelen samengebracht in deze bundel laat aan de lezer

een breed spectrum zien van de bijzondere gedachtewereld van de rechtsge-

leerdheid. De artikelen zijn geschreven door juristen met wie de Faculteit der

Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Aruba een bijzondere relatie van we-

derzijdse dienstbaarheid heeft ontwikkeld en die op de een of andere wijze zich

bezighouden met het recht en de rechtsontwikkeling van Aruba. Als rector van

de Universiteit van Aruba ben ik zowel deze schrijvers als de redactie dankbaar

voor hun bijzondere inzet bij het realiseren van deze bundel'

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Aruba is als eer-

ste Arubaanse academische faculteít tegelijk bij de oprichting van de universiteit

in 1988 ingericht. Vanafhet eerste cohort levert deze faculteit ongeveer l0 afge-

studeerden per jaar af met vroeger een doctoraalbul en tegenwoordig een

masterbul. Aan het einde van het vijfentwintigste academische jaar stond de tel-

ler op 217, Gezien de voomemens en nationale ambities voor de verdere ont-

wikkeling van Aruba is het mijn overtuiging dat de verdergaande juridisering en

de diversifiëring van economie en sociale structuren ruimte zal blijven bieden

aan in Aruba gevormde juristen. Ook de behoefte aan wetenschappelijk onder-

zoek zal blijven toenemen.

Met de publicatie van deze jubileumbundel tonen de Faculteit der Rechtsge-

leerdheid en allen die daaraan verbonden zijn nogmaals hun toegewijde dienst-

baarheid aan de rechtswetenschappelijke discipline binnen het Arubaanse

rechtsgebied. Mrjn hoop is dat deze artikelen hun weg vinden in het Arubaanse

juridische bewustzijn en zullen bijdragen aan het juridisch onderwijs en verder
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wetenschappelijk onderzoek in het Arubaanse recht. Persoonlijk kijk ik ernaar

uit om de teksten door te nemen en met collega-juristen het debat aan te gaan

over de wijze waarop de in deze bundel opgenomen gedachten en argumenten

de wetenschap en de vooruitgang van Aruba stimuleren. Graag nodig ik u als

lezer uit om deel te nemen aan dit proces en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

hierin te vergezellen. Ik wens tot slot allen die hebben bijgedragen aan deze

bundel te bedanken en u, die deze bundel ter hand neemt om telezen, veel lees-

plezier en een uitdagende ervaring voor uw opmerkzame geest toe.

Oranjestad, mei2014 Mr. dr. Glenn Thodé

Rector van de Universiteit van Aruba
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Alto Vista: een ongestoord vooruitzicht?
Cultureel erfgoedwetgeving in Aruba

Eline Linthorst en Inge van der Wies

1. Inleiding: de Alto Vista kapel

Een adembenemende stilte overvalt je bij het zetten van de eerste schreden rich-

ting de Alto Vista kapel. Of toch, het geruis van de zee is op de achtergrond

licht te horen. Het landschap dat de kapel omringt, is ruig en droog. Cactussen

steken her en der brutaal hun kop uit de grond als oude cowboys, woest om zich

heen kijkend. Maar er is buiten de lichtgele kapel niet veel te zien, behalve dorre

resten van vet- en aloëplanten. Soms wordt de rust verstoord door een jeep die

met veel kabaal een delegatie toeristen afzet en in een wervelwind van stof weer

vertrekt.
De Alto Vista kapel is gelegen op een van de hoogste verheffingen van Aru-

ba, 7l meler boven zee, de Alto Vista. Het plateau tussen Alto Vista en de zee

werd bewoond door Indianen die vanwege de aanwezigheid van een nog altijd

bestaande brakwaterbron, de Pos di Noord, ondanks het tamelijk ruige karakter

van het gebied een bestaan konden opbouwen. Volgens de overlevering zou hier

het christendom van Aruba zijn begonnen.t Het waren Spaanse geestelijken die

van tijd tot tijd op Aruba kwamen en het Christendom predikten. Al vanaf 1668

zouden de Arubaanse Indianen christelijk ziin.zRet was dan ook niet verwon-

derlijk dat een Spaanse priester in 1750 de eerste kerk op Aruba liet bouwen.

Alto Vista werd een centrum voor de Indiaanse bevolking. Vanaf 1750 werd er

wekelijks de rozenkrans gebeden en werden er processies gehouden. Waar-

schijnlijk was het een epidemie die er voor zorgde dat de bevolking eind van'de

1 8" eeuw in Alto Vista uitstierf met als gevolg dat in I 8 16 de kapel haar deuren

sloot.3 Geleidelijk raakte de kapel in verval. In de jaren '50 van de 20' eeuw

besloot men tot herstel van de kapel. Op de oude fundamenten werd een nieuwe

kapel gebouwd. Vandaag de dag gaan duizenden mensen per jaar naar Alto Vis-

ta, om er de rozenkrans te bidden.

