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Het laatste overleg
de Tweede Kamer ging

Ramsjen in de liefde
Onder deze titel brengt Adri Appelman in eigen beheer (printing on
demand) een boekje uit (48 pagina’s, 23 verhalen/anekdotes) met
zijn ervaringen van 40 jaar trouwambtenaar in Amsterdam. In
die tijd heeft hij ruim 4000 huwelijken
voltrokken. Overigens is
hij nog altijd actief voor
het stadsdeel AmsterdamNoord.
In het openingsverhaal
‘Dinsdag’ de aardige observatie ‘het was mijn ervaring
dat, hoe later in de week,
hoe meer werk er van een
huwelijk werd gemaakt. De
dinsdag was de absolute dag
voor de ramsjpartijen. De
dag begon met vier kosteloze
huwelijken (…) en daarna volgden er nog vier betaalde’.
Het boekje heeft een ISBN
(978-94-6089-837-2), kost e 12,95
en kan besteld worden via
a.j.w.appelman@treavalon.nl; de
uitgever is Boekscout.nl.
(telefoon Adri: 0320 241 556).

De aanleiding voor het Algemeen Overleg van
7 oktober jl. was wat commotie over het feit
dat Nederlandse reisdocumenten door een buitenlands bedrijf worden geproduceerd en dat zo
grote persoonsgegevensbestanden in buitenlandse handen kunnen komen. De staatssecretaris
heeft ‘deze kwestie’ in een brief d.d. 23 september
jl. uitgebreid uit de doeken gedaan. In de Tweede
Kamer heeft ze de (deels) nieuwe commissieleden
vervolgens ook nog eens fijntjes gewezen op de
gang van zaken sinds 1999 toen het nieuwe paspoort is aanbesteed aan Enschedé/Sdu. Toen ook
is de TK al akkoord gegaan met vervreemding van
de aandelen van de oude Staatsdrukkerij. En via
een tussenstap in 2007 zijn de aandelen in 2008
in handen gekomen van Sagem Sécurité SA.
Uiteraard kwam ook de actualiteit aan bod: de
uitspraak van het Gerechtshof in Den Bosch over
de gratis identiteitskaart (zie elders in dit blad) en
ook verlenging van de paspoortgeldigheid naar
tien jaar (zie kadertje).
Staatssecretaris Ank Bijleveld oogde in haar laatste optreden in een AO ontspannen en acteerde
zelfverzekerd. Misschien was ze wel opgelucht
dat zij het altijd lastige paspoortdossier in de
afgelopen 3,5 jaar goed heeft beheerd. Misschien

Matrimonium, vereniging voor trouwambtenaren in Noord-Holland

Ank Bijleveld
is 3,5 jaar
‘onze’ staatssecretaris
geweest. We
hebben nog
even aan een
ministerschap
gedacht. Niet
gek immers
als je tweede
op de lijst
van het
CDA staat,
al staatssecretaris was
en ook nog
even mag aanschuiven als tweede onderhandelaar
bij de (in)formatie. Maar de kaarten waren al (lang)
heel anders geschud. Ank Bijleveld had haar zinnen
op Overijssel gezet. Gewoon lekker terug naar huis
en haard, daar waar het Groene CDA-hart nog alom
tikt. Voor Burgerzaken blijft ze de bewindspersoon
die de stemmachines definitief naar de schroothoop
heeft verwezen, de mGBA heeft stilgelegd en weer
heeft opgestart en die met succes het BSN door de
Eerste Kamer heeft geloodst en ons een nieuwe paspoortwet heeft gegeven.

Op 20-10-2010 is de website matrimonium.nl in de lucht gekomen.
De site hoort bij een initiatief dat Andréa Schipper samen met
drie collega’s van de afdeling Burgerzaken van het Amsterdamse
stadsdeel Centrum heeft genomen: zij hebben een vereniging voor
trouwambtenaren in Noord-Holland opgericht.
Doel van de vereniging is het in stand houden en verbeteren van de
professionaliteit en vakkundigheid van de trouwambtenaar en het
opzetten van een netwerk om informatie te kunnen uitwisselen.
Zij zijn er van overtuigd dat de kwaliteit van een trouwambtenaar
heel belangrijk is bij een huwelijksceremonie. ‘Tegenwoordig worden vaak familieleden of vrienden eenmalig
benoemd om een huwelijk te voltrekken. Dit gaat vaak ten kosten
van de kwaliteit van de
huwelijksceremonie’.
Ze pakken het serieus en zelfs groots aan: op 30 september jl. is bij
een notaris in Haarlem de oprichtingsakte ondertekend; de website
volgde op 20 oktober en vanaf nu kunnen collegae trouwambtenaren zich aanmelden. Op woensdag 8 december a.s. volgt om 14:00
uur een officieel moment. Het bestuur van Matrimonium heeft
zowel de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan alsook
de Commissaris van de Koningin in Noord-Holland, Johan Remkes,
bereid gevonden om de eerste (ere)lidmaatschappen in ontvangst
te nemen in de Trouwkamer 1e klas van Sofitel The Grand aan de
Nieuwezijds Voorburgwal in Amsterdam.
Ga voor meer info en om u aan te melden naar de site! (az)
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