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PHILIPSBURG • De Neder-
landse stagiaire Jeanne
van Beek (22) uit Amster-
dam voelt zich op Sint-
Maarten in de steek gela-
ten. Zij werd niet gewaar-
schuwd voor de evacuatie
gisteren.

„Ik wil nu naar huis!”, liet
ze zaterdagnacht vanuit
haar vluchtplaats op een
berg wanhopig aan De Tele-
graaf weten tijdens een kort
moment dat ze kon commu-
niceren.

Haar bezorgde moeder
Marie José Settels is woe-
dend op de Nederlandse re-
gering. „Als je zo laks om-
gaat met je staatsburgers
ben je geen knip voor de
neus waard. Ik heb afgelo-
pen dagen alle instanties in
Nederland afgebeld, zonder
resultaat. Om gek van te
worden”, zei ze gisteravond.

Luchtbrug
Toen ze toevallig zondag-

morgen even contact had
met haar dochter, kon ze
haar vertellen snel naar het
vliegveld te gaan, omdat er
een militaire luchtbrug
naar Curaçao op gang
kwam. Probleem is dat zij op
geen enkele namenlijst
staat. „Maar ik weet niet of
ze is weggekomen”, vertelt
haar moeder.

Volgens haar is Jeanne
met een tas vol medicijnen
aan haar stage als dansdo-
cent in Philipsburg begon-
nen. „Ze lijdt aan een auto-
immuunziekte. Toch wilde
ze dolgraag naar Sint-Maar-
ten. Na de ramp met orkaan
Irma wil ze alleen maar weg.
Omdat ze een verklaring
van haar arts bij zich heeft,
is ze hopelijk in veiligheid
gebracht, maar ze was op
zichzelf aangewezen.”

Minister-president Rutte
bevestigde gisteren dat
zwakken en gewonden en
families van bestuurders,
militairen en hulpverleners
voorrang kregen. „Daarna
toeristen en pas over een
paar dagen halen we Neder-
landse expats en stagiairs
op”, zo zei hij.

Settels vindt dat bespotte-
lijk. „De luchthaven is al da-

gen in gebruik. Het was van
Nederland dus een bewuste
keuze. Er hadden makkelijk
tientallen vliegtuigen kun-

nen landen om mensen te
redden. Zoals de Amerika-
nen deden. Ons land heeft
voorzichtig en traag gerea-
geerd.”

Jeanne had een apparte-
ment in Simpson Bay bij het
strand. Ze vertelt: „Dat is
volledig door Irma en hoge
golven weggevaagd. Geluk-
kig heb ik dat gevaar tijdig
ingezien en ben naar twee
vriendinnen gegaan, in hun
huis tegen een heuvel. Daar
hebben we ons in de badka-
mer verschanst.”

De monsterorkaan was
volgens haar een horrorer-
varing. „We waren doods-
bang. De enorme herrie, het
rondvliegende puin, het
constante beuken tegen ra-
men en muren. Vreselijk.
We hebben alle drie gehuild
en geschreeuwd.”

De jonge vrouwen dach-
ten echt dat ze dood zouden
gaan. „We hebben geluk ge-
had dat we het overleefden,
door logisch nadenken, een
goede voorbereiding en
trucjes om ons te bescher-
men. En door genoeg eten,
vijftig liter water, power-
banks voor de telefoon en
kaarsen in te slaan. Een pu-
re survivalmodus.”

Volgens Jeanne zijn er
veel vermisten en daklozen
op het rampeiland. „De situ-
atie is zeer bedreigend door
plunderaars en criminelen.
We vrezen hier ook stroop-
tochten vanaf de Franse
kant. Onze buren hebben
vuurwapens in huis om zich
te kunnen verdedigen.”

’Ik wil nu weg!’
Jeanne (22) voelt zich aan lot overgelaten

Orkaan Irma was volgens Jeanne een horrorervaring. „Dat wil ik
nooit, nooit meer meemaken.”

’We hebben
gehuild en
geschreeuwd’

gast.” Ze is blij om in het vei-
lige Curaçao te zijn, maar ze
vindt wel dat het lang duur-
de voordat er hulp kwam.
„De overheid is echt tekort-
geschoten.”

Vol emotie
komt meneer
Jacht uit de red-
dingsvlucht.
„Het eiland is
met de grond ge-
lijk gemaakt. Er
is niets meer.” Hij
is teleurgesteld in de hulp-
verlening. „Er was geen wa-
ter, geen voedsel, niks. Ik
vind het een schande!”

