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• A3 printen • A4 kopiëren,
scannen en faxen • Netwerk
aansluiting en USB 2.0
• 2 jaar garantie

MFC-5890CN
All-in-one inkjetprinter

€ 159,-

Kijk op www.brother.nl voor gedetailleerde informatie en dealeradressen
(excl. BTW)

LEES ZATERDAG A.S. MEER

,,Deze groep veroorzaakt in ver-
schillende Nederlandse gemeenten
grote overlast. Ik kan me voorstel-
len dat zij hen liever kwijt dan rijk
zijn. Als deze mensen niet werken,
is terugsturen een goed instru-
ment,’’ meent Sterk.
Door deze uitspraken maken de

Roma in Nederland zich grote zor-
gen. Ze vrezen dat een rechts min-
derheidskabinet, waaraan het CDA
deelneemt en dat wordt gedoogd
door de PVV, het Franse beleid zal
kopiëren. President Sarkozy trad de
afgelopen weken hard op tegen
overlast veroorzakende Roma.
Dit leidde tot tegenstellingen in

de Europese ministerraad. EU-com-
missaris Viviane Reding van Justi-
tie vergeleek de uitzettingen van
Roma-zigeuners in Frankrijk zelfs
met deportaties in de Tweede We-
reldoorlog.
Het CDA wil verder optreden

tegen kinderarbeid onder de straat-
muzikanten. ,,Daar moeten we
tegen optreden met leerplichtamb-
tenaren,’’ vindt Sterk.
Tot 2014 hebben Roemenen en

Bulgaren in Nederland een tewerk-
stellingsvergunning nodig, daarna
mogen ze zich hier vrij vestigen.
Sterk: ,,We moeten het dus voor
2014 oplossen.’’

Voorvrouw Michelle Mila van
Burik van het Landelijk Romaplat-
form is verbijsterd. ,,Het CDA oor-
deelt wel heel makkelijk over ons.
Dit hadden we niet verwacht van
een christelijke partij.’’
Een aantal Nederlandse gemeen-

ten heeft problemen met Roma.
Kleine criminaliteit, geluidsoverlast
en schoolverzuim zijn er aan de
orde van de dag. De overlast hangt
af van welke tak van de Roma zich
in een stad heeft gevestigd.
Van Burik: ,,We willen niet in de

slachtofferrol kruipen en zien in dat
er problemen zijn. Maar het gaat te
vaak over de slechte voorbeelden.
De Roma-kinderen van Utrecht
gaan bijvoorbeeld alle-
maal weer naar school.”

DEN HAAG • Roma die voor overlast zorgen, moe-
ten Nederland uit, vindt het CDA. Deze zigeuner-
groep, die onder meer bestaat uit straatmuzikan-
ten uit Roemenië en Bulgarije, zou volgens
Tweede Kamerlid Mirjam Sterk aan het werk
moeten, anders is uitzetting een reële optie.

KEMAL RIJKEN

CDA: Roma bij
overlast land uit
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‘Zigeunergroepmoetwerkenof terug’
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Sabine Uitslag met haar ‘bijzondere’ hoed van Frans Molenaar. Het CDA-
Kamerlid vraagt met het hoofddeksel, namensMasterPeace, aandacht
voor vrede op de Internationale Dag van de Vrede. Daarnaast is het ook
Prinsjesdag en dus Hoedjesdag. FOTOMIKE VAN DEN TOORN & EDSKEA VERHOEFF

DEN BOSCH • Ridder Marco Kroon
(foto) staat vandaag op Prinsjes-
dag met een dubbel gevoel in de
Ridderzaal in Den Haag. Hij is
held én verdachte. Justitie ver-
volgt hem wegens wapen-
bezit en -handel en het
gebruik van hard-
drugs.
Koningin Beatrix on-
derscheidde Kroon
vorig jaar hoogstper-
soonlijk met de prestigi-
euze Militaire Willems-
Orde voor zijn levensred-
dende heldendaden in Af-
ghanistan.

,,Ik geloof nog steeds in mijn on-
schuld. Ik heb het volste ver-
trouwen in een goede afloop,’’
zegt een strijdbaar klinkende
Kroon. ,,Mijn medaille staat bo-

vendien los van de be-
schuldigingen. Maar
het leed is al geleden.
Ik ben niet veroor-
deeld, maar wel al be-
schadigd. Alle aan-

dacht gaat uit naar die
beschuldigingen. Ik vind

het vooral vervelend voor
mijn gezin en familie. Zij
worden er ook op
aangesproken.’’

CELINETIMMERMAN
DENHAAG • Is het schaamte, of zijn het
toch de zenuwen voor de reacties? Sinds ze
weet welk hoedje zij vandaag op Prinsjes-
dag draagt, komt CDA-Kamerlid Sabine
Uitslag (37) niet meer bij van het lachen.
De Nederlandse ontwerper Frans Molenaar
ontwierp een apart, zwierig hoofddeksel
speciaal voor de Twentse. ,,Ik had eerlijk
gezegd een degelijke, sjieke hoed verwacht,
zoals we de stijl van Molenaar kennen,’’
zegt Uitslag. ,,Het is totaal anders uitge-

pakt. Waarschijnlijk heb ik één van de
meest bijzondere hoeden van Prinsjesdag
2010. En dat terwijl ik maar een gewoon
Kamerlid ben!’’
Samen met negen andere vrouwelijke
Tweede Kamerleden maakt Uitslag van-
daag - naast Prinsjesdag ook Internatio-
nale Dag van de Vrede - met de organisatie
MasterPeace een statement voor vrede. Ka-
merleden werden de afgelopen maanden
gekoppeld aan een topontwerper, die voor
hen een hoed zou maken.

Molenaar mocht een hoofddeksel voor Uit-
slag creëren. ,,Het is een leuk, excentriek
hoedje geworden,’’ zegt Molenaar. ,,Dit is
uiteraard niet het eerste hoedje dat ik
maak. Het klopt dat de andere hoeden die
ik maak wat sjieker zijn. Maar voor deze
actie vond ik een punthoedje met vilten,
kleurige sliertjes een origineel idee.’’
De Twentse moet wéér lachen. ,,Hij is... bij-
zonder. De stof, de kleurencombinatie, de
vorm, alles! Ik ben be-
nieuwd

wat mensen ervan vinden.’’ Zelf zou ze,
geeft het Kamerlid eerlijk toe, een dergelijk
hoofddeksel niet snel kiezen. Wel is ze
‘heel trots’ dat zij een creatie van Molenaar
mag dragen. De 37-jarige politica zal er
vandaag een leren mantelpak in de kleu-
ren zwart en roze onder dragen. Een kleur-
rijk geheel dus, bij elkaar. ,,Ja, mensen
kunnen mij écht niet missen!’’

SabineUitslag verwachtte een sjiekehoed
voorPrinsjesdag, hetwerd totaal anders

Kroon: Ik benal beschadigd
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‘DIT IS... BIJZONDE
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