De oorspronkelijke Indiaanse bevolking heeft haar sporen gedrukt op de cul-

tuur van Aruba. Nu is de Indiaanse invloed nog terug te vinden in bijvoorbeeld

J. Hartog, 'Aruba's oudste kerk 1750-1816-1952', De West-Indische Gids,33"'' Jaarg.

1952,p. r93.
L. Alofs, The Aruba Heritage Report; Aruba's intangible culfi¿ral heritage, an inventory,

Aruba National Commission UNESCO 2008, p. 56'
J. Hartog, 'Aruba's oudste kerk l?50-1816-1952', De West-Indische Gids,33"t" Jaarg.

1952,p.198.

2

3
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Alro V¡sre: EEN oNGESTooRD vooRurrzrcnT?

Arubaanse plaatsnamen, het papiamento en Arubaanse muziek. zij is overigens
niet de enige groep die haar sporen achterliet.

fectrapportage (MER) over de door de Arubaanse commissie uitgevoerde MER
van het windmolenpark. De Nederlandse commissie kwam tot dezelfde conclu_
sies als de Arubaanse. Zij onderschreef de effecten op onder andere gezondheid
en geluid zoals opgenomen in de MER van het windmolenpark. Na een debat
van enkele dagen nam het parlement op 6 februari 2013 een motie aan waarin
het resultaat van de onafhankelijke evaluatie van de commissie MER werd be-
vestigd en waarin het verlenen van een bouwvergunning voor de aanleg van het
park politiek werd ondersteund.5 Degenen die de kapel wilden beschermen, stel-
den vervolgens beroep in bij de-rechter. op dat moment was de aanleg nog niet
daadwerkelijk van start gegaan.u De rechter wees daarom bij vonnis van 6 maart
2013 de vorderingen tot staken van de werkzaamheden af, maar stelde wel vast
dat zolang de benodigde wettelijke procedures voor toestemming om te bouwen
niet zouden zijn gevolgd, de werkzaamheden niet mochten worden gestart. Een
van de vereiste procedurele stappen betrof de wijziging van het aldaar geldende
bestemmingsplan. Daarin was het gebied aangemerkt als natuurgebied. Andere
stappen waren het beschikken over een hinder- en een bouwvergunning en het
verkrijgen van benodigde grond in erfpacht.

Inmiddels is het wettelijke regime in Nederland gewijzigd. Er is nu een om-
gevingsvergunning nodig in plaats van de vele verschillende vergunningen op
deelgebieden. Dit is eveneens van belang voor archeologische activiteiten. Voor
Aruba geldt dit regime echter niet.

'Kico ta e balor di alto vista', (te vinden op http://savealtovista.com/2O12l09l24lkico-ta-e-
balor-di-alto-vista/, laatst geraadpleegd april 2014).
Staten Aruba, zittingsjaar lsl12-13, 374, (te vinden op http://issuu.com/arubaprotesl
docs/stemmingmoties 1 -7. I 3feb20 I 3, I aatst ger.aadpleegd apr tl 20 14).
GEA Aruba 6 maart 2013, K.G.2013,255, n.p. (te vinden op http://masnoticia.com/rvp-
content/uploadsl2013 103 I v onis.pdf , laatst ger.aadpleegd maart 2014).

ELINE LIN,THORST EN INGE VAN DER VLIES

De vergunningen zijn d.d. april 2014 nog niet afgegeven, ongeveer een jaar

na het verlenen van hei groene licht door het parlement.T Het erfgoed, zo mag

het kerkje wel worden gekwalihceerd, wordt nu niet aangetast doordat er niets

gebeurt. Misschien kan deze adempauze worden benut voor het ontwikkelen van

een visie op de bescherming voor het erfgoed. ln deze bijdrage worden de juri-

dische aspecten voor de bescherming van erfgoed besproken. Vanuit de veron-

derstelling dat cultureel erfgoed dat van waarde is, dient te worden beschermd,

zullen in het hiernavolgende relevante regels, van toepassing op beschermde

monumenten in Aruba, in kaart worden gebracht.

Wat moet onder erfgoed worden verstaan? Welke regels gelden voor de be-

scherming van het culturele erfgoed? Welke aanvulling is wenselijk? Is het mo-

gelijk particulier initiatief tot bescherming en overheidsmaatregelen te combine-

ren? We vergelijken de actuele regels in Aruba met internationale normen.

Voorts komt de organisatie van de bescherming aan de orde.

2. Internationale notie van cultureel erfgoed

Vanuit internationaal opzicht dient cultureel erfgoed van uitzonderlijke en unie-

ke waarde te worden beschermd. Bescherming kan noodzakelijk zijn in verband

met een rap groeiende toeristische industrie, verwaarlozing, natuurrampen, mili-

euvervuiling en ontwikkelingsplannen. In het Verdrag inzake de bescherming

van het cultureel en natuurlijk erfgoed van de wereld van 1972 (UNESCO-

verdrag lgl2),voor Aruba door het Koninkrijk aanvaard op 16 decembet 1992,8

worden onder cultureel erfgoed onder andere verstaan: monumenten' groepen

gebouwen en mede door de mens gemaakte landschappen indien zij van een

'uniyersal value' zijn vanuit historisch, kunstzinnig of wetenschappelijk per-

spectief. Een van de belangrijkste principes die ten grondslag liggen aan de in-

ternationale samenwerking met betrekking tot het cultureel erfgoed, is opgeno-

men in de Preambule bij een van de eerste aanbevelingen van het UNESCO-

Yeñrag1972:

,De taak tot bescherming van cultureel erfgoed berust bij alle landen als

gevolg van het belang dat de mensheid als geheel bij de instandhouding

van het erfgoed heeft. Daarnaast dient de bescherming van het erfgoed

als een middel om internationale samenwerking te bevorderen ter voor-

koming van confl icten.'e

? ,vergunningen nog niet rond voor windpark urirama" Amigoe 7 januari 2014, (te vinden

op http://rvwrv.amigoe.com lanftall7345l-vergunningen-nog-niet-rond-voor-windpark-
urirama, laatst geraadpleegd februari 2014).

