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Kinderbescherming twijfelt aan de
geestelijke gesteldheid van de moeder

Boeren
krijgen
3,8 mln

De blakend gezonde baby Julia Lynn werd op 2 december
2004 uit huis gehaald. De
moeder heeft haar kindje nu
tien maanden niet gezien.
Wat ging er mis tussen Bureau Jeugdzorg Drenthe en de
moeder?

ihn-do-julialynn.dvhn

Door Bram Hulzebos
en Anita Pepping

Minister vergoedt waterschade
Door Sjoerd Jansen

assen/groningen < Boeren
die in de zomer van 2002
door overvloedige regenval forse schade aan hun
gewassen leden, komen
toch in aanmerking voor
een financiële vergoeding.
Minister Veerman (Landbouw) trekt daarvoor 3,8
miljoen euro uit.

Vooral akkerbouwers in Drenthe, Groningen, Friesland en
Flevoland hadden indertijd te
lijden onder het extreem natte weer.
Tot nu toe verhinderde de
Europese Commissie jarenlang het uitbetalen van schadevergoedingen aan de gedupeerde boeren.
De Europese bestuurders zagen dit als ongeoorloofde
steun aan bedrijven. Minister
Veerman heeft de Europese
Commissie echter onlangs na

intensief overleg over de
streep kunnen trekken. Hij
kreeg toestemming voor het
instellen van de ’Tegemoetkomingsregeling oogstschade
2002’.
Boeren die in augustus 2002
aanzienlijke waterschade opliepen, kunnen vanaf 27 februari tot en met 20 april een
beroep op de regeling doen.
Om in aanmerking te komen
voor een vergoeding moeten
de agrariërs aan voorwaarden
voldoen. Ze moeten zich voor
tenminste vijf aaneengesloten jaren tegen nieuwe waterschade hebben verzekerd.
Tenminste dertig procent van
het gewas, waarvoor een vergoeding wordt gevraagd,
moet door de regenval zijn beschadigd.
Als aan alle voorwaarden is
voldaan, wordt de waterschade voor 75 procent vergoed.
Enkele honderden noordelijke akkerbouwers leden indertijd voor 5,4 miljoen euro
schade.

’Huisartsenprobleem
loste zichzelf op’
O vervolg van pagina 1

groningen/assen < In Drenthe is het probleem zelfs zonder een Expertteam opgelost.
”We hebben vrijwel geen
moeite hoeven doen de afgelopen jaren om witte plekken
opgevuld te krijgen”, zegt Piet
de Lange van Progez, de eerstelijns-ondersteuningsorganisatie voor Drenthe. ”Het probleem loste zichzelf op. We
merken nu zelfs dat we een
heel goede concurrentiepositie hebben. Beginnende huisartsen maar ook mensen die al
een eigen praktijk hebben in
bijvoorbeeld een achterstandswijk in het Westen, willen graag naar Drenthe. We
krijgen regelmatig verzoeken
of er nog vacatures zijn in een

prettig brinkdorp.”
De Lange zegt zelfs al geluiden van huisartsen te krijgen
die vrezen dat de spoeling te
dun wordt. ”Maar het zou natuurlijk heel onverstandig
zijn om nu de opleidingscapaciteit omlaag te doen.” Volgens De Lange speelt ook de
nieuwe vorm van financiering
met het nieuwe zorgstelsel
een rol. ”Het vaste bedrag dat
ze krijgen per patiënt is lager.
Ook door de onzekerheid
rond het nieuwe stelsel hebben ze er nu groot belang bij
zoveel mogelijk patiënten te
behandelen. Dus zitten de
praktijken niet meer vol.”
Gronings
gedeputeerde
Mulder wijst erop dat er voor
veel burgers zelfs meer voorzieningen zijn gekomen.

De in blakende gezondheid verkerende baby Julia Lynn.

groningen < Advocate
Marion L. Stroink sleept de wijkverpleegkundige en de huisarts van Booij voor het regionaal medisch tuchtcollege.
Reden: de verpleegkundige is
haar boekje te buiten gegaan
door het Algemeen Meldpunt

Kindermishandeling te voorzien van allerlei niet onderbouwde vermoedens over de
geestelijke gesteldheid van
Booij.
In het dossier van de huisarts ontbreekt elke objectieve
waarneming over groei en

David van Diepen gaat naar een school die door zijn eigen ouders is opgericht.

