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NEDERLANDSE TOERISTEN NA DAGEN VAN ANGST

Nuchterheid

W

at een verademing is Piet Emmer,
de Leidse emeritus hoogleraar die
eindelijk wat gezond verstand
brengt in de opgeblazen discussie over
onze historische helden. Activisten proberen de geschiedenis te herschrijven
door ons land weg te zetten als een verdorven natie, die louter welvarend zou
zijn geworden door koloniale uitbuiting
en slavernij. Het is een linkse babbeltruc
met als doel geld los te peuteren voor
schadevergoedingen. Tegelijkertijd
wordt de zwartmakerij gebruikt om
eigen falen in het heden af te kunnen
schuiven op gebeurtenissen uit een ver
verleden.
En dus wordt de ’foute’ admiraal Witte
de With postuum gekielhaald, moet Michiel de Ruyter het ontgelden, klinkt de
roep om de Gouden Koets in de ban te
doen en moet zelfs de Coentunnel een
andere naam krijgen; want het zijn zogenaamd allemaal symbolen van een zwarte
periode.
Emmer prikt er genadeloos doorheen.
Zijn relaas in De Telegraaf van afgelopen
zaterdag zou verplichte kost moeten zijn
op elke school en door elke politicus ter
harte moeten worden genomen. In onze
moderne maatschappij is de logische
wens om rekening met elkaar te houden
verworden tot een panische angst van
’weldenkende mensen’ om minderheden
te kwetsen. Het is hoog tijd voor meer
Hollandse nuchterheid!
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Na dagen in angst te hebben gezeten in het
apocalyptische Sint-Maarten konden Nederlandse toeristen eindelijk naar het veilige Curaçao. Ze zijn opgelucht, maar ook
bezorgd: hoe moet het nu met die arme
mensen die achterblijven in die hel?

Opinie Annemarie van Gaal

door Jorn Jonker en
Edwin Timmer
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uilend
schuift
een meisje de
ontvangsthal in
Curaçao in. Zij
heeft het gered,
maar maakt zich duidelijk
nog zorgen over de achterblijvers. Zo lijkt de rest van
de Nederlandse evacués ook
te denken. Met hun holle
blikken verraden ze dat ze
duidelijk nog even moeten
wennen aan alle aandacht
en aan Curaçao, waar wel alle luxe is.
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De Brabantse Eline (24)
zat met haar vriendin ook in
een defensievliegtuig waarmee Nederlanders naar
Willemstad werden gebracht. „Naar omstandigheden gaat het wel goed”, zegt
ze. „Maar wij komen thuis
en hebben alles. Die mensen zitten daar nog. In de
chaos.”
Dat gevoel wordt breed
gedeeld door de opgeluchte
Nederlanders. „Wij hebben
in Nederland een plek om
thuis te komen, maar zij

niet meer”, zegt studente
Freddy Klerks. „Dat vind ik
zo erg.” Vier maanden dook
de studente Kust en Zeemanagement uit Leeuwarden
naar koraal en leefde ze tussen de eilandbewoners. Tot
Irma arriveerde.

Kijkgaatje

„We hebben geschuild
met alle bewoners van ons
studentenhuis. Alles zat
dichtgespijkerd, we zagen
niets meer. Alleen één kijkgaatje lieten we open. Stuk
voor stuk zagen we de palmbomen omwaaien. Daarna
werd het helemaal donker
en was er alleen regen en geraas.”
Het gebouw van de jonge
Nederlanders raakte het
dak kwijt, maar angstig of
bedreigd heeft ze zich niet
gevoeld. „We hadden genoeg spullen ingeslagen,
voor tien dagen.”
Ze is wel dolblij dat het
avontuur voorbij is. In de
aankomsthal op Curaçao
trekt ze met een vriendin
aan een sigaretje. „Al die andere studenten moeten nog
terug.” Dat lukt hopelijk de
komende dagen.

Koning Willem-Alexander komt aan op Curaçao. Hij wordt er geïnformeerd over de hulpverlening na orkaan Irma.
FOTO ANP

De aanblik van de hulp
deed velen erg goed. „Toen
we aankwamen bij het vliegtuig en we met die militairen mee mochten, gaf dat
een heel veilig gevoel”, zegt
Kitty Warnawa. Maar hoe
anders was het daarvoor?
„De beschaving duurt maar
drie dagen, zeggen ze. Nou,
dat blijkt.” Ze zat met haar
man Dick Algra in een hotel
waar de deuren dichtgetim-

merd werden, vooral tegen
de gevaarlijke plunderaars.
Algra bevestigt: „Het was er
heel vijandig. Alles werd
leeggeroofd.”
Het dak van het hotel was
er afgewaaid, vertelt Warnawa. Samen met de andere
hotelgasten probeerde ze er
het beste van te maken en
hielp met klusjes. „Je wordt
daarmee onderdeel van de
familie in plaats van hotel-

Sint-Maarten
oppervlakte 34 km²,
ca. 41.486 (2015) inw.
hoofdstad Philipsburg
St.-Martin
(Fra)
St.-Maarten (Ned)
Philipsburg

Ameland

William Marlin, premier

Feiten Irma op Sint-Maarten:
Orkaankracht: categorie 5 (zwaarste)
Slachtoffers: vier doden en elf zwaargewonden
Donaties Nederlandse Rode Kruis giro 5125: ruim 1,5 miljoen euro tot nu toe
Inzet defensie: vanaf woensdag in totaal 550 militairen