' Trb., 1993-6.
, UNESCO, Recommendation on International Principles Applicable to Archeological

Excavations,Recordsof theGeneralConference,g'hsession,NervDelhi 1956,p'40-44'

416 4r7



3.

Ar-to Vlst¡: EEN oNGESTooRD vooRutrztcHT?

De rechtvaardiging van internationale samenwerking ter bescherming van cultu_
reel erfgoed is dus gelegen in het belang van behoud en bescherming van erf_
goed voor de mensheid als geheel en voor toekomstige generaties.l0

Bescherming van onroerende zaken van culturele betekenis in
Aruba in historisch perspectief

De Arubaanse wetgeving valt alleen te begrijpen in het bestek van de constitu-
tionele verhoudingen van het Koninkrijk der Nederlanden. De erfgoedwetgeving
is immers mede in dit kader ontwikkeld.

De eerst bekende wetgeving op het gebied van monumenten stamt uit de tijd
dat de voormalige Nederlandse Antillen, waaronder Aruba, nog een kolonie wa-
ren van Nederland. De Nederlandse wetgeving \r/as toen van toepassing op de
Nederlandse Antillen. Op 14 juni 1944 werd de Wet van 3 augustus 1914, hou-
dende verbod tot uit- en vervoer van sommige artikelen aangenomen voor de
Nederlandse Antillen betreffende de export van cultuurgoederen, inclusief anti-
quiteiten. Zij delegeerde het stellen van regels tot behoud van cultuurgoederen
aan de eilandgebieden. In de jaren '40 tot '60 bloeide de interesse voor archeo-
logie op in de Caribbean.tt Op lokale overheden van de eilandgebieden werd
een beroep gedaan om de bescherming van archeologisch gebied te reguleren.
Toen in 1954 de Nederlandse Antillen een autonoom land binnen het koninkrijk
werden en zelf de bevoegdheid kregen tot het stellen van regels, werd er een

aanpassing aan de hierboven genoemde landsverordening uit 1944 aangebracht
ter regulering van archeologische en cultureel historische gebieden. Helaas wer-
den de regels in de praktijk nauwelijks gehandhaafd. Vele archeologische mo-
numenten werden geplunderd voor illegale handel in opgegraven of afgebroken
goederen. Deze ontwikkelingen in combinatie met een snel groeiend toerisme
zorgden ervoor dat Nederland in l97l de overzeese gebieden weer terugbracht
in de Nederlandse nationale regelgeving met betrekking tot bescherming van
monumenten en de in- en uitvoer van cultuurgoederen.12 Dit betekende dat de

speciale op de Nederlandse Antillen toegespitste bepalingen met betrekking tot
archeologische en cultureel historische gebieden weer vervielen en er door Ne-
derland werd toegezien op de in- en uitvoer van goederen, aan de hand van Ko-
ninkrijksregels. Aan deze toestand kwam in 1977 een einde, toen er in de

t0 J. Blake,'On defining the cultural heritage', The Internatíonal and Comparative Law

Quarterly, vol.49, No. 1,2000, p.61.
1' J. B. Haviser and R. Grant Gilmore III,'Netherlands Antilles', in: P.E. Siegel and

E. Righter (ed.), Protecting Heritage in the Caribbean, Alabama'. The University of Ala-
bama Press 2011,p. 134.

'' J. B. Haviser and R. Grant Gilmore III,'Netherlands Antilles', in: P.E. Siegel and

E. Righter (ed), Protecting Herítage in the Caribbean, Alabama'. The University of Ala-
bama Press 20$1, p. 135.
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ELrNE LINTHORST EN INGE vAN o¡,n Vlr¡s

Nederlandse Antillen een Antiliaanse landsverordening in werking trad, rege-

lende het behoud van historische monumenten, inclusief archeologische terrei-
n"n.t'D" nationale overheid, zijnde de Nederlandse Antillen, was de centrale

uitvoerende instantie en er werd weinig ruimte overgelaten aan de eilandgebie-

den om een eigen beleid te ontwikkelen.
In 1986 heeft Aruba zich uit het Antilliaanse staatsverband losgemaakt en

zij kreeg de status van autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Bij deze transitie werd de Antilliaanse wetgeving grotendeels overgenomen. Zo
is bijvoorbeeld de Arubaanse Monumentenverordening een bijna volledige
kopie van de landsverordening voor de Nederlandse Antillen van 1977.14 Sinds

1991 is er een aantal voorstellen gedaan om deze verordening te moderniseren.

