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Gemenebest is kansloos
Door René Zwart

Den Haag - Het voorstel van de VVD en de
SP om het Koninkrijk
om te vormen tot een
vrijblijvend gemenebest lijkt volstrekt
kansloos.
Het debat is amper begonnen of vier Tweede Kamerfracties schieten het
idee af, nog voordat het in
januari in de wandelgangen van het Interparlementair Koninkrijksoverleg aan de orde kan worden gesteld door de
bedenkers André Bosman
(VVD) en Ronald van Raak
(SP).
In een opiniebijdrage
die deze krant vandaag publiceert, nemen PvdA,
D66, ChristenUnie en
GroenLinks nadrukkelijk
afstand van de initiatiefnota van de liberalen en de
socialisten om het Statuut
voor het Koninkrijk af te
danken.
De Kamerleden Roelof
van Laar (PvdA), Wassila
Hachchi (D66), Gert-Jan
Segers (ChristenUnie) en
Liesbeth van Tongeren
(GroenLinks) grijpen Koninkrijksdag aan om juist
voor meer samenwerking
tussen de landen te pleiten.
Zij vrezen dat er in een
losser staatsverband geen
mogelijkheid meer is om

Fracties nemen publiekelijk afstand van VVD/SP-wens om Statuut af te danken
gezamenlijk tegen misstanden op te treden. Tegelijkertijd doen zij de oproep de Koninkrijksbanden beter te benutten om
in gezamenlijkheid (sociale) doelen te verwezenlijken. De vier partijen erkennen overigens dat het
Koninkrijk niet perfect
functioneert. Zij verwijzen
naar de Nederlandse overheersing in de Rijksmi-

nisterraad, waardoor Den
Haag door de andere landen soms als een tegenstander wordt ervaren.
Hoewel het CDA zich
niet bij het publieke pleidooi van deze vier heeft
aangesloten, is van de
christendemocraten bekend dat ook zij weinig op
hebben met het VVD/SPplan. Maar, zo laat Madeleine van Toorenburg

(CDA) desgevraagd weten,
voordat de partij stelling
neemt, wil het eerst van de
landen horen wat die zelf
willen. ,,De initiatiefnota
van VVD en SP loopt op de
evaluatie vooruit. De verklaring van de andere fracties neigt evenwel ook ietwat vooruit te lopen, maar
dan de andere kant op. Wij
willen objectief en volledig
vrij de evaluatie ontvan-

gen, beoordelen en onze
conclusies trekken. Vandaar dat wij niet hebben
meegetekend. Dat gezegd
hebbende, het gebaar
waarderen wij wel”, aldus
Van Toorenburg.
De gelegenheidscoalitie
VVD/SP kan dus uitsluitend op de steun van de
PVV (van Geert Wilders)
rekenen. Dit trio komt in
de Tweede Kamer niet ver-

Onderwater clean-up bij Boka Samí

De Dive Taskforce heeft huisgehouden in Boka Samí. Duikers hielden een grote
schoonmaakactie onder en boven water. Tien duikscholen deden mee aan de actie en
ongeveer vijftig personen staken de handen uit de mouwen onder de zeespiegel en
vijfentwintig op het vasteland. Volgens een van de deelnemers werd er in totaal een
halve 20-voets (6,1 m) container gevuld met afval.
FOTO’S TURTLE RAY PRODUCTIONS

Gratis concert met Juanes en Oscar D’Leon
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - De zesde
editie van het Curaçao
North Sea Jazz Festival
(CNSJF) opent donderdag
3 september 2015 met een
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On the safe side

dekracaribbean.com

groots gratis evenement
op het festivalterrein bij
het World Trade Center bij
Piscadera Bay. Werd afgelopen editie nog de Curaçaose muzikant Doble R

door initiatiefnemer Fundashon Bon Intenshon in
het zonnetje gezet, dit keer
zullen de artiesten Juanes
en Oscar D’Leon hun opwachting maken.
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Juanes is volgens Fundashon Bon Intenshon de
meest succesvolle en belangrijkste Latin rock pop
artiest van de laatste jaren.
Zijn single ‘La Camisa Negra haalt in verschillende
landen de nummer 1-positie.
Inmiddels heeft de Colombiaanse zanger meer
dan 15 miljoen albums
verkocht wereldwijd en
heeft hij onder andere 20
Latin Grammy Awards,
twee gewone Grammy
Awards en 9 MTV Awards
op zijn naam staan. Meer
informatie over de ver-

spreiding van de toegangskaarten voor het evenement wordt later bekendgemaakt, zo laat Fundashon
Bon
Intenshon
weten. Salsazanger Oscar
D’Leon is volgens de organisatie met een carrière
van meer dan veertig jaar
een van ‘s werelds toonaangevende Latin-muzikanten.
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der dan 71 (van de 150) zetels en bezit in de Senaat
(ook na de aanstaande verkiezingen) evenmin een
meerderheid. Op Curaçao,
Aruba en Sint Maarten bestaan - ondanks alle gemor
over de Nederlandse dominantie - al helemaal
geen politieke meerderheden voor het doorsnijden
van de Koninkrijksband.
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