(DvhN)

Moeder José Booij

omdat Jeugdzorg Drenthe en
de Raad voor de Kinderbescherming deze fouten niet
toegeven.”
Welke
fouten?
Groen:
”Jeugdzorg heeft Booij vanaf
het begin behandeld alsof ze
niet goed snik zou zijn.” Vlak
na de uithuisplaatsing van Julia raakte Booij meerdere keren zwaar overstuur en dreigde met zelfmoord. Groen: ”De
gang van zaken zal haar geestelijke gesteldheid weinig
goeds hebben gedaan. Niet
verwonderlijk, lijkt me.”
Directeur Cees Wierda van
Jeugdzorg Drenthe: ”Wij willen graag overleggen over de
voorwaarden voor omgang,
maar dat is met deze moeder
niet mogelijk.” Volgens Wierda spelen de kindermoorden
van de afgelopen tijd absoluut
een rol in de signalering om
een kind wel of niet uit huis te
plaatsen. ”Er is verhoogde aandacht op ons functioneren en
daarom moeten wij eerst de risico’s wegnemen. Daarvoor
hebben we de hulp van moeder nodig.”
<

biologische vader

Julia Lynn is geboren uit een kortstondige relatie tussen José Booij
en haar vriend. Booij wil geen contact meer met de vader. Hij heeft
het kind wel erkend en ziet zijn
dochtertje af en toe via Bureau
Jeugdzorg.

ontwikkeling van Julia Lynn.
Een dergelijke verklaring
moet wel zijn afgegeven, want
zonder deze informatie kan de
politie het kind niet weghalen.
De huisarts heeft meerdere
keren de termijn overschre-

den waarop hij op de tuchtklacht had moeten reageren.
Ook tegenover deze krant weigert hij alle commentaar.
Lees zaterdag meer in de bijlage

t redactie@dvhn.nl

<

jeugdzorg

Bureau Jeugdzorg is belast met de
zorg aan probleemkinderen en gezinnen. Jeugdzorg doet dat in
opdracht van de rechter, onder
auspiciën van de Raad voor de Kinderbescherming.
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Afghanistanspel
De militaire missie naar de
Afghaanse provincie Uruzgan
krijgt vermoedelijk een royale
parlementaire meerderheid. Dat
is op zich een positief punt. Als
eigenlijk al van te voren vast staat
dat Nederlandse militairen het
leven gaan verliezen bij hun
gevaarlijke taak, is een ruime
politieke steun van het thuisfront
een vereiste. Levensgevaar lopen
namens ’de helft plus één’ is wel
heel ontmoedigend.
Minder opbeurend is de manier
waarop die politieke steun tot
stand is gekomen. Zowel D66 als de
PvdA heeft deze buitengewoon
ernstige zaak gebruikt voor
partijpolitiek stuntwerk.
Natuurlijk hebben die partijen
oprecht geworsteld met hun
positiebepaling. De
welwillendheid om bij te dragen
aan een vredesmissie is in beide
partijen wel aanwezig. Maar daar
tegenover staan de grote gevaren
voor de Nederlandse soldaten en
de afkeer van een missie in het
kielzog van de Amerikaans-Britse
kruistocht tegen ’het terrorisme’.
Niet voor niets gingen PvdAprominenten het land in om de
stemming te peilen bij hun eigen
achterban.
Toch krijgt het besluit een bittere
bijsmaak door de manier waarop
de partijen hebben geopereerd in
de discussie. D66 blies hoog van de
toren en leek bereid om het kabinet
te laten vallen. Er zijn wel eens
kabinetten opgestapt om minder
zwaarwichtige redenen. Maar
toen de partijbonzen hun knopen
hadden geteld, kozen ze voor een
route waarmee ze tegen konden
zijn zonder uit de regering te
stappen. Zo ontlopen ze
waarschijnlijk het vervroegde
oordeel van de kiezer.
De PvdA zorgt nu voor de ruime
meerderheid, maar heeft geen
gelegenheid onbenut gelaten om
D66 verder in het nauw te
brengen. Bij andere gelegenheden
is dat een onderdeel van het
oppositiespel. Maar juist waar
letterlijk beslist moet worden over
leven en dood, getuigt het van
goede smaak om het partijpolitiek
gekissebis wat te temperen.
t hoofdredactie@dvhn.nl

