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Sinds 2006 liggen er in de Isaac Baarthaven in Zaandam twee detentiepontons waarop personen 

zonder geldige verblijfsdocumenten worden opgesloten. ROSA heeft zich vanaf het prille begin sterk 

verzet tegen de komst van de bajesboten naar Zaandam. De afgelopen jaren is er vele malen in de 

gemeenteraad over gediscussieerd en soms liepen de emoties hierbij hoog op. Helaas heeft de inzet 

van ROSA de komst van de bajesboten niet kunnen voorkomen. In tegendeel:  de bajesboten blijven 

langer liggen dan aanvankelijk was afgesproken.  

Het nut en de wenselijkheid van vreemdelingendetentie is geen lokaal, maar een landelijk thema. De 

discussie beperkt zich wat ROSA betreft niet tot de vraag of  je als gemeente de komst van dergelijke 

detentiepontons mogelijk moet maken, maar is van een meer principiële aard, namelijk of 

vreemdelingendetentie an sich een wenselijke methode is. Een gevoelig en veelomvattend 

onderwerp dus. Dit bleek ook toen wij startten met de organisatie van deze avond. Onze intentie was 

om een debat te organiseren tussen voor- en tegenstanders van vreemdelingendetentie. Dit is helaas 

niet gelukt. Er zijn verschillende voorstanders (wethouder Dennis Straat, woordvoerders van de VVD 

in de Zaanse gemeenteraad, Tweede Kamer, Eerste Kamer, staatssecretaris F. Teeven, oud-minister 

R. Verdonk, de locatiemanager van de Zaanse detentiepontons) benaderd met de vraag om het 

huidige beleid toe te lichten en het debat aan te gaan. Geen van allen wilden of konden hun 

medewerking verlenen aan deze bijeenkomst.  

Tegenstanders van (de huidige vorm van) vreemdelingendetentie waren wel bereid om hun 

standpunten toe te lichten. Dit leverde een zeer informatieve avond op waarbij nog eens duidelijk 

werd dat ROSA terecht heeft gestreden tegen de komst van de bajesboten naar Zaandam. 

Emeritus hoogleraar Anton van Kalmthout, vreemdelingenadvocaat Frans Willem Verbaas en 

Annemarie Busser van Amnesty International zijn alle drie erg betrokken bij het onderwerp. Van 

Kalmthout zet zich al sinds de jaren 90 in voor verbeteringen in het huidige vreemdelingenbeleid en 

het sterk terugdringen van (de huidige vorm van) vreemdelingendetentie en de bejegening en 

beeldvorming over illegalen. Volgens van Kalmthout leidt het opsluiten van illegalen tot de 

beeldvorming dat vreemdelingen crimineel zijn. Het is belangrijk deze beeldvorming aan te passen. 

Van Kalmthout constateert verder dat de politiek vaak niet goed geïnformeerd wordt. Zo worden 

beslissingen genomen op basis van onjuiste of onvolledige cijfers en informatie. 

Amnesty International houdt zich sinds de Schipholbrand bezig met de mensenrechtensituatie in de 

vreemdelingendetentiecentra. Zij schreef hierover verschillende kritische rapporten. In 2011 

verscheen een rapport waarin verschillende alternatieven voor de huidige vreemdelingendetentie 

worden benoemd. Amnesty heeft dit rapport onder de aandacht van de minister gebracht. Amnesty 

noemt de bejegening van gedetineerde vreemdelingen vernederend. Vreemdelingen worden altijd 

geboeid vervoerd en er wordt visitatie uitgevoerd. Indien dit wordt geweigerd wacht de isoleercel. 



Amnesty ziet de laatste jaren wel verbetering in de bejegening. Maar het systeem waarbinnen dit 

gebeurt is nog altijd hetzelfde.  

Frans Willem Verbaas constateert dat veel hulpverleners zich conformeren aan het systeem, zo 

wordt dat systeem in stand gehouden. Verbaas komt in zijn praktijk schrijnende gevallen tegen. Zo 

worden hongerstakers opgesloten in een isoleercel. Er is hierbij zelfs sprake van opsluiting in een 

prikkelarme isoleercel. Deze cellen worden normaal gesproken alleen toegepast bij ernstig verwarde 

psychiatrisch patiënten. Vreemdelingen worden soms voor kleine vergrijpen langdurig (een week) in 

isoleer geplaatst, terwijl bekend is dat hierdoor lichamelijke en psychische klachten kunnen ontstaan. 

Verbaas vraagt zich af of deze behandeling niet in strijd is met de rechten van de mens.  

Anton van Kalmthout heeft de strijd lang alleen moeten voeren. Inmiddels voelt hij zich gesteund 

door andere personen en instanties die hun ongenoegen over vreemdelingendetentie richting de 

overheid uiten. Lang vroeg niemand zich af wat er gedaan kon worden, nu gelukkig wel. 

Verzet is nodig. Informatie is nodig. Dat was een van de boodschappen. Tijdens deze bijeenkomst 

hebben de bezoekers zich laten informeren door drie deskundigen op het gebied van 

vreemdelingendetentie. Nu is het aan ons om deze informatie aan anderen door te geven. En samen 

in verzet te komen.  

 

 


