
Ultralinks in Europa is witheet
over censuur door het Europees
parlement. Als gevolg daarvan
dreigen twaalf Griekse car-
toons waarin vooral Duitsland
op de hak wordt genomen, niet
te kunnen worden geëxpo-
seerd.
In een brief op poten aan voor-
zitter Tajani eist de GUE/NGL-
fractie dat het Parlement de ge-
wraakte tekeningen alsnog toe-
laat op een expositie, later deze
maand, in de Parlementsge-
bouwen. ,,Humor en satire zijn
al eeuwenlang onderdeel van
de democratie. Alleen antide-

mocratische regimes tolereren
dat niet”, stellen de briefschrij-
vers. Zij hadden een andere
houding van het parlement
verwacht, zeker na de terroris-
tische moordaanslag op de re-
dactie van Charlie Hebdo, begin
2015 in Parijs. De fractie heeft
het vooral gemunt op de Britse
‘libdem’ Catherine Bearder, die
als questor van het Parlement
verantwoordelijk is voor expo-
sities in de Parlementsgebou-
wen. Zij vond de inhoud ‘te
controversieel’ en de nade-
rende Duitse verkiezingen een
ander bezwaar. 

TILBURG 

Tot 19,5 jaar cel in 
grote drugszaak  

Zeventien verdachten zijn
veroordeeld tot celstraffen tus-
sen 9 maanden en 19,5 jaar
voor grootschalige handel in
soft- en harddrugs en twee
pogingen tot moord en dood-
slag. Een schietpartij in sep-
tember 2012 aan de Kapel-
meesterlaan in Tilburg bracht
de zaak aan het rollen. In totaal
stonden er 28 verdachten -
veelal Tilburgers - terecht op
de zittingen die werden ge-
houden in de extra beveiligde
rechtbank op Schiphol. 

BRUSSEL

De Verenigde

Naties lijden aan

bureaucratie en

wanbeheer 

De Amerikaanse president

Donald Trump 

was gisteren in New York ui-

terst kritisch over de werkwijze

van de VN. Het budget van de

organisatie is sinds 2000 met

140 procent toegenomen.   

■ Syrische schoolkinderen lopen langs de door oorlog ver-

woeste gebouwen in het zuiden van de stad Daraa. Het gebied

wordt nog gecontroleerd door rebellerende groepen. 
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Maria nadert Bovenwindse Eilanden

di

wo

niets van weten. ,,Die mensen
hebben het niet zo breed als wij
hier in Nederland. Wat zij geven
is natuurlijk fantastisch, maar
wij nemen als concern ook onze
verantwoordelijkheid. Vandaar
deze donatie.” En de mensen
die boodschappen doen in de
supermarkten op Curaçao dra-
gen ook hun steentje bij. ,,Klan-
ten kopen houdbare producten
bij ons en laten die achter bij het
personeel. Ook die goederen
worden ingezameld en ver-
scheept.” De actie zou in eerste
instantie twee dagen duren,
maar een telefoontje naar Cura-
çao leert dat er nog steeds mas-
saal wordt gedoneerd. ,,Mensen
blijven maar geven.”

Voor de ondernemer is het
wel belangrijk dat de coördina-
tie via de lokale overheid en het
Rode Kruis gaat. ,,In overleg
worden lijsten samengesteld
van wat er precies nodig is. Het
is belangrijk voor ons om te we-
ten dat geen misbruik wordt ge-
maakt van onze hulp. We wil-
len niet dat er straks pakken
Pampers voor 100 gulden wor-
den verkocht of dat er iets aan
de strijkstok blijft hangen.”

SINT-MAARTEN Orkaan Maria
wint aan kracht, maar heeft het
niet langer gemunt op de Neder-
landse eilanden in het Caribisch
gebied. De orkaan, die nu al vol-
doende kracht heeft om vracht-
wagens opzij te smijten, stevent
recht op Puerto Rico af.

Volgens de meest recente
schatting raast orkaan Maria met
windsnelheden van gemiddeld
195 kilometer per uur over zee.
De windstoten lopen op tot rond
240 kilometer per uur. Met deze
windkracht is er sprake van een
categorie 3 orkaan, een zware or-
kaan die alles op zijn pad opzij
blaast, waarschuwt meteoroloog
bij Weerplaza Michiel Severin.