Arriva treint in
Zuid-Zweden
groningen < Arriva verzorgt
tot 2013 de treinverbindingen
in de Zuid-Zweedse provincie
Skäne, waar de steden Lund en
Malmö liggen. Dat is gisteren
bekendgemaakt. Het Engelse
spoor- en busbedrijf, dat ook
in Noord-Nederland actief is,
werd verkozen boven Deense
en Zweedse spoorwegmaatschappijen. Arriva neemt de
treinen in juni over. (DvhN)

Ouders richten basisschool op voor hun zoon
Door Gea Meulema

groningen < Ultrageluid verkleint de kans op ontstekingen van kunstheupen en knieen. Dat blijkt uit onderzoek
van arts-assistent Geert Ensing aan het Universitair Medisch Centrum Groningen.
Ensing hoopt 13 februari op
zijn onderzoek te promoveren.
Een deel van de protheses
gaat na enige tijd ontsteken
waardoor er een nieuwe operatie nodig is. Dat komt doordat zich een laagje bacteriën
aan het kunstmateriaal hecht.
Het ultrageluid is veilig voor
de patiënt. Volgens onderzoeker Ensing kan de methode
ook interessant zijn voor andere medische gebieden waarbij infectiebestrijding met antibiotica vrij moeizaam gaat.

Foto: Archief DvhN

elim < Agenten en medewerkers van Bureau Jeugdzorg lopen de kleine woonboerderij
in Elim binnen en nemen de
baby Julia Lynn mee. Het is
donderdag 2 december 2004.
De zes weken oude baby wordt
onmiddellijk naar het Bethesda Ziekenhuis in Hoogeveen
gebracht. Reden: het voedingschema zou niet op regel zijn.
Ook de veiligheid van het kind
zou onvoldoende gewaarborgd zijn. In het ziekenhuis
ziet de kinderarts echter een
goed doorvoede en verzorgd
uitziende baby. Medisch onderzoek levert geen aanwijzingen op dat het meisje iets
zou zijn aangedaan.
Toch wordt de blakende baby meteen overgedragen aan
een pleegmoeder, omdat de
kinderbescherming twijfelt
aan de geestelijke gesteldheid
van moeder José Booij.
Vreselijk triest, noemt makelaar Henk Kroezen uit Hollandscheveld het verhaal van
de 42-jarige José Booij die inmiddels in Den Haag woont.
Kroezen en zijn vrouw hebben
zich wekenlang ontfermd
over de vrouw, nadat haar baby uit huis is gehaald. ”Mijn
vrouw heeft haar in het begin
zelfs begeleid naar Bureau
Jeugdzorg om haar dochtertje
te zien, maar daar maakte José
zich bij tijd en wijle echt onmogelijk. Ze kon zo tekeer
gaan tegen Jeugdzorg.”
Bij de uithuisplaatsing van
Julia Lynn zijn grove fouten
gemaakt, beweren de Groningse advocate Marion L.
Stroink en haar Haagse collega Jaap Groen. ”José Booij
heeft haar dochtertje tien
maanden niet meer gezien

’Huisarts en wijkverpleegkundige maken grove fouten’
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Ultrageluid goed a c ht e rg ro n d
tegen ontsteking

ihn-do-josebooij.dvhn
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groningen < David van Diepen (7) zit in een bijzondere situatie. Hij gaat namelijk naar
een school die door zijn ouders Wilma en Rob van Diepen
zelf is opgericht: Brugschool
Spelenderwijs.
”David is een jongen met
pdd-nos, een vorm van autisme”, zegt moeder Wilma van
Diepen. ”Toen hij twee jaar
was, was het een stil, teruggetrokken jochie. Daarna werd
hij juist erg druk.” Met David
hebben Rob en Wilma een lange zoektocht naar een geschikte school achter de rug,
maar noch op het reguliernoch op het speciaal onder-

wijs vonden ze een plek waar
hij in hun ogen goed tot zijn
recht kwam. Na veel teleurstellingen en vallen en opstaan besloten ze uiteindelijk
zelf een school op te richten.
Hun garage bouwden ze om
tot twee klaslokalen en daar
krijgt David les van een orthopedagoog, een leerkracht basisonderwijs en een gymleraar.
”Er zijn meer zorgkinderen
die in het huidig onderwijssysteem buiten de boot vallen”,
zegt Rob van Diepen. ”Soms
willen scholen een kind niet,
dan weer willen ze wel, maar
kunnen ze niet.” Ook minister
Van der Hoeven erkent dat
veel van deze leerlingen hun

vandaag rechtszaak tegen avraham c.