Een van de goedgekeurde aanpassingen is de mogelijkheid van voorbescher-

ming. Dit is een juridisch instrument om een potentieel monument of een te be-

schermen dorps- of stadsgezicht veilig te stellen in de periode tussen het mo-
ment dat het voornemen tot aanwijzing bekend is gemaakt en het moment dat er

een definitief besluit is genomen aangaande de monumentenstatus.

Andere voorstellen om de verordening meer toe te spitsen op de Arubaanse

en hedendaagse situatie hebben tot op heden parlementaire goedkeuring niet
gehaald.

In Nederland is de juridische bescherming van onroerende monumenten

mede geregeld via de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Deze voorziet
in een geihtegreerde bescherming van monumentale en andere aspecten in een

vergunning.lt Voo. zover bekend zijn er geen plannen dit systeem op Aruba te
volgen.

4. Huidige bescherming van onroerende zaken van culturele betekenis
in Aruba

Artikel I van de Monumentenverordening geeft een definitie van monumenten,

beschermde monumenten, kerkelijke monumenten en stads- en dorpsgezichten.

De Monumentenverordening bepaalt dat monumenten zaken zijn welke ten min-
ste vijftig jaar geleden vervaardigd zijn, en die van algemeen belang worden
geacht wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap, de geschie-

denis van het land ofhun volkenkundige waarde.

Verder voorziet de Monumentenverordening in een stelsel voor de aanwij-
zingvan beschermde monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten, het

vereiste van een vergunning voor sloop of wijziging van beschermde monumen-

" P.B.l9ii,no.3.
'u AB r99l,no. GT 46.

't Vgl. L C. van der Vlies, m.m.v. A. Salomons, Kunst, recht en beleid, tweede druk, Den
Haag: Boom uitgevers 2012, p. 146 e.v.



Alto Vtsra: EEN oNGESTooRD vooRurrzlcnT?

ten, een verbod om zonder vergunning
ring of onderzoek van monumenten,
minister belast met culturele aangelege
geven van aanwijzingen en het verlen
werpen, zoals de wijze van aanwijzing
ven van beschermde monumenten in d
maatregel van bestuur geregeld.

De Landsverordening ruimtelijke ontwikkelingr6 schrijft in de artikelen 33
en 35 voor dat een ontwikkeling van het ruimtelijk plan met bestemmingsvoor_
schriften, rekening moet houden met cultuurhistorische elementen.

4.1 UNESCO-verdrag 1972

ln 1993 is het trNESCo-verdrag 1972 voor Aruba in werking getreden. Het
UNESCO-vetdtag 1972 beoogt het cultureel en natuurlijk onroerend erfgoed dat
van grote waarde is voor de hele mensheid, te beschermen. onder cultureel erf_
goed worden in het verdrag de volgende begrippen geschaard: monumenten,
groepen gebouwen en mede door de mens gemaakte landschappen van universe_
le waarde. onder natuurlijk onroerend erfgoed vallen natuurlijke formaties, geo-
logische en fysiografìsche formaties waarin beschermde planten of diersoorten
huizen en van bijzondere kwaliteit zijn, en natuurgebieden met een universele
waarde. De universele waarde wordt bepaald volgens kunstzinnige, esthetische
of wetenschappelij ke maatstaven.

Door het UNESCo-veñrag 1972 te ratificeren, verbinden de betrokken
staten zich aan de afspraak om zich in te zetten voor de identificatie, bescher-
ming, het behoud, het toegankelijk maken en het overdragen aan komende gene-
raties van cultureel erfgoed binnen hun landgrenzen, verder biedt het verdrag de
grondslag voor het werelderfgoedcomité dat één keer per jaar beslist over de
aanwijzing van cultureel erfgoed om te worden toegevoegd op de werelderÊ
goedlijst. De betrokken staat dient zelf een aanvraag te doen om een voorwerp
op de lijst van werelderfgoed te laten plaatsen. Daarvoor is vereist dat de lidstaat
over een voorlopige Lijst werelderfgoed beschikt, om te worden toegevoegd
aan de werelderfgoedlijst dient het voorwerp tenminste te voldoen aan een van
de tien criteria die zijn opgenomen in de leidraad voor het operationaliseren van
het UNESCo-verdrag 1972: de operational Guidelines,rT Deze cl.iteriazijnbe-
doeld om de door de individuele staten ingediende nominaties voor plaatsing op
de v/erelderfgoedlijst te kunnen beoordelen en vast te kunnen stellen of er spra-
ke is van 'outstanding universal value' .

'6 AB 2006, no.38.
17 Te vinden op http://whc.unesco.org/en/guidelines/, laatst geraadpleegd april 2014
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Plaatsing op de Werelderfgoedlijst biedt echter geen garantie voor adequate

bescherming, het is aan het land zeff om hierin te voorzien.lsDe directe be-

scherming die aansluiting bij het verdrag biedt, is de garantie dat UNESCO in

bepaalde gevallen deskundige en financiële hulp zal verlenen. Op dit moment is

er geen Arubaans erfgoed op de lijst geplaatst. Wel zijn de rotstekeningen in het