,,De komende uren blijft Maria in
kracht toenemen naar windsnel-
heden van 240 kilometer per uur.
Dat is ongelofelijk hard en komt
al in de buurt van de kracht
waarmee Irma over Sint-Maarten
trok.” 

Zoals het er nu naar uitziet
heeft Maria haar koers meer naar
het zuiden bijgesteld. Hierdoor
komen de Nederlandse eilanden
Sint-Eustatius en Saba - waar uit
voorzorg al mariniers naar toe
zijn gegaan - niet in het oog te-
recht. Maria raast wel recht af op
Puerto Rico, dat 3,5 tot 4 miljoen
inwoners telt. Naar verwachting
komt ze hier in de nacht van van-
daag op morgen aan land. 

Orkaan Maria mist de
Nederlandse eilanden 

NEW YORK Nederland is
door orkaan Irma nu eens geen
hulpverlener, maar moet zelf
om steun vragen bij deVer-
enigde Naties. Demissionair
minister Koenders riep giste-
ren de VN op ruimhartig te
zijn bij het toekennen van
noodhulp aan Sint Maarten en
andere Caribische landen die

getroffen zijn door Irma. Ne-
derlandse diplomaten die ge-
stationeerd zijn bij de VN in
New York voeren al gesprek-
ken over hulpprogramma’s
voor het eiland. Zo zou Unicef
zorg voor getraumatiseerde
kinderen op zich kunnen ne-
men en heeft de VN veel we-
deropbouwexperts in huis.

Nieuwe Nederlandse VN-rol 

     na beschuldigingen premier
spraken gisteren ‘heel vreemd’ en
zei dat de ‘humanitaire ramp on-
eindig veel groter was geweest’
zonder het werk van Nederlandse
militairen.

Ook bij de krijgsmacht heeft
Marlin woede geoogst. Comman-
dant Zeestrijdkrachten Rob Ver-
kerk reageerde als door een adder
gebeten via Twitter: ,,Wat een
klinkklare onzin. Mijn mensen
hebben binnen de grenzen van
hun mogelijkheden vanaf het eer-
ste moment handelend opgetre-
den.’’

Na alle ophef zou Marlin tegen
Plasterk hebben gezegd dat
het interview met NRC
nooit heeft plaatsge-
vonden, maar de
krant plaatste giste-
ren een geluids-
fragment op de
website waarop
de premier te
horen zou
zijn.

Op Sint-Maarten waren al voor de
komst van storm Irma zo’n 50 mi-
litairen gepositioneerd om politie-
bureaus, de gevangenis en een zie-
kenhuis te beveiligen. Ze hadden
ook toen al het mandaat om met
gebruik van wapens de orde te
handhaven.

De uitspraken van Marlin wek-
ken in politiek Den Haag boven-
dien woede, omdat de premier en
het bestuur van het eiland na de
storm zélf ‘niet operationeel’ wa-
ren. De huizen en werkplekken
van bestuurders waren beschadigd

en op enkele  da-
gen was er zelfs
urenlang geen

contact met hen te krijgen. Op dat
moment lag het bestuur min of
meer in handen van Nederland en
de militairen, al wilde minister
Plasterk dat vorige week niet be-
vestigen.

De relatie tussen Nederland en
Sint-Maarten is toch al problema-
tisch. Het zelfstandige land is nog
wel onderdeel van ons Koninkrijk,
maar wil vaak zo min mogelijk met
Nederland te maken hebben. Toen
Plasterk in 2015 het eiland op de
vingers tikte omdat de overheids-
financiën niet op orde waren, ver-
slechterde de relatie verder. Nu
weer vreest het eilandbestuur dat
Nederland zich al te veel gaat be-
moeien met de wederopbouw van
het eiland, zoals ook in 1995 ge-
beurde na de orkaan Luis. An-
dersom is Nederland weliswaar
verplicht om financieel te helpen
bij de wederopbouw van het ver-
woeste land, maar het kabinet is
niet van plan om blanco cheques
uit te schrijven.

� Comman-

dant Zee-

strijdkrachten

Rob Verkerk. 


