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Bij D-reizen bent u altijd zeker van de laagste prijs 

voor uw reis. Dat kan omdat wij toegang hebben tot 

vrijwel alle touroperators en luchtvaartmaatschap-

pijen. Dat geeft ons inzicht in alle prijzen van alle va-

kanties en vliegtickets. Vaak ontdekken we enorme 

prijsverschillen. Dat is vreemd en niet nodig, vinden 

wij. Daarom doen we altijd de PrijsCheck® en komen 

we er snel achter wat de laagste prijs is. En dat is de 

prijs die u bij D-reizen betaalt. Doe zelf de PrijsCheck®

op D-reizen.nl of laat het doen in de Vakantiewinkel.

Achttien uur per dag
met acht man op cel

Door onze redacteur
Sh e i la Ka m e rma n
Tilburg, 6 jan. Mamun Enamur
(30) zit op zijn bed onder het
schuine dak van de zolderkamer
driehoog achter in Rotterdam-
Noord. Aan de andere kant van het
kamertje staat het bed van een
vriend met wie hij de kamer deelt.
De afgelopen tien maanden zat
Manum Enamur in de gevangenis
in Tilburg. Op de afdeling vreem-
delingenbewaring. Hij is sinds
2004 uitgeprocedeerd asielzoeker
en moet terug naar Bangladesh.
Volgens Mamun kan dat niet om-
dat de ambassade van Bangladesh
niet de juiste uitreispapieren ver-
strekt. Volgens de immigratie- en
naturalisatiedienst (IND) doet Ma-
mun onvoldoende moeite om die
papieren te krijgen.

Hoe het ook zij, drie dagen voor
Kerst, om zes uur ‘s avonds, kreeg
Enamur via een bewaker een fax:
‘De hulpofficier van justitie te Til-
burg besluit de op 15/2/2006 opge-
legde maatregel met ingang van
22/12/2006 op te heffen’, stond er.
Een uur later stond hij op straat,
met een tasje met kleding en een
treinkaartje naar Rotterdam.

Manum Enamur is nog steeds il-
legaal en wanhopig. „Ik heb geen
idee hoe het verder moet met mijn
leven”, zegt hij. Toch staan zijn
zwarte ogen minder dof dan een
maand geleden in de gevangenis.
Daar sprak hij in een spreekka-
mertje met zijn advocaat Sandra
Greve van het kantoor Collet Inter-
national lawyers & associates. Hij
deelde zijn cel van vijf bij vijf me-
ter, met daarin vier stapelbedden,
met zeven mannen uit Ghana, Su-
dan, Pakistan, China, Nigeria en
twee uit Afghanistan. Een uur per
dag kon hij recreëren: tafeltennis,
biljarten of sjoelen. En een uur per
dag werd er gelucht. Vier uur per
dag werkte hij - Enamur soldeerde
een onderdeel in lampen voor
tuinbouwkassen. Daarvoor kreeg
hij achttien euro per week. De ove-
rige achttien uur brachten de acht
mannen samen door op hun cel.
„Het was voortdurend ruzie”, zegt
Enamur. „Je zit zo dicht op elkaar,
iedereen is gestresst. De cultuur-
verschillen zijn groot.” Enamur
had geen kamergenoten die korter
dan drie maanden in detentie za-
ten. Waarvoor, vraag hij zich af.
„Mijn delict is dat ik niet naar mijn
land terug kan.”

Een keer per etmaal, om vier uur
‘s middags, bracht de bewaking
een pakket voedsel voor de ko-
mende 24 uur. Brood, boter, kaas

en jam, en voorverpakte avond-
maaltijden die de mannen konden
opwarmen in een magnetron. „Die
waren niet te eten”, zegt Enamur.
„Maar écht gek werd ik van de on-
zekerheid. Je zit in de cel omdat je
illegaal bent. Je hebt geen idee hoe
lang het gaat duren. Je weet niet
wat ze met je gaan doen.”