Nationale Park Arikok voorgedragen voor de Nederlandse Voorlopige Lijst We-

relderfgoed. De Commissie Herziening Voorlopige Lijst Werelderfgoed achtte

echter deze op zichzelf staande nominatie niet kansrijk omdat de rotstekeningen

niet het meest uitzonderlijke voorbeeld van rotskunst zijn op mondiaal niveau.le

4.2 Verdragvan Malta

Een belangrijk moment in de ontwikkeling voor het Koninkrijk met betrekking

tot het cultureel erfgoed is de bekrachtiging van het Europees Verdrag inzake de

bescherming van archeologisch erfgoe d, in 200'7 geweest (Verdrag van Malta).2o

De Staten van Aruba hebben medegelding gevraagd met betrekking tot het Ver-

drag van Malta.2r Dit betekent echter niet dat het door het Koninkrijk gesloten

verdrag na inwerkingtreding automatisch geldt in de rechtsorde van Aruba. De

binding voor de verschillende delen van het Koninkrijk aan het verdrag is gedif-

ferentieerd. Er is aangegeven dat dit verdrag alleen voor Nederland en de Neder-

landse Antillen zal gelden. Een beperkte gelding kan later worden uitgebreid. De

reden voor een beperkte gelding kan zijn geweest dat niet werd verwacht dat in

Aruba de benodigde implementatiewetgeving op tijd zou zijn opgesteld. Hierbij

dient echter de kanttekening te worden geplaatst dat ook in de voormalige

Nederlandse Antillen de implementatiewetgeving nog niet gereed is. Op dit

moment werkt men aan een gezamenlijk plan van aanpak om ook de regelge-

ving voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba aan te passen aan het Verdrag van

Malta. Hierbij heeft men er niet voor gekozen om de Nederlandse Wet op de

Archeologische monumentenzorg over te nemen. Er is voor gekozen de op de

eilanden al bestaande monumentenwetgeving aan te passen aan het Verdrag van

Malta. Dit zou beter aansluiten bij de schaal van de eilanden en de geografische,

historische en culturele context.22

18 Vgl: I.C. van der Vlies, m.m.v. A. Salomons, Kunst, recht en beleid' trveede druk, Den

Haag: Boom uitgevers 2012,p.51 .

re Commissie Herziening Voorlopige Lijst Werelderfgoed, Uitzonderlijk en Universeel;

voorlopige Lijst Unesco Werelderfgoed Koninkrijk der Nederlanden, oktober 2010 (zie

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg- 107613 .pdf , laatst geraadpleegd maart 2014),

p.75.
'o Trb , 2oo'7 , 126.
2r Kamerstukken ll 1994195, 2382 1 (Rl509), nr. 7 .

2t I. Witteveen & C. Kraan (red.), Verkenning van de Implementatie van het Verdrag van

Malta op de eilanden van Caribisch Nederland, Bonaire, St. Eustatius en Saba, s.l:

NAAM 2Ol2 (te vinden op http:/hvww.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/
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king van het verdrag van Malta sporen. Daarin wordt bepaald dat tot het archeo_
ebouwen, complexen, aangelegde
andere aard, alsmede hun context,
ijn gelegen. De Monumentenveror_

dening spoort daarmee niet. De definitie van monumenten die in deze verorde_
ning wordt gegeven is een stuk beperkter. Aangelegde teneinen vallen er niet
onder, monumenten onder water ook niet. Evenmin worden monumenten in hun
context gezien. Bovendien wordt er geen strikt onderscheid gemaakt tussen roe-
rende en onroerende zaken. In het verdrag van Malta worden als bestanddelen
van het archeologische erfgoed alle overblijfselen, voorwerpen en andere spo-
ren yan de mens uit het verleden beschouwd, een aanknopingspunt voor de
bescherming van immaterieel erfgoed dat in de Monumentenverordening niet
wordt geboden. voorts is het niet mogelijk onder de huidige definitie van
monument in de Monumentenverordening archeologische vindplaatsen te
beschermen, samen met de directe omgeving, de natuurlijke context van de
vindplaats. Archeologische vindplaatsen worden namelijk niet als een aparte
categorie genoemd. Dit is niet in lijn met artikel 5 van het verdrag van Malta
waarin onder meer de partijen worden verplicht te waarborgen dat milieueffect-
rapportages en de daaruit voortvloeiende beslissingen rekening houden met
archeologische vindplaatsen en hun context. ook het aanwijzen van attentie- of
verwachtingsgebieden is niet geregeld in de Monumentenverordening zoals
wordt verplicht in artikel 5 in samenhang met artikel 2, onderdeel 2, van het
Verdrag van Malta. Voorts is geen voorziening getroffen voor de bekostiging
van archeologisch noodonderzoek, met inbegrip van het in veiligheid brengen
van archeologisch erfgoed conform artikel 6 van het Verdrag van Malta. Bepa-
lingen regelende de verzameling en verspreiding van wetenschappelijke infor-
matie, bewustmaking van het publiek, voorkoming van illegaal verkeer van
bestanddelen van het archeologisch erfgoed en wederzijdse technische en we-
tenschappelijke bijstand conform de artikelen 7 tot en met 12 van het Verdrag
van Malta ontbreken in de Monumentenverordening. De invoering van de eisen

van het Verdrag van Malta zou dus tot een aanmerkelijke verbetering van be-

scherming van de archeologische monumenten leiden. Op al de hier genoemde

onderdelen zou de Monumentenverordening aangepast moeten worden.

