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Vaak oogt iets lieflijk maar worden bij nadere observatie grimmige dingen zichtbaar. Het omge-
keerde kan ook: dat iets op het eerste gezicht grimmiger lijkt dan het is. Wie bijvoorbeeld níét
weet dat op deze foto een club van Gelderse metaaldetector-amateurs een omgeploegd mais-
veld nabij Horssen onderzoekt, kan donkere associaties hebben. Je kunt bijvoorbeeld zomaar
denken dat de voorste metaalzoeker in het zwarte Adidas-tenue actief is geweest op de mij-
nenvelden van Cambodja of Sierra Leone. Vele bermbommen en boobytraps heeft hij onscha-
delijk gemaakt. Zijn werk kostte hem wel beide handen. Dankzij een geavanceerde prothese
aan zijn rechterarm kan hij nog enigszins functioneren.
We kunnen gerust zijn: deze mannen beschikken naar het zich laat aanzien nog over al hun le-
dematen. Wie zich afvraagt wat zij samen op een maisveld in Horssen doen, heeft zelf waar-

schijnlijk geen metaaldetector. Omgeploegde weilanden en akkers zijn in toenemende mate
geliefd bij metaaldetector-amateurs. In het recente verleden is er geen metaal meer wegge-
gooid, in het minder recente misschien wel. Wie weet stond er vroeger een herberg, of lag er
een marktplaats, of waren er geldwisselaars actief. Begint je metaaldetector op zaterdagoch-
tend in het rulle zand van Horssen opeens te piepen, dan heb je misschien wel een gouden
muntstuk uit de 17de eeuw gevonden, of een zilveren uit de 18de, of een middeleeuwse beker.
Of: een colablikje van de boer. Elk omgeploegd maisveld is een goudmijn, althans in potentie.
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‘Wachtenopuitzetting kanookbuiten cel’

Van onze verslaggever
Merijn van Nuland

AMSTERDAM In Nederland zitten
ruim 6 duizend vreemdelingen ge-
middeld 76 dagen lang opgesloten
in afwachting van hun uitzetting. De
omstandigheden in vreemdelingen-
bewaring zijn vaak nog slechter dan
die in de ‘echte’ gevangenis. Zo ver-
blijven ze standaard in tweeper-
soonscellen, mogen ze niet werken
en geen onderwijs volgen, en zitten
ze van 5 uur ’s avonds tot 8 uur ’s
ochtends achter slot en grendel.
Dat is een bewuste politieke keu-

ze, denkt Nationale ombudsman
Alex Brenninkmeijer. Dinsdag pre-

senteerde hij het kritische rapport
Vreemdelingenbewaring: strafregime
of maatregel om uit te zetten?

Vanwaar dit rapport?
‘De directe aanleiding is een uitzen-
ding van het tv-programma Zembla.
Daaruit bleek dat vreemdelingen let-
terlijk ziekwerden van de slechte
luchtkwaliteit in detentiecentrum
Zeist. Al jaren verschijnen er rappor-
ten van Amnesty International, Justi-
tia et Pax en de Inspectie voor de
Sanctietoepassing over slechte om-
standigheden in de detentiecentra.
Na al deze kritiek is er teweinig be-
weging vanuit de overheid. Hopelijk
voelen ze na dit rapport de noodzaak
omverbeteringen te realiseren.’

U schrijft: ‘vreemdelingenbewaring is
niet bedoeld als straf’. Wat bedoelt u?
‘Het opsluiten van vreemdelingen is
bedoeld omze beschikbaar te hou-
den voor uitzetting. Uitzetting is ech-
termoeilijk, bijvoorbeeld omdat het
land van herkomst niet wilmeewer-
ken aan een gedwongen terugkeer.
In de praktijk is vreemdelingenbewa-
ring een straf, somswachten demen-

senwel zesmaanden op een uitzet-
ting diemisschien niet komt. Dan
heeft hetwachtenweinig zin gehad.
Vooral als de politie ze eenmaand la-
ter weer opsluit omdat ze geen gel-
dig legitimatiebewijs hebben.’

Als het zo weinig zin heeft, waarom
gebeurt het dan nog?
‘Ik verwacht niet snel een open dis-
cussie over een versoepeling van
het asielbeleid. Demeeste politici
willen streng op de kiezers overko-
men. Ook speelt de angst voor een
aanzuigende werking een rol. Als
Nederlandminder streng is voor z’n
vreemdelingen, komenmisschien
meermigranten naar ons land. Om

dat te voorkomen, probeert Neder-
land zo afschrikwekkendmogelijk
te zijn, zoals door sobere omstandig-
heden in vreemdelingenbewaring.
Het is een politieke keuze.’

Zijn er alternatieven?
‘Vooropgesteld: het overgrotemeren-
deel van de vreemdelingen in deten-
tie is niet vluchtgevaarlijk. Gezinnen
met kinderen gaan niet snel de ille-
galiteit in.Met dit in het achterhoofd
kan erworden gekeken naar alterna-
tieven diemeer vrijheid bieden.
Denk aan open centramet een dage-
lijksemeldplicht, het betalen van een
borgsombij het verlaten van het ter-
rein. Experimentenmet dit soort pro-
jecten lopen in het buitenland al. Als
vreemdelingen dan toch opgesloten
moetenworden,moet kritischwor-
den gekeken naar hoe lang datmag.’

Wat greep u vooral aan?
‘Het overgrote deel van de vreemde-
lingen heeft geen strafbare feiten ge-
pleegd,maar zit wel in een gevange-
nisachtige setting opgesloten. De he-
le dag zitten zemaar in hun cel, nor-
maal contact is bijna onmogelijk.’

Demeeste illegale
vreemdelingen
hebben niets op hun
kerfstok. Opgesloten
zitten ze wel. Dat kan
anders, vindt Alex
Brenninkmeijer.

Alex Brennink-
meijer, Nationale
ombudsman
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RaadvanState:
geenpaszonder
vingerafdrukken

Van onze verslaggever

AMSTERDAM De gemeente Am-
sterdamhoeft geen paspoort te
geven aan een inwoonster die
weigert haar vingerafdrukken af
te geven. Dat oordeelde de Raad
van State gisteren in een voorlo-
pige uitspraak. Een definitief oor-
deel komt later in een uitgebrei-
dere procedure.

Europese regels eisen sinds 2009 dat
gegevens van de vingerafdrukken
worden opgenomen in een chip in
het paspoort. De vrouw weigerde
dat, omdat dit volgens haar in strijd
is met het recht op privacy. Zij stapte
naar de Raad van State, de hoogste
bestuursrechter in Nederland.
De Raad oordeelt nu in een spoed-

procedure dat Europese regels alleen
kunnen worden genegeerd als er
ernstige vermoedens bestaandat het
recht op privacy wordt aangetast.
Het voorlopige oordeel van de Raad
luidt dat daar onvoldoende grond
voor is. De kwestie is echter zo inge-
wikkeld dat een definitief oordeel
nader onderzoek vereist.


