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Ingreep Jeugdzorg
Drenthe eindigt
in nachtmerrie
José Booij zit er helemaal
doorheen. Haar destijds zes
weken oude dochtertje Julia
Lynn werd eind 2004 wegge-
haald en kwam onder toe-
zicht van Jeugdzorg. Het be-
gin van een kafkaiaanse
nachtmerrie.

O vervolg van voorpagina

groningen < Bijna een jaar
lang heeft José Booij haar nu
anderhalf jaar oude dochter-
tje Julia Lynn niet gezien. Oor-
zaak: de ernstig verstoorde
verhouding met Bureau
Jeugdzorg Drenthe.

Het meisje werd in decem-
ber 2004 bij Booij weggehaald.
Booij woonde toen nog (zon-
der de vader van Julia Lynn) in
Elim. De buurvrouw maakte
zich zorgen en schakelde de
huisarts in. Ook de wijkver-
pleegkundige maakte zich
zorgen.

Uiteindelijk liet de raad voor
de kinderbescherming het
meisje weghalen, omdat werd
getwijfeld aan de geestelijke
gesteldheid van Booij. De huis-
arts in Elim had namelijk de
diagnose borderline gesteld -
overigens zonder Booij gezien
te hebben.

sychiaters verklaarden later
dat Booij niets mankeert,
maar dat leidde niet tot terug-
keer van de baby. Dit tot frus-
tratie van Booij, die steeds va-
ker woedend uitviel in de rich-
ting van medewerkers van
Jeugdzorg Drenthe. Iedere
woedeaanval was voor Jeugd-
zorg een indicatie dat de baby
bij Booij niet veilig zou zijn.
”Eerst maak je iemand gek”,
zegt M.K. van den Berge, advo-
caat van Booij, ”en dan zeg je
dat ze niet voor een kind kan

zorgen omdat ze gek is.”
Op den duur liep het contact

met Jeugdzorg Drenthe uit-
sluitend nog via de advocaat
van Booij. Inmiddels heeft
Booij het bij het hof in Leeu-
warden gedaan gekregen dat
Bureau Jeugdzorg Drenthe
zich niet meer met Julia Lynn
mag bemoeien. Daarnaast
probeert ze het besluit om de
baby uit huis te laten plaatsen
te vernietigen bij de Hoge
Raad. ”In die zaak wordt geen
verweer gevoerd”, zegt Booijs
advocaat. ”Dus als het besluit
vernietigd wordt is de kans
groot dat het meisje eindelijk
teruggaat naar de moeder.”

De tijd dringt, volgens Van
den Berge. ”Straks is het kind
twee jaar oud. Daarna is het
voor een kind moeilijk om
zich te hechten.”
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Ulv-club:
Vliegveld
zaterdag
weer open
Piloten mijden bebouwde kom
Stadskanaal en Musselkanaal
vledderveen < Het vlieg-
veld voor ultralight-toe-
stellen in Vledderveen
gaat zaterdag weer open.
Dat zegt de Vliegclub Wes-
terwolde.
De vereniging heeft een plan
gemaakt waarin staat dat de
leden niet meer over de be-
bouwde delen van Stadska-
naal en Musselkanaal vliegen
als zij het vliegveld naderen.

Burgemeester Jur Stavast
heeft eerder laten weten ak-
koord te gaan met heropening
als de kernen van die plaatsen
in het vervolg zouden worden
ontzien. Volgens de vliegclub
heeft de gemeente het plan
met alternatieve aanvliegrou-
tes nog niet onder ogen gehad,
maar is er wel met Stavast over
gesproken.

De toestemming zou daar-
om een formaliteit zijn. Een
woordvoerster van de ge-
meente Stadskanaal kan dat
niet bevestigen. ”Er is wel
overleg geweest, maar for-

meel is de toestemming er nog
niet.” De Inspectie Verkeer en
Waterstaat heeft laten weten
nadrukkelijk aanwezig te zijn
als het vliegveld weer open
gaat. Medewerkers zullen con-
troleren op de veiligheidscul-
tuur binnen de vliegclub.

Ook zal er veel aandacht zijn
voor de manier waarop leden
omgaan met de vluchtvoorbe-
reiding en technische zaken.
”We zullen veel praten en kri-
tisch doorvragen”, heeft een
woordvoerder laten weten.
Zo nodig vinden er steek-
proeven aan de toestellen
plaats.