De wet stelt geen maximum aan
de detentieduur van uitgeproce-
deerde asielzoekers die terugmoe-
ten naar het land van herkomst,
zegt Anton van Kalmthout, hoog-
leraar straf- en migratierecht in
Tilburg. Hij deed recent onder-
zoek naar de vreemdelingendeten-
tie en bundelde 61 interviews in
het boek ‘Ook de illegaal heeft een

verhaal’. „Aanvankelijk werd zes
maanden detentie als maximum
beschouwd, maar de afgelopen ja-
ren is dat steeds verder opgerekt.”
Van Kalmthout trof een illegale
vreemdeling die twee jaar in de ge-
vangenis zat, anderhalf jaar is vol-
gens hem geen uitzondering.

Uit cijfers van het ministerie van
justitie blijkt dat in 2005 12.382 il-
legale vreemdelingen een of meer
dagen doorbrachten in de gevan-
genis, de gemiddelde verblijfs-
duur was 60 dagen. De officiële cij-
fers van 2006 zijn nog niet be-
schikbaar, maar volgens een
woordvoerder van justitie zijn die
„niet veel hoger” dan die van 2005.
Uit het onderzoek van Van Kalmt-
hout bleek dat de gemiddelde ver-
blijfsduur rond de 80 dagen lag.
Veertig procent van de gedetineer-
de vreemdelingen wordt uiteinde-
lijk daadwerkelijk uitgezet. Vol-
gens Van Kalmthout is dat percen-
tage geflatteerd omdat naar schat-
ting tien procent weer naar
Nederland terugkomt. De overige
vreemdelingen worden vroeg of
laat op straat gezet. Net als Ma-
num Enamur vlak voor Kerst.

Asieladvocaat Michel Collet van
Collet International merkt dat uit-
zettingen alleen in de eerste twee
maanden voorkomen. „Die overi-
gen maanden in detentie hebben
dus eigenlijk geen zin.”

Illegale vreemdelingen in de-
tentie worden behandeld als cri-
minelen, zegt Van Kalmthout.
„Dat past in het beleid van af-
schrikking en ontmoediging: laat
ze gewoon zitten en schenk er
vooral niet teveel aandacht aan.”
Vreemdelingenbewaring, zegt Van
Kalmthout, is een uiterst middel,
als minder ingrijpende alternatie-
ven zijn uitgeput. „Zó staat het in
de wet.” Een alternatief kan bij-
voorbeeld een dagelijkse of weke-
lijkse meldplicht zijn. „Als de
vreemdeling zich daar aan ont-
trekt, dán wordt hij vastgezet. Heb
je ook die 3.000 cellen niet nodig.”

Enamur durft niet terug naar
Bangladesh. Als student was hij lid
van een partij die probeerde de ar-
me boeren in Bangladesh te mobi-
liseren om in opstand te komen te-
gen de landheren die hen uitbuit-
ten, vertelt hij. „Het verschil tus-
sen arm en rijk in mijn land is
enorm. Ik vond dat dat moest ver-
anderen.” De landeigenaren dach-
ten daar anders over, hij werd be-
dreigd en een oom betaalde een
smokkelaar die hem naar Neder-
land bracht. Dat was begin 1999.

De IND stelt dat Bangladesh
veilig genoeg is om naar terug te
keren. De vader van Manun Ena-
mur raadt hem af terug te komen.
Toch heeft Enamur besloten mee
te werken aan terugkeer. „Alles be-
ter dan een bestaan in de marge.”
Advocaat Greve bevestigt dat hij
verschillende keren naar de am-
bassade is geweest.

Heeft Enamur nog hoop op een
generaal pardon, nu daar in de
Tweede Kamer een meerderheid
voor is? „Mijn advocaat zegt dat ik
de moed niet moet verliezen. Dat
probeer ik dan maar.”

In 2006 zaten zo’n 12.500
asielzoekers in de
gevangenis, sommigen
meer dan een jaar. En dat
terwijl in de wet staat dat
v r e e m d e l i n g e n b e wa r i n g
pas als uiterst middel zou
moeten worden ingezet.
„Mijn delict is dat ik niet
terugkan naar mijn land.”

Enamur (Foto Dirk-Jan Visser)

Echte problemen zitten achter de voordeur

Door Di m i tri Tok m etzi s
Utrecht, 6 jan. Iedere keer als er een
gezin uit de portiekflat van Bertus (76) en
Jannie (72) Knopper vertrekt, komt er
een probleemgeval voor terug. Met ne-
gen andere families wonen de Knoppers
al bijna veertig jaar in het laatste portiek
tegenover het fonkelnieuwe winkelcen-
trum De Gagelhof in Overvecht-Noord.
Nou ja, wonen. Handhaven is volgens
Bertus een beter woord.

Het portiek is er één die je in alle na-
oorlogse wijken ziet. Een zware bekraste
voordeur die met een luide klap dicht-
valt. Kapotte en ooit rode brievenbussen
zonder naambordjes. De schilderijen,
planten en de deurmat zijn gestolen. Een
schoonmaker veegt wekelijks het spuug
en een fietswrak weg.

De Knoppers zelf wonen in een ge-
noeglijke driekamerflat. Ze hebben een
tuintje op het zuiden. Daar zit je ’s zo-
mers lekker rustig „want al dat spul zit
dan in Marokko”, in de woorden van Ber-
tus. Wat het huis betreft hebben ze niets
te klagen. De troep op straat, het dealen,
de hangjongeren en de herrie van buiten
kunnen ze wel hebben. Dat de proble-
men de laatste jaren het portiek binnen-
sijpelen, niet.

Drie jaar geleden vond op hun dreef de
eerste poging tot stadsvernieuwing in
Overvecht plaats. Dat heeft niet gehol-
pen. Een nieuw winkelcentrum zou de
verpauperde buurt weer leven inblazen.
De helft van de winkelruimte is nooit
verhuurd. Ongeveer vijftig luxe huurap-
partementen daarboven moesten kapi-
taalkrachtigen trekken. Eenderde van de
woningen staat na drie jaar leeg.

Toch blijft de gemeente rijkere, of in
ieder geval modale stadsgenoten naar
Overvecht toe lokken. De gedachte is dat
met nette en prettige mensen de straat
vanzelf netjes en prettig wordt.

Maar het werkt juist andersom, zegt
Pieter Hooimeijer, hoogleraar sociale ge-
ografie aan de Universiteit Utrecht.
„Mensen met geld gaan wonen waar het
al prettig ís.” Van meer realisme getuigt
volgens hem de recente oproep van mi-
nister Winsemius (VROM, VVD): de zeer
urgente herstructurering van achter-
standswijken kan niet zonder ‘sociale
herovering’. De problemen in 140 Neder-
landse achterbuurten zijn zo groot, dat
renovatie, sloop en nieuwbouw alleen
geen soelaas bieden. De bewoners moe-
ten de middelen krijgen en de vaardighe-
den aanleren om zelf de leefbaarheid op
peil te krijgen. Dat vergt een enorme in-
zet en investering, maar de gemeente

moet iéts met de mensen beginnen.
Hoe groot die opgave is, blijkt wel uit

het portiek van de Knoppers. De eerste
twintig jaar was het prima leven in de flat
voor gemeenteambtenaren. De mensen
waren netjes, het portiek ook. Halverwe-
ge de jaren tachtig kwam daar een einde
aan. Een buitenlands gezin met zes kin-
deren kreeg het bovenste appartement.
Bertus: „Het leek verdomme wel de Hof
van Eden daarboven. We hebben dat ge-
zin echt met zijn allen moeten opvoe-
den.” De Knoppers zorgden voor wat

meubels (die doorgaans meteen werden
doorverkocht), gordijnen en een bloe-
metje op de vensterbank. De buurvrouw
gaf de kinderen extra taalles.