rapportenl2012lO3l2T lrapport-verkenning-van-de-implementatie-van-het-verdrag-van-
malta-op-de-eilanden-van-caribisch-nederland-bonaire-st-eustatius-en-saba.html, laatst
geraadpleegd tÀaart2014), in opdracht van Ministerie van OCW, Den Haag, p.5.
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4.3 Beleid en bestuurlijke organisatie

Op basis van artikel 2 van de Monumentenverordening is de Arubaanse Monu-

mentenraad ingesteld. De raad is een publiek adviesorgaan en brengt aan de

minister, belast met culturele aangelegenheden desgevraagd of uit eigen bewe-

ging advies uit in zaken die op de monumenten en beschermde stads- en dorps-

gezichten betrekking hebben. Het is voorts de taak van de raad om monumenten

en dorps- en stadsgeziclrten tot (voor)bescherming voor te dragen (artikel 4).

Hieraan voorafgaand zal de raad de minister ook adviseren en begeleiden bij de

inspraak- en aanwijzingsprocedures. Conform artikel 6 van de Monumentenver-

ordening berust onder de raad het monumentenregister waarin beschermde

monumenten worden ingeschreven zodra in de Landscourant van Aruba een

beschikking tot aanwijzing is geplaatst. Hetzelfde geldt voor beschermde stads-

en dorpsgezichten. Alhoewel er al sinds 1966 een inventarisatielijst bestaat van

de belangrijkste Arubaanse monumenten heeft dit tot op heden nog niet geleid

tot het aanwijzen en registreren van al deze monumenten als beschermde

monumenten.2'Met de oprichting van een Monumentenbureau is er sinds 2009

een monumentendatabank en een (onbekrachtigde) lijst van monumenten. In de

databank bevinden zich de registerbladen met waardestellende en redengevende

omschrijvingen van 343 monumenten, monumentencomplexen en monumentale

ensembles van tenminste 50 jaar oud.2a Het uitblijven van een aanwijzing impli-
ceert het ontbreken van een juridische status. Pas op het moment dat de minister

een aanwijzingsprocedure aanvangt, kan de raad overgaan tot het voordragen tot

voorlopige voorbescherming. De minister zal dus eerst een inspraak- en aanwij-

zingsprocedure moeten activeren. Monumenteneigenaren en zaakgerechtigden

zullen dan aangeschreven dienen te worden en in de gelegenheid moeten worden

gesteld om bezwaren te uiten. Voorts ontbreken er kaders voor de toetsing van

bouwplannen die het cultureel erfgoed direct ofindirect raken.

Sinds 1996 is er een Stichting Monumentenfonds, opgericht door particulie-

ren. Doel van de stichting is het bevorderen van het herstel en behoud van

monumenten van Aruba. Ter verwezenlijking van deze doelstelling houdt de

stichting zichbezig met het aankopen en op andere wijze verkrijgen, restaureren

en exploiteren van monumenten. Het fonds verleent financieringsfaciliteiten aan

belanghebbende gerechtigden ter restauratie, instandhouding en verfraaiing van

een als monument aangewezen zaak. Voorts verwerft, beheert en stelt het fonds

geld ter beschikking ten behoeve van bestedingen aan monumenten.25 Het fonds

* M. Bakker en O. van der Klooster, Zorg voor het verleden met het oog op de toekomst,

Monumentenbeleid Aruba 2009-2019, p. 10, 11.

' M. Bakker en O. van der Klooster, Zorg voor het verleden met het oog op de toekomst,

Monumentenbeleid Aruba 2009 -20 I 9, p. 10.
2s Te vinden op http://www.monumentenfondsaruba.com./organisatie-details.php?orgid=

MTA=&pageid-NA=-, voor het laatst geraadpl eegd april 2014.
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is niet opgericht als een publieke instelling, in tegenstelling tot het Monumen_
tenbureau. De taak van het laatste is een klassieke overheidstaak: praktische uit-
voering van het monumentenbeleid van de overheid, zoals er in Nederland op
decentraal niveau in iedere gemeente een bureau of afdeling monumentenzorg
en archeologie is. Het Monumentenbureau en het fonds welken nau\ry samen.
Deze samenwerking is beoogd in artikel 13 van de Monumentenverordening
waarin is bepaald dat de noodzakelijke kosten, onderhoud en herstel van be_
schermde monumenten voor een deel ten laste komen van het land. De publieke
middelen kunnen echter pas worden geactiveerd als het mogelijk is ze te combi-
neren met particulier geld. Een buitengewoon creatieve voffn van het combine-
ren van publieke en particuliere initiatieven. Het Monumentenbureau begroot de
kosten voor een geplande restauratie van een beschermd monument door een
particuliere gerechtigde die zich tot het fonds heeft gericht, terwijl het fonds
daartoe vervolgens de aan het fonds toegekende overheidsgelden beheert. Zo is
de samenwerking tussen het fonds en het Monumentenbureau voorzien.