Het vliegveld in Vledder-
veen is een dikke week gele-
den tijdelijk gesloten nadat
een ultralighttoestel neer-
stortte in de Parkwijk. Henk
Hoekzema, eigenaar van een
snackbar en lunchroom,
kwam daarbij om het leven.
Een week eerder overleed in-
structeur Jan van Dommelen
toen hij met een zogenoemde
trike tegen een hangar botste. 
(DvhN)

Advertentie

’De meeste leerlingen gaan ervoor’
Ouders zouden hun kind lie-
ver naar de mavo sturen dan
naar het vmbo dat een slechte
naam heeft. Reden voor scho-
len de vakkenpakketten aan
te passen en de mavo weer in
ere te herstellen. Twee leer-
lingen en hun ouders geven
hun mening.

Door Gea Meulema

Aniek Abrahams (15), derde
klas vmbo-TL, Nassaucollege
Assen:

”Mij bevalt het vmbo goed.
Ik kan het moeilijk vergelij-
ken met de mavo, dat ken ik
niet. Ik hoor geen negatieve
verhalen over het vmbo. Som-
migen denken misschien dat
jongeren die de kader- of basis-
beroepsopleiding doen, pro-
blemen veroorzaken. Maar ik
vind dat dat niet meer is dan
op de havo. Daar heb ik ook
een jaar op gezeten. Ik zit in de
derde klas en doe volgend jaar
examen in de vakken Neder-
lands, Engels, biologie, na-
tuurkunde, wiskunde en teke-
nen. De havo is maar een beet-
je moeilijker dan vmbo-TL. Ge-
schiedenis en aardrijkskunde

zijn moeilijker, tussen de ta-
len zit weinig verschil.”

Moeder van Aniek,
Klaasje Abrahams:

”Ik heb geen slecht beeld
van het vmbo. De vmbo-afde-
ling van het Nassau, Penta,
heeft een negatieve naam.
Maar ik merk er niets van. Het
zijn vaak oordelen van men-
sen die er geen kinderen op
school hebben. De school is
strak georganiseerd en dat
hebben de kinderen nodig,
denk ik. Ik weet niet of je het
vmbo beter mavo kunt noe-
men. TL is toch ongeveer het-
zelfde niveau en de aanslui-
ting op het mbo is redelijk.
Voorheen had je huishoud-
school, lts en mavo. Wisselen
tussen deze scholen gebeurde
niet. Als je nu naar een vmbo
school gaat en je wilt van de
kaderberoepsopleiding naar
TL, dan kan dat. Je verandert
gemakkelijker en omdat het
onderwijs onder hetzelfde
dak wordt gegeven, is het voor
het kind minder ingrijpend.”

Myrthe Groote (15), derde
klas vmbo-TL, Roelof van
Echtencollege Hoogeveen:

”Ik vind het erg leuk op
school. De meeste leerlingen

gaan er voor. Natuurlijk zitten
er wel een paar tussen die niks
doen. Ik ken iemand die kan
goed leren, maar die doet echt
niets. Ze is al een keer blijven
zitten, maar het kan haar echt
niks schelen. Onvoorstelbaar.
Ik denk dat ouders een grote
rol spelen. Sommige ouders
maakt het niet uit. Ook als hun
kind goed kan leren, zeggen
ze ’ga maar naar het vmbo,
dan heb je het lekker makke-
lijk’. Aan de andere kant pus-
hen ze kinderen ook tot een
hoge opleiding die hun kind
eigenlijk niet aankan.”

Vader van Myrthe,
Bert Groote:

”Ik kan me wel voorstellen

dat scholen weer voor de
mavo kiezen. Het is goed een
onderscheid te maken tussen
het beroeps- en het algemeen
voortgezet onderwijs. Dat
maakt het overzichtelijk. Ver-
der zijn scholen soms grote
leerfabrieken geworden. Ik
kan me indenken dat ouders
kiezen voor kleine scholen
met een beschermende omge-
ving voor het kind en aan-
dacht voor de individuele leer-
ling. Bij Myrthe hebben we ge-
keken naar wat voor school is
het, is het een kleine school en
past het bij haar niveau. Het
imago speelde geen rol. Hoo-
geveen is natuurlijk ook geen
wereldstad met alle proble-
matiek die daar bij hoort.”

Advertentie

Vliegtuig breekt start af
eelde < Een vliegtuig van
Transavia heeft gistermiddag
rond twee uur de start afge-
broken op vliegveld Eelde. Het
toestel met bestemming Cor-
fu en 183 passagiers aan
boord, taxiede naar de start-
baan en testte vervolgens de

motoren. Toen bleek er een
technische storing te zijn,
waarop de piloot besloot terug
te keren naar het platform.
Het mankement is gister-
avond verholpen. Het vlieg-
tuig vertrok alsnog naar Cor-
fu. (DvhN)

Advertentie
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Stroomstoring treft
Kop van Overijