
,,Zij weigeren maandag naar
Amsterdam te komen om in het
bijzijn van koning Willem-
Alexander het traditionele Ko-
ninkrijksconcert bij te wonen.”

In het artikel schrijft Elsevier
dat een betrouwbare bron in
Den Haag zou hebben gezegd
dat de premiers van de drie ei-
landen zo boos zijn op het kabi-
net Rutte dat ze eerder deze
week hebben laten weten niet te
zullen komen. ,,Dit is extra pijn-
lijk, omdat maandag aanstaande
een lustrumviering wordt ge-
houden. Het is dan precies 60
jaar geleden dat koningin Julia-
na haar handtekening zette on-
der het Statuut voor het Konink-
rijk”, aldus Elsevier.  De Curaça-
ose premier Ivar Asjes (PS) heeft
twee weken geleden tegenover
de pers laten weten de uitnodi-
ging van Nederland af te hebben
geslagen omdat hij graag mee
wil doen met de viering op Cura-
çao. Ook hier wordt komende
maandag met verschillende ce-
remonies stilgestaan bij 60 jaar
Statuut. Geplande activiteiten
zijn onder andere een plechtige
vergadering van de Staten en
een ceremonie bij het autono-
miemonument. Vicepremier
Etienne van der Horst (PAIS)
gaat in de plaats van Asjes naar
Nederland. Ook Statenvoorzitter
Mike Franco zal aanwezig zijn
bij de viering in Nederland. Else-
vier: ,,Om de banden tussen
Nederland en de overzeese ge-

biedsdelen aan te halen, wordt
elk jaar op 15 december een
feestelijk concert verzorgd met
deelname van artiesten uit alle
delen van het Koninkrijk. Het
komt wel eens voor dat één van
de regeringsleiders verhinderd
is, maar het wordt beschouwd
als een affront dat drie minister-
presidenten tegelijk afzeggen.”
Plasterk is samen met PvdA-
burgemeester Eberhard van der
Laan van Amsterdam gastheer
van het concert, dat op de avond
van 15 december gehouden
wordt in de Meervaart in de
hoofdstad. Overdag is er een
symposium. Volgens de Haagse
bron in Elsevier geven de pre-
miers Mike Eman (Aruba), Ivar
Asjes (Curaçao) en Sarah Wes-
cot-Williams (Sint Maarten)
geen acte de présence, omdat ‘zij
de Nederlandse bemoeizucht en
de krenterigheid van het kabinet
Rutte zat zijn’. ,,De ruzies tus-
sen Nederland en de eilanden in
de Cariben lopen de laatste jaren
steeds hoger op. Den Haag eist
financiële discipline en wil nieu-
we bewindslieden op de eilan-
den screenen op eventuele ban-
den met de onderwereld. De ei-
landen op hun beurt
beschouwen dit als kolonia-
lisme. Zij vinden dat Plasterk
zich gedraagt als een marionet
van Financiën en dat hij geen
oog heeft voor de realiteit in de
Cariben die zo anders is dan in
Nederland”, aldus Elsevier. 
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‘Premiers
boycotten
viering’
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De premiers van Curaçao, Aruba en Sint-
Maarten boycotten de viering van Koninkrijksdag. Dat
beweert Elsevier in een gisteren gepubliceerd artikel.

Keesen Actuarissen vierde gisteren het eindejaarsfeest. Samen met genodigden werd teruggeblikt op
2014 en de samenwerking die daaruit voortvloeide. Het evenement vond plaats bij het kantoor aan de
Snipweg.                                                                                                                       FOTO JEU OLIMPIO

Eindejaarsfuif Keesen Actuarissen

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - In Barber vond  op
maandag een beroving plaats.
Bij een minimarket kwamen om
20.20 uur twee mannen de win-

kel binnen. Zij bedreigden de
aanwezigen met een vuurwapen
en namen geld mee. Een getuige
werd  mishandeld met een vuur-
wapen. 

Beroving minimarket