Veel belangstelling voor de zaak-Tolbert
Het familiedrama in Tolbert, waar vorig
jaar twee kinderen werden vermoord,
veroorzaakte in deze regio een golf van
afschuw en verontwaardiging.
Door Rob Zijlstra

groningen < De belangstelling voor de
‘zaak-Tolbert’ die vandaag in de rechtbank van Groningen dient, is groot. De
rechtbank heeft de afgelopen dagen aanzienlijk meer dan gebruikelijk is bij grote
strafzaken verzoeken gekregen van niet
direct betrokkenen om de zitting bij te
mogen wonen. Het proces begint om tien
uur.
Terecht staat de 47-jarige Avraham
(Avi) C. De man wordt verantwoordelijk
gehouden voor het familiedrama op 1 augustus vorig jaar in Tolbert. Op gruwelijke wijze bracht C. op die dag de 4-jarige
Damaris en haar broertje Daniël van 2

jaar oud om het leven. Kort daarvoor zou woordig niet meer. Wel zal de rechtbank
C. geprobeerd hebben zijn partner, de aanwezigen vooraf waarschuwen voor de
moeder van beide kinderen, te vermoor- afschuwwekkende feiten die aan de orde
den. Het openbaar ministerie heeft C. komen.
Veel aandacht zal er vandaag zijn voor
tweemaal moord en een poging tot
de ‘persoonlijke omstandigheden van de
moord ten laste gelegd.
verdachte’. Avi C. is onderDe rechtbank heeft
zocht in het justitiële obvoor belangstellenden
Beeldscherm in
servatiecentrum
Pieter
een extra zittingszaal
extra zaal voor
Baan in Utrecht. Er zijn
ingericht. Het proces is
drie getuige-deskundigen
daar op een beeldbelangstellenden
(twee psychiaters en een
scherm te volgen. Nabestaanden zullen de strafzaak achter glas psycholoog) opgeroepen om een toelichin de zittingszaal zelf bijwonen. Dit is niet ting te geven op hun onderzoeksrapporalleen vanuit het oogpunt van veiligheid, ten over de psyche van de verdachte. In de
maar ook om nabestaanden de ruimte te loop van de middag, zo is de verwachting,
zal officier van justitie M. Wolters de
geven emoties de vrije loop te laten.
Het is in het verleden wel voorgekomen strafeis formuleren. Een uitspraak komt
dat een openbare strafzitting achter ge- er vandaag niet. Vrijwel altijd gebruiken
sloten deuren werd behandeld omdat de de (drie) rechters de volledige tijd die de
details te gruwelijk werden geacht voor wet geeft om tot een uitspraak te komen:
de openbaarheid. Dat gebeurt tegen- maximaal 14 dagen na de zitting.

plaats niet vinden. Betrouwbare tellingen zijn er niet,
maar volgens schattingen
zouden er honderden kinderen om deze reden niet naar
school gaan. Of op een school
zitten waar ze niet de speciale
zorg en begeleiding krijgen
die ze met hun stoornis nodig
hebben.
”Met onze school kiezen we
voor een kleinschalige aanpak”, zegt Van Diepen. ”We
richten ons op de individuele
ontwikkeling en stimuleren
het kind om zich spelenderwijs te ontwikkelen. Als je bijvoorbeeld de trap oploopt,
kun je samen de treden tellen.
Zo leer je spelenderwijs tellen
en rekenen.” Vrijheid binnen

structuur, noemt Van Diepen
hun aanpak.
Nu David elke dag naar
school gaat en zich goed ontwikkelt, is er ruimte voor
meer leerlingen op de school.
”We willen beginnen met een
groepje van vijf leerlingen.
Kinderen tussen de zes en negen jaar met min of meer eenzelfde achtergrond als David,”
zegt Rob van Diepen.
Meer informatie over Brugschool
Spelenderwijs op: www.brugschool-spelenderwijs.nl
<

particuliere scholen

Er zijn 50 particuliere scholen in
Nederland, waarvan 32 in het basis- en achttien in het voortgezet
onderwijs.

6hpdinerspaar-do.dvhn

Controle op
privéscholen
Volgens artikel 23 van de
Grondwet heeft iedereen
het recht een eigen basisschool op te richten. Wel
moet de school aan allerlei eisen voldoen (bevoegde leerkrachten, leidt de
school op voor vervolgonderwijs, voldoet het
schoolgebouw aan de normen etc). De Inspectie van
het Onderwijs houdt daar
toezicht op. Zij controleert ook de kwaliteit van
de school.