Caroline Härtel van TUI
wacht met mueslirepen en
flesjes water op 51 toeristen

van haar organisatie. „Ze
krijgen eerst een nachtje in
een hotel. Douchen en even
bijkomen. Daarna gaan we
met ze overleggen.” Mensen
die terug willen, kunnen

dan zo snel mogelijk naar
Nederland.

Een uur na de eerste red-
dingsvlucht komt familie
van de Curaçaose Gerolynn
van Heiningen (16) de aan-
komsthal binnen. De tiener

heeft de hele middag ge-
wacht. In de hal barst één
voor één in tranen uit. „Ik
heb geschuild tot het dak er-
af waaide, daarna ben ik in
een kast gaan zitten huilen”,
zegt haar zus.

Ook een vader met twee
kleine kinderen op zijn arm
kan amper bevatten het na-
tuurdrama te hebben over-
leefd. Zestien uur zat hij
met de kleintjes in een inge-
storte badkamer, tot ze ein-
delijk naar buiten wisten te
kruipen. Gerolynn omhelst
haar zus. „Nu is het tijd om
te eten en te slapen”, zegt
ze, terwijl ze haar eerste
frietjes sinds een eeuwig-
heid wegkauwt.

’Hulp kwam te
laat op gang’

OVERGEBRACHT NAAR CURAÇAO

’We zijn het humanitair en vanuit het Koninkrijk
verplicht om te helpen’

D66-LEIDER ALEXANDER PECHTOLD:

v

door Alexander Bakker

DEN HAAG • De bevolking
van Sint-Maarten
smeekt Nederland om
de verantwoordelijkheid
op zich te nemen voor
de wederopbouw na
monsterorkaan Irma.
Den Haag huivert om
zomaar de leiding over
te nemen of miljoenen
te investeren in het
ministaatje.

De feiten na de catastro-
fale natuurramp spreken

voor zich: zeventig procent
van de bebouwing is zwaar
beschadigd en de overheid
functioneert voor geen me-
ter. De rekening voor de we-
deropbouw kan Sint-Maar-
ten niet betalen. Nederland
hoeft dat niet automatisch
te doen, maar aan het Bin-
nenhof is er amper discus-
sie over de vraag óf er finan-
ciële steun moet komen.

„We zijn het humanitair
en vanuit het Koninkrijk
verplicht om te helpen”,
zegt oud-minister van Be-

stuurlijke Vernieuwing en
D66-leider Alexander Pech-
told. „Wederopbouw gaat
nog jaren duren.”

SP-Kamerlid Ronald van
Raak waarschuwt: „Sint-
Maarten is niet in staat om
het land zelf op te bouwen,
maar we moeten geen pot
met geld sturen. Dat gaat
niet goed. Er moeten goede
afspraken worden ge-
maakt.”

Nederland wacht een offi-
cieel verzoek van Sint-
Maarten niet af. Het minis-

terie van Binnenlandse Za-
ken stuurt voormalig mare-
chaussee-commandant
Hans Leijtens naar het ei-
land om een plan te maken
voor de wederopbouw.

De uitvoering en de reke-
ning worden nog onder-

werp van gesprek. Dat kan
nog ingewikkeld worden.
Het Franse deel Saint-Mar-
tin is een gemeente van
Frankrijk, maar Sint-Maar-
ten is een autonoom land
binnen het Koninkrijk. Het
leger en buitenlandse zaken
regelt Den Haag, verder
moet de regering haar eigen
boontjes doppen.

Daar slaagt het land am-
per in. Sint-Maarten is dit
voorjaar zelfs onder curate-
le gesteld vanwege corrup-
tie en vriendjespolitiek. Het

staatje wordt nu min of
meer vanuit Den Haag
gerund. Op het eiland
zelf klinkt de roep steeds
luider om dat voorlopig
zo te houden.

Minister-president
Rutte wil niets weten van
een discussie over de
verhoudingen tussen
beiden landen: „Alles
stap voor stap. Ik zeg te-
gen de Sint-Maartena-
ren, we hebben maar één
belang en dat is nood-
hulp geven.”

’WE MOETEN GEEN POT MET GELD STUREN...’
De ravage op
Sint-Maarten
na de orkaan
Irma is
enorm.
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Nederlanders die monsterorkaan Irma hebben doorstaan, wachten op Sint-Maarten om te worden
geëvacueerd naar het veilige Curaçao. FOTO UMPI WELVAART