Tot op heden is er echter nog geen subsidieverordening opgesteld. Bij
gebreke daaraan worden vooralsnog geen overheidsgelden ter zake van kosten,
onderhoud en herstel aan particuliere eigenaren verstrekt. De subsidie voor res-
tauratie en onderhoud van particuliere monumenten kan pas na de inwerkingtre-
ding van de subsidieverordening door het Monumentenbureau worden begroot
en door het fonds worden beheerd.26 Gebouwen in eigendom van het land
komen niet in aanmerking voor overheidssubsidie, immers, de publieke eigenaar
dient het eigen publieke eigendom te onderhouden. Toch is er inmiddels een

aantal gebouwen dat aan restauratie toe was, naar het fonds overgeheveld dat
vervolgens met gelden door het Monumentenbureau aan het fonds toegekend, is
gerestaureerd.2T

Er z4n in Aruba vanzelfsprekend meer particuliere initiatieven dan alleen
het hier genoemde fonds. Een voorbeeld daarvan is de Stichting Monumenten-
zorg. Sinds 1985 stelt deze zich ten doel bewustzijn te versterken voor de waar-
de van zowel afzonderlijke monumenten als stads- en dorpsgezichten. Daarnaast

zet de stichting zich in voor het behoud en herstel ervan en het werven van
frnanciële ondersteuning.

Een ander voorbeeld is het Nederlandse Revolving Fund. In de begroting
van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is in de periode van

2008-201I jaarlijks een bedrag van twee miljoen euro beschikbaar gesteld voor
de Nederlandse Antillen en Aruba. " H.t fonds is speciaal bedoeld voor

26 M. Bakker en O. van der Klooster, Zorg voor het verleden met het oog op de toekomst,
Monumentenbele id Aruba 2009 -20 I 9, p. 38.

27 Te vinden op http://lvr,vw.monumentenfondsaruba.com./organisatie-details.php?orgid=
MTA=&pageid-NA--, voor het laatst geraadpleegd april 2014.

28 Kamerstukken l{ 2007-08,31200VIII, nr. 15.
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bescherming van monumenten van particuliere eigenaren, Uit dit fonds kunnen

laagrentende leningen worden verstrekt. Aan het verstrekken van de lening is

een onderhoudsplicht verbonden. Op Aruba kunnen monumenteneigenaren een

beroep op dit fonds doen, echter niet dan nadat hun woning de officiële monu-

mentenstatus heeft gekregen. Zoals hierboven al genoemd, zijn et vooralsnog
geen monumenten van particuliere eigenaren aangewezen als beschermd mo-

nument. Het fonds is daardoor onaangesproken.

5. Bescherming van de Alto Vista kapel de jure

Deze beknopte inventarisatie van wetgeving en beleid in Aruba laat zien dat het

beschermingsniveau van overheidswege van cultureel erfgoed laag is. De mo-
numentenwetgeving voldoet niet aan het Verdrag van Malta, terwijl de wense-

lijkheid van medegelding van dit verdrag door Aruba is uitgesproken. Boven-

dien wordt aan de wetgeving die er is geen uitvoering gegeven. Concreet voor

de Alto Vista kapel betekent dit dat zolang de kapel niet is aangewezen als een

beschermd monument, er geen bescherming bestaat tegen beschadiging of ver-

nieling. Het is niet nodig een vergunning aan te vragen om graafwerk op het

terrein te verrichten, om de kapel te verplaatsen, wijzigen, af te breken of te ge-

bruiken op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht. Omdat

er nog geen medegelding van het Verdrag van Malta voor Aruba is gerealiseerd,

is het op dit moment ook niet mogelijk de kapel daadwerkelijk in haar context te
betrekken. De tegenstanders van de bouw van het windmolenpark kunnen dan

ook niet in rechte tegenwerpen dat de verstoring van de rustieke omgeving van

de kapel door de aanwezigheid van de molens, inbreuk doet op het totaalbeeld
van het monument. Een bescherming van de Alto Vista kapel kan ook niet wor-

den ontleend aan het UNESCO-verdrag 1972. Elke staat, die het verdrag heeft

onderschreven, erkent dat de verplichting tot het behoud van de op zijn grond-

gebied gelegen voorwerpen van het werelderfgoed in de eerste plaats op hem

zelf rust en verbindt er zich er aan alle noodzakelijke maatregelen hieromtrent te

nemen. Dit betekent dat de overheden een zorgplicht opgelegd krijgen om hun

werelderfgoed te beschermen en behouden. De Alto Vista kapel staat echter niet

op de Werelderfgoedlijst. Er rust in dit verband dan ook geen enkele verplich-
ting op Aruba ten aanzien van het beschermen en behouden van de kapel.

De eerste vraag uit de inleiding in hoeverre de Alto Vista kapel en haar

directe omgeving daadwerkelijk bescherming geniet, is in het bovenstaande

beantwoord. De tweede vraag, of de kapel bescherming zou moeten genieten, is

hiermee nog niet beantwoord.



Alro Vlsrn: EEN oNGESTooRD vooRUrTZIcHT?

