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Opinie/Service

Gedeeltelijk bewolkt maar
overwegend droog. De wind
waait uit oostelijke richting:
windkracht 2 tot 3. De zee is
rustig met golfhoogtes van
maximaal 1 meter. Er zal zich
een iets grotere kans op bui-
en ontwikkelen in de loop
van vandaag, wat kan leiden
tot buien morgen.

Gedeeltelijk bewolkt met
kans op een bui.
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windkracht 2 - 3 bft
golfhoogte < 1 m

Verwachting voor
vanmiddag 12 uur
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TOP FIVE
Nieuw deze week
Dagelijks: 17.45 20.15
Late show vr. en zaterdag: 22.45
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.15

PENGUINS OF MADAGASCAR 3D
Dagelijks: 17.00
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 14.45

INTERSTELLAR
Dagelijks: 17.00 20.30
Zat.- en zondagmatinee: 13.30

THE HUNGER GAMES:
MOCKINGJAY - PART 1
Dagelijks: 18.30 19.30 19.45 21.15
Late show vr. en zaterdag: 22.15
Zat.- en zondagmatinee: 13.00 15.45

A WALK AMONG
THE TOMBSTONES
Dagelijks: 19.15 21.45

MAYA DE BIJ: EERSTE VLUCHT
Dagelijks: 17.15
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.00

ALEXANDER AND
THE TERRIBLE, HORRIBLE
Laatste week
Dagelijks: 17.45 22.30
Zat.- en zondagmatinee: 13.45 15.45

11 - 17 DECEMBER

B I O S C O P E N
www.thecinemas.an
Tel.: 435-5170

www.themoviescuracao.com

24-uur hotline 
Tel.: 465-1000

EXODUS: GODS AND KINGS 3D
Nieuw deze week
Dagelijks: 18.45 21.45
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.45

BROZER
Nieuw deze week
Dagelijks: 17.45 20.00
Samba (IFFR)Dagelijks: 19.45
Zat.- en zondagmatinee: 15.15

HORRIBLE BOSSES 2
Dagelijks: 17.45 20.15
Late show vr. en zaterdag: 22.45
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.15

JOHN WICK
Dagelijks: 18.00 20.30
Late show vr. en zaterdag: 23.00
Zat.- en zondagmatinee: 15.30

BIG HERO 6 3D
Dagelijks: 17.15
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.00

ADDICTED
Dagelijks: 22.00
Zat.- en zondagmatinee: 12.45

THE EQUALIZER
Laatste week
Late show vr. en zaterdag: 22.15
Zat.- en zondagmatinee: 12.45

11 - 17 DECEMBER

Advertentie

Samen verder gaan
Door Roelof van Laar, Wassila
Hachchi, Gert-Jan Segers en
Liesbeth van Tongeren
We moeten ons niet ontdoen
van het Caribische deel van ons
Koninkrijk, maar samen voor-
uitgang realiseren. Dat is de
beste manier om de bevolking
te dienen en het draagvlak voor
het Koninkrijk te vergroten. Dat
vraagt veel van politici, aan
beide zijden van de oceaan.

SP en VVD hebben, na de
PVV, de handdoek in de ring
gegooid. Zij zien geen toekomst
meer voor een Koninkrijk waar-
in Europees Nederland en Cari-
bische eilanden verbonden zijn.
Zij willen een losser verband,
een gemenebest. In dat geme-
nebest wordt alleen op basis van
vrijwilligheid samengewerkt. 

Als we ons van elkaar losma-
ken, miskennen we ook het feit
dat de geschiedenis ons aan
elkaar heeft gegeven. Er is zo-
veel in het verleden en in het
heden dat ons aan elkaar bindt.
Nederlanders van hier vestigen
zich daar en andersom en
ondertussen doen we samen
zaken, zetten we ons in voor
bijvoorbeeld goed onderwijs en
goede zorg. Bij alles wat beter
moet, heeft de samenwerking
binnen het Koninkrijk ons veel
goeds opgeleverd.

In een gemenebest vervalt de
mogelijkheid om elkaar aan te

spreken op suc-
ces en falen en
om in te grijpen
als dat noodzake-
lijk is. Vooruit-
gang is alleen
mogelijk bij goed
bestuur. In ons
Koninkrijk wor-
den nog steeds
stemmen geron-
seld en gekocht,
is corruptie en worden er finan-
ciële grenzen overschreden.
Zowel in Europees Nederland
als in het Caribisch deel van ons
Koninkrijk overigens. Om dat
aan te pakken zijn hogere over-
heden en onafhankelijke recht-
spraak nodig. Macht en tegen-
macht. Op de eilanden is dat
moeilijk te organiseren zonder
samenwerking met anderen.
Zonder Koninkrijk. Ons Ko-
ninkrijk is niet perfect. Neder-
land domineert de besluitvor-
ming in de Rijksministerraad
en wordt daardoor soms als
tegenstander gezien. Terwijl
alle (ei)landen dezelfde waarden
en doelen nastreven. We moe-
ten vaker samen invulling ge-
ven aan die waarden en samen
doelen stellen voor het hele
Koninkrijk. Zo geven we samen
invulling aan de principes die
we vastgelegd hebben in het
Statuut, dat vandaag zijn zestig-
ste verjaardag viert. We zijn al
bezig met het stellen van doelen
voor onze kinderen. Met de

welvaart die we
bereikt hebben,
willen we ervoor
zorgen dat veel
minder kinderen
opgroeien in
armoede of slacht-
offer zijn van
geweld, verwaar-
lozing of mis-
bruik. Zij moeten
het maximale uit

zichzelf kunnen halen doordat
ze zonder honger in de klas
zitten, hun talen spreken en
naar een school gaan die goed
wordt geleid. Dat kunnen we
samen bereiken.

Zo kunnen we meer doelen
stellen. Duurzame doelen, ont-
wikkelingsdoelen, sociale doe-
len en doelen om het bestuur te
verbeteren en te versterken.
Aan die doelen mogen en moe-
ten we elkaar kunnen houden.
Dat zijn we aan onze inwoners
verplicht. Om dat te doen moe-
ten we elkaar vasthouden, moe-
ten we verbonden blijven. Die
wens spreken wij, op deze Ko-
ninkrijksdag, dan ook nadruk-
kelijk uit.

Roelof van Laar (Tweede Kamer-
lid voor de PvdA)
Wassila Hachchi (Tweede Ka-
merlid voor D66)
Gert-Jan Segers (Tweede Kamer-
lid voor de ChristenUnie)
Liesbeth van Tongeren (Tweede
Kamerlid voor GroenLinks)

OPINIE

Gert-Jan Segers