Een coffeeshop opende rond dezelfde
tijd aan de overkant de deuren. Het ge-
volg: drugsrunners, overlast tot ’s
avonds laat en hangjongeren. Langzaam
kroop de criminaliteit het dagelijks le-
ven binnen. De eerste inbraak bij de bu-
ren was een schok. Nu kijkt Bertus er niet
meer van op als de buren gestolen waar
proberen te slijten. Een geestelijk gehan-
dicapte vrouw gooit steeds water in de
lift – door sommigen gebruikt als toilet –
waardoor kortsluiting ontstaat. Haar
buurvrouw, met borderline, heeft geen
greep op haar twee opgroeiende zonen.

Bertus: „We wonen hier met tien ge-
zinnen, waarvan vijf asocialen. Twee an-
deren bemoeien zich nergens mee, dus
komt het op de schouders van de drie
overigen.”

Merijn van Elsäcker, voorheen vice-
voorzitter van de wijkraad Overvecht,
vindt dit een typisch voorbeeld van wat

verkeerd gaat in de wijk. „De pest is dat
Overvecht er nog redelijk goed uitziet.
De meeste flats zitten netjes in de verf.
Als er iets kapot gaat, wordt het snel ge-
maakt. De echte problemen blijven ver-
scholen achter de voordeur.”

In andere delen van de stad wordt de
laatste jaren flink gesloopt. Die bewo-
ners, vaak de moeilijke gevallen, komen
al dan niet tijdelijk, in een wisselwoning
in Overvecht terecht.

Hoe kan de sociale herovering hierte-
gen helpen en wat betekent het in de
praktijk? Voor het wijkraadslid is het
duidelijk: spreiden. „De herstructure-
ring duurt nog jaren. Tegen die tijd be-
strijden we nog steeds de problemen van
gisteren, want het gaat maar door.” Over-
vecht heeft een adempauze nodig. On-
dertussen kunnen gemeente, politie, on-
derwijs, hulpverleners en bovenal bewo-
ners de grip op de wijk, straat en het por-
tiek heroveren.

De gemeente Utrecht wil niet van
spreiding weten. Van Elsäcker: „Ze vin-
den het te stigmatiserend. Natuurlijk

moeten kansarmen ook ergens wonen,
maar de gemeente is ook verantwoorde-
lijk voor de huidige bewoners.”

Verhuurder Mitros erkent dat sommi-
ge bewoners reden tot klagen hebben.
„Herstructurering is een lang proces. Dat
vergt geduld. Het is echter niet zo dat wij
al die kansarmen daar hebben neergezet.
De woningmarkt is een vrije markt. Je
kunt niet zomaar mensen weigeren”, al-
dus een woordvoerder. Hij vindt dat de
verschillende partijen tegenwoordig wel
degelijk oog hebben voor de sociale pro-
blematiek. „Maar intensieve begeleiding
is toch echt een verantwoordelijkheid
van de gemeente en hulpverlening.”

Hooimeijer denkt dat de oplossing bij
de bewoners zelf ligt. Dat lijkt simpel,
maar dat is het niet. Op de Oranjerivier-
dreef is geprobeerd een bewonerscom-
missie op te richten. Er was alleen nie-
mand te vinden met genoeg vaardighe-
den om zo’n commissie te dragen.

En daar ligt nu de taak voor de ge-
meenten en woningcorporaties, aldus
Hooimeijer. „Het vergt alleen een oncon-

ventionele aanpak.” Wooncomplex De
Peperklip in Rotterdam-Feijenoord ging
gebukt onder enorme problemen. Een
drietal hulpverleners is in de flat gaan
wonen en heeft met de bewoners projec-
ten opgezet. Zo werden bewoners per
soort bij elkaar gezet: de rustzoekers bij
de rustzoekers, de gezinnen bij de gezin-
nen. Onconventioneel is ook dat in dit
wooncomplex en in de Molenbuurt in
Almere werknemers van een onder-
zoeksbureau min of meer ‘under cover’
in de buurt woonden: op die manier er-
voeren ze direct welke problemen waar
speelden. Maar het aantal geslaagde ini-
tiatieven is volgens de hoogleraar op één
hand te tellen. „Ze kosten veel geld en in-
zet, maar hebben meer effect dan groot-
schalige sloop en nieuwbouw. Bovendien
levert het snel resultaat op.”