6. Monumenten en culturele identiteit

In verschillende UNESCO documenten wordt benadrukt dat cultureel erfgoed
onder de wetgeving en soevereiniteit blijft van nationale staten terwijl het tege-
lijkertijd een universele waarde heeft dat voor de internationale gemeenschap

beschermd moet worden.'n Ook wordt er steeds meer een verband gelegd tussen
cultureel erfgoed en culturele identiteit. In dit verband spreekt men ook van de
bescherming van immaterieel cultureel erfgoed. Immateriële uitingen van cul-
tuur worden soms ook geacht symbool te staan voor een culturele identiteit.30
Een culturele identiteit uit zich door immateriële waarden, terwijl er andersom

immateriële waarden zijn die niet noodzakelijkerwijs een uiting zijn van een

bepaalde culturele identiteit, zoals muziek. In de notie van cultureel erfgoed als
een essentiële component van een culturele identiteit, zijn de flisieke elementen
slechts het vehikel waardoor cultureel erfgoed tot ons kan komen. De traditione-
le benadering drukt het recht uit in termen van bescherming van de fusieke ele-
menten van\¡/ege de intrinsieke waarde van die elementen. De wens tot be-
scherming van de Alto Vista kapel is verbonden met kennis van het verhaal van
de indiaanse inheemse bevolking. Bescherming van immaterieel cultureel erf-
goed is verbonden aan het recht van mensen op hun cultureel erfgoed, met inbe-
grip van de bescherming van dat erfgoed zelf. De traditionele notie is opgeno-

men in een bredere notie van het recht, namelijk het recht op culturele identiteit.
De begrippen culturele rechten, culturele identiteit en cultureel erfgoed zijn on-

losmakelijk verbonden. De erkenning van het belang van immaterieel erfgoed in
relatie tot het concept cultureel erfgoed heeft echter verrijkende implicaties in
politiek en sociaal opzicht. Hieronder vallen complexe terreinen zoals de con-

structie van culturele identiteit en het bestaan van culturele rechten van minder-

heden en inheemse volkeren.3l Rechtvaardiging van de bescherming van cultu-
reel erfgoed is te vinden in de koppeling tussen cultureel erfgoed en culturele
rechten. De zoektocht naar de rechtvaardiging zal complexe problemen aan-

gaande identiteit meebrengen. De rechtvaardiging van de bescherming van Alto
Vista kapel kan zijn gelegen in de bijdrage aan de vorming van het levendige,

complexe begrip culturele identiteit. Niet alleen de historische functie van de

kapel is daarbij van belang. Juist de manier \Maarop het gebruik van de kapel

vandaag de dag bijdraagt aan het in stand houden van de culturele identiteit en

het levend houden van de geschiedenis is van betekenis. Als er een sociaal

2n J. Blake,'On defining the cultural heritage', The Internatíonal and Comparative Law

Quarterly,vol. 49, No. 1, 2000, p. 71.
30 Zi,e Yienna Declaration of the Council of Europe Summit, Vienna 9 Oct. 1993. Daarin

wordt opgeroepen in juridische termen de lvaarden tot uitdrukking te brengen die de Eu-

ropese identiteit definiëren.

" Zie Karen Fog Olwig,'The burden of heritage: Claiming a place for a West Indian Cul-

ture', American Ethno lo g is t, v ol. 26, i ssue 2, 1 999, p. 370-3 88.
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draagvlak kan worden gevonden voor de instandhouding en bescherming van de

Alto Vista kapel, kan de kapel bescherming genieten, ook los van het wettelijke
regime. Of de kwaliteiten van de Alto Vista kapel voldoende uniek zijn om als

werelderfgoed te kunnen worden beschouwd en of de Alto Vista Kapel kan bij-
dragen aan culturele diversiteit in de wereld, moet op wereldniveau worden

beoordeeld.

7. Conclusie en aanbevelingen

In het voorafgaande is de actuele status van het cultureel erfgoed van Aruba,

voor zover beschermd door regels en beleid, aan bod gekomen. De regels

betrekking hebbende op de bescherming van het cultureel erfgoed in Aruba zijn
met name van lokale afkomst, met een vage reflectie van Nederlands recht en de

verdragen van UNESCO. De bestaande regels bieden weinig effectieve

bescherming in juridische zin. Voor versterking van de juridische bescherming

kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan. Ten eerste kan de bescher-

ming worden verbeterd door op internationaal niveau een nauwere band a¿n te

gaan met UNESCO. Ten tweede kan de implementatie van het Verdrag van

Malta snel en grondig ter hand worden genomen. Het is aan te bevelen hierbij

aansluiting te zoeken bij reeds ingezette inspanningen om de monumenten\Met-

geving van de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen aan te passen

aan het Verdrag van Malta. Ten derde kan voor een effectieve bescherming

draagvlak onder de bevolking worden vergroot. Op het niveau van UNESCO

wordt er steeds op gewezen dat het bewust zijn over de culturele waarden van
het erfgoed een van de belangrijkste sleutels tot de bescherming ervan is. De

overheid moet kennis hebben van de kennis van het volk over het eigen cultureel

erfgoed. Alleen als duidelijkheid bestaat over het draagvlak, kan gezocht wor-
den naar manieren om op effectieve wijze de bescherming te realiseren. Een

goede aanzet is al besloten in de samenwerking tussen particulieren en de over-

heid op bepaalde onderdelen. Dergelijk beleid biedt de mogelijkheid tot een

breed gedragen eigentijdse benadering waarin het bestuur en particuliere organi-

saties hun sterke kanten kunnen combineren.

Alto Vista van boven af gezien maakt inzichtelijk dat een ongestoord zicht op de

toekomst van de kapel mede een aanpak van onderop vergt.
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