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Sabine Uitslag verwachtte een sjieke hoed
voor Prinsjesdag, het werd totaal anders
CELINE TIMMERMAN
DEN HAAG • Is het schaamte, of zijn het
toch de zenuwen voor de reacties? Sinds ze
weet welk hoedje zij vandaag op Prinsjesdag 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 vandaag - naast Prinsjesdag ook Internationale Dag van de Vrede - met de organisatie
MasterPeace een statement voor vrede. Kamerleden werden de afgelopen maanden
gekoppeld aan een topontwerper, die voor
hen een hoed zou maken.

Molenaar mocht een hoofddeksel voor Uitslag 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... bijzonder. De stof, de kleurencombinatie, de
vorm, alles! Ik ben benieuwd

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 kleuren zwart en roze onder dragen. Een kleurrijk geheel dus, bij elkaar. ,,Ja, mensen
kunnen mij écht niet missen!’’
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CDA: Roma bij
overlast land uit
‘Zigeunergroep moet werken of terug’
DEN HAAG • Roma die voor overlast zorgen, moe-

ten Nederland uit, vindt het CDA. Deze zigeunergroep, die onder meer bestaat uit straatmuzikanten uit Roemenië en Bulgarije, zou volgens
Tweede Kamerlid Mirjam Sterk aan het werk
moeten, anders is uitzetting een reële optie.
KEMAL RIJKEN

,,Deze groep veroorzaakt in verschillende Nederlandse gemeenten
grote overlast. Ik kan me voorstellen dat zij hen liever kwijt dan rijk
zijn. Als deze mensen niet werken,
is terugsturen een goed instrument,’’ meent Sterk.
Door deze uitspraken maken de
Roma in Nederland zich grote zorgen. Ze vrezen dat een rechts minderheidskabinet, 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-commissaris Viviane Reding van Justitie vergeleek de uitzettingen van
Roma-zigeuners in Frankrijk zelfs
met deportaties in de Tweede Wereldoorlog.
Het CDA wil verder optreden
tegen kinderarbeid onder de straatmuzikanten. ,,Daar moeten we
tegen optreden met leerplichtambtenaren,’’ vindt Sterk.
Tot 2014 hebben Roemenen en
Bulgaren in Nederland een tewerkstellingsvergunning nodig, daarna
mogen ze zich hier vrij vestigen.
Sterk: ,,We moeten het dus voor
2014 oplossen.’’
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Voorvrouw Michelle Mila van
Burik van het Landelijk Romaplatform is verbijsterd. ,,Het CDA oordeelt wel heel makkelijk over ons.
Dit hadden we niet verwacht van
een christelijke partij.’’
Een aantal Nederlandse gemeenten 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 allemaal weer naar school.”
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Sabine Uitslag met haar ‘bijzondere’ hoed van Frans Molenaar. Het CDAKamerlid vraagt met het hoofddeksel, namens MasterPeace, aandacht
voor vrede op de Internationale Dag van de Vrede. Daarnaast is het ook
Prinsjesdag en dus Hoedjesdag. FOTO MIKE VAN DEN TOORN & EDSKEA VERHOEFF

Kroon: Ik ben al beschadigd
DEN BOSCH • Ridder Marco Kroon
(foto) staat vandaag op Prinsjesdag met een dubbel gevoel in de
Ridderzaal in Den Haag. Hij is
held én verdachte. Justitie vervolgt hem wegens wapenbezit en -handel en het
gebruik van harddrugs.
Koningin Beatrix onderscheidde Kroon
vorig jaar hoogstpersoonlijk met de prestigieuze Militaire WillemsOrde voor zijn levensreddende heldendaden in Afghanistan.

,,Ik geloof nog steeds in mijn onschuld. Ik heb het volste vertrouwen in een goede afloop,’’
zegt een strijdbaar klinkende
Kroon. ,,Mijn medaille staat bovendien los van de beschuldigingen. Maar
het leed is al geleden.
Ik ben niet veroordeeld, maar wel al beschadigd. Alle aandacht gaat uit naar die
beschuldigingen. Ik vind
het vooral vervelend voor
mijn gezin en familie. Zij
worden er ook op
aangesproken.’’
g P3

| Puzzel 15 | Showbuzz 16 | Uw mening 23 | TV 25 t/m 27

LEES ZATERDAG A.S. MEER

'%(&1&&,"+2220-*!$)#)3).)/

BEL, DUI: € 2,35 FRA, OOS: € 2,40 SPA, POR: € 2,00 ITA: € 2,50 HON: HUF 710
SLO: € 2,60 KRO: KN 20 TSJ: CZK 95,00 GRI, MLT: €2,70 TUR: YTL 5,00

|

AD