Bertus Knopper komt min of meer tot
dezelfde conclusie. „De gemeente denkt
alles met geld op te kunnen lossen. Maar
de bewoners moeten het zelf doen. Maar
dat werkt alleen als niet alle probleemge-
vallen bij elkaar worden gezet.”

Verloedering in de Utrechtse wijk Overvecht moet door bewoners zelf worden bestreden
Sloop en renovatie kunnen niet
alle problemen oplossen in
achterstandswijken. Kansarme
huurders kunnen beter worden
gespreid of begeleid, maar
Utrecht is nog niet zo ver.

Verloedering in de Utrechtse wijk Overvecht. Rechts het echtpaar Knopper, dat er veertig jaar woont. ( Fo t o ’s Merlin Daleman)

Snelle achteruitgang
De Utrechtse wijk Overvecht is de laat-
ste jaren verloederd. In amper vijf jaar
tijd heeft de naoorlogse flatwijk op de
meeste negatieve lijstjes andere achter-
standswijken achter zich gelaten. De
wijk met ruim dertigduizend inwoners
is daarmee het nieuwe zorgenkind van
Utrecht geworden. De komende vier
jaar is het erop of eronder, aldus de ver-
antwoordelijke wethouder.
Driekwart van de bebouwing in de wijk
bestaat uit flats, 77 procent van alle wo-
ningen is sociale huur. Driekwart van
de leerlingen begint met een achter-
stand op school. De wijk kent het hoog-
ste aantal bijstandsgerechtigden en on-
bemiddelbare werklozen van Utrecht.
De wijk ontbeert een middenklasse. Die
is de afgelopen jaren massaal in de
Vinex-wijk Leidsche Rijn gaan wonen.
Enerzijds wonen er veel ouderen, al dan
niet alleenstaand. Anderzijds vindt er
een sterke verjonging plaats vanwege
de grote allochtone gezinnen. De pro-
blemen concentreren zich vooral rond
de winkelcentra. Een aantal gedeelten
van Overvecht, vooral met koopwonin-
gen, wordt als prettig ervaren.

‘Veel mensen worden onnodig geopereerd’

Door onze redacteur
Antoi nette Re e ri nk
Den Haag, 6 jan. De Inspectie
voor de Gezondheidszorg is een
actie begonnen tegen commerciële
aanbieders van medische ch e ck- u p s .
De Gezondheidsraad, een weten-
schappelijk adviescollege van de
regering, is ook zeer kritisch over
screening. In zijn Jaarbericht Bevol-
kingsonderzoek 2006 schreef de raad
over risico’s van het toenemend
aantal gezondheidstesten. Een
vraaggesprek met de auteur van
het onderzoek, arts en raadssecre-
taris Wim van Veen.

Waarom overtreden aanbieders van
screenings mogelijk de wet?
„Zij moeten zich houden aan de
Wet op het bevolkingsonderzoek.

Deze vereist een overheidsvergun-
ning voor bevolkingsonderzoek
naar kanker, naar ziekten waar-
voor behandeling of preventie on-
mogelijk is, en voor bevolkingson-
derzoek met ioniserende straling
(röntgen).”

Wanneer is sprake van een bevol-
kingsonderzoek?
„Als een persoon zonder medische
klachten onderzoek wordt aange-
boden. Het maakt niet uit of wei-
nig of veel Nederlanders de scree-
ning ondergaan.”

De bedrijven zeggen dat zij mensen
mét klachten helpen. Wat is dan het
probleem?
„Zij prijzen hun onderzoeken in
advertenties aan, ook aan mensen
zonder klachten. Zij leveren dus
bevolkingsonderzoek en moeten
zich daarom aan de wet houden.”

Maar zij onderzoeken vaak mensen
die ontevreden zijn over het regulie-

re medische circuit. Bijvoorbeeld
voor een second opinion.
„Dat mag, omdat het gaat om op
genezing gerichte zorg aan men-
sen met klachten. Daar is de wet
niet op van toepassing. Maar be-
drijven die dat doen, doen vaak
óók preventief onderzoek.”

Wat is daar mis mee?
„Er zijn mensen die dagelijks ad-
vertenties zien met de suggestie
dat 80 procent van de doodsoorza-
ken onnodig is. De boodschap is:
als u er maar op tijd bij bent, gaat u
daar niet dood aan. Test u bij ons!
Dat deugt wetenschappelijk niet.”

Wat gaat er precies mank?
„Het is nog nooit aangetoond dat
een full body scan (een volledige
ch e ck- u p , red.) of een screening va n
prostaatkanker nuttig is. Laat
staan dat de voordelen ruim-
schoots opwegen tegen de nade-
len. Als je die onderzoeken dan
toch aanbiedt, houd je mensen een

fopspeen voor. De onderzoekers
kunnen hun beloften niet waar-
maken. Er loopt nu een grote Eu-
ropese studie naar de vraag of
mensen beter af zijn met een scree-
ning op prostaatkanker. De uitslag
komt binnen twee jaar. Nu is het
nut onbewezen.”

Moeten mannen met prostaat-
klachten daar op wachten?
„Er kleven veel risico's aan zo’n
test. Veel mensen horen ten on-
rechte dat zij mogelijk kanker heb-
ben. Zij ondergaan daarna punc-
ties van de prostaat waar zij een
bloedvergiftiging van kunnen
krijgen. Ofwel het blijkt loos
alarm en dan hebben mensen zich
achteraf bezien onnodig zorgen
gemaakt. Of ze hebben wel kanker,
maar dan is het de vraag voor wie
het goed is dat te weten. Screening
vervroegt de diagnose ruim tien
jaar. Zonder screening zou een aan-
tal mannen het nooit geweten
hebben en ook nooit ergens last

van gekregen hebben. De zanger
Frank Zappa is er relatief jong aan
gestorven, maar er zijn ook bosjes
mensen die voor niets geopereerd
worden. Met kans op incontinen-
tie of impotentie.”

Preventieve onderzoeken zijn vol-
gens u gevaarlijk?
„Ja, dat kan. Mensen kunnen kan-
ker krijgen van de straling van bij-
voorbeeld een gewoon röntgenon-
derzoek of een CT-scan. Maar het
gevaar zit meer in het vervolg. Je
kan iemand lichamelijk en men-
taal behoorlijk beschadigen. Al die
onderzoeken lijken levensred-
dend, maar mensen hebben er veel
minder aan dan ze denken.”

Is het niet betuttelend om mensen
daarover niet zelf te laten oordelen?
„Misschien, maar dat is voor indi-
viduen heel moeilijk. Veel artsen
weten ook zelf niet of iets nuttig is.
Er zitten zo veel kanten aan dat je
een rekenmodel nodig hebt voor
de juiste conclusie. Betutteling
mag als het om de bescherming
van de bevolking gaat.”

Steeds meer bedrijven
bieden gezondheidstesten
aan. Arts Wim van Veen:
„Mensen hebben veel
minder aan preventief
onderzoek dan ze denken.”

Gezondheidsraad over risico’s van medische check-ups

‘Te g e n g a a n
tunnelvisie
bij justitie
lukt niet’
Door een onzer redacteuren
Rotterdam, 6 jan. De maatrege-
len die justitie heeft genomen om
een tunnelvisie bij de opsporing te
voorkomen, leiden niet tot verbe-
tering, maar tot meer bureaucra-
tie. Dat zegt rechtpsycholoog Peter
van Koppen in een interview in Op-
portuun, het maandblad van het
Openbaar Ministerie. „G e ch a r -
geerd gezegd is het een stapeltje
procedures voor een probleem dat
je niet met procedures kunt ver-
helpen.”

Hij doelt daarmee op het zoge-
noemde Versterkingsprogramma:
een reeks van maatregelen die
moet voorkomen dat een ‘tunnel-
visie’ ontstaat in opsporingson-
derzoeken. Dat is een situatie
waarbij opsporingsambtenaren
zich richten op één scenario met
een bijbehorende dader en daar-
door niet meer openstaan voor an-
dere scenario’s en daders.

Zo is nu formeel geregeld dat
een onderzoeksteam ‘tegen-
spraak’ moet organiseren bij mis-
drijven die grote maatschappelijke
beroering veroorzaken, zoals
moord en ernstige zedendelicten.
In die zaken moeten collega’s,
zonder directe betrokkenheid,
toetsen of het onderzoek goed ver-
loopt.

In het onderzoek naar de moord
op activist Sevèke in Nijmegen is
direct een ‘Te g e n s p r a a k- t e a m ’ ge-
organiseerd. Volgens Van Koppen
lag dat „politiek gezien” voor de
hand, maar moet tegenspraak
vooral „tussen de oren zitten”.

Het is nu in sommige gevallen
ook verplicht verhoren op video
vast te leggen. „Maar tachtig pro-
cent van de moorden is klip-en-
klaar. Dus moet je niet álle zware,
maar slechts de problematische
zaken audiovisueel opnemen. (...)
Een videoverhoor is zó arbeidsin-
tensief. Je hebt camera's nodig,
een regiekamer en apparatuur.
Dat kost zo vier man extra.”

De maatregelen in het Verster-
kingsprogramma werden geno-
men nadat in de Schiedammer
Parkmoord (2002) een onschuldi-
ge dader een moord bekende en
werd veroordeeld. Enige jaren la-
ter werd de echte dader gevonden.

Daarover zegt Peter van Kop-
pen: „Het probleem zat in ‘S ch i e -
dam’ niet in te weinig of slechte re-
gels. Het probleem was dat men-
sen hun werk niet goed hebben ge-
daan.”

Inburgeren
Duitse was
niet nodig

Door een onzer redacteuren
Rotterdam, 6 jan. De vele publi-
citeit over de naturalisatie van de
93-jarige Gerda Bekker-Ten Dam-
me heeft geleid tot actie van de
Duitse ambassade.

De van oorsprong Nederlandse
vrouw was tot vorig jaar in het be-
zit van alleen een Duits paspoort,
hoewel zij al 90 jaar in Nederland
woont. Voor haar werd gisteren
onder grote mediabelangstelling
in het Groningse Loppersum een
heuse – en verplichte – naturalisa-
tieceremonie georganiseerd na-
dat zij weer officieel Nederlander
was geworden. Zij liet zich natura-
liseren omdat, volgens haar zoon,
het verlengen van het paspoort al-
leen mogelijk was als zij persoon-
lijk naar het consulaat in Amster-
dam zou afreizen.

In een persverklaring, die gis-
termorgen werd uitgegeven, stelt
de ambassade dat dit onjuist is.
„Bij aanvragers die ouder zijn dan
75 jaar zien wij heel vaak af van een
persoonlijke aanvraag en behan-
delen wij ook schriftelijk inge-
diende aanvragen. Wij zouden het
betreuren indien iemand zijn
Duitse nationaliteit zou opgeven
om redenen die in de media ge-
noemd worden.”

„Daar komen ze nu mee”, rea-
geert de zoon van de vrouw, Nor-
bert Bekker. „Ze zijn natuurlijk
geschrokken van de publiciteit.”
Hij erkent dat het consulaat „na-
dat ze heel moeilijk hadden ge-
daan” bereid was een schriftelijke
aanvraag in behandeling te ne-
men als hij een dokterverklaring
kon overleggen waaruit zou blij-
ken dat ze niet vervoerd kon wor-
den. „Vervolgens kreeg ik in een
brief te horen dat er een kans van 1
op 20 was dat ze de pasfoto zouden
goedkeuren. Toen geloofde ik het
wel.”

De tijden voor buitenlanders in
Nederland zijn rauer geworden,
schreef de Suddeutsche Zeitung
gisteren. „Gerda Bekker-Ten
Damme is daarbij geen uitzonde-
ring .”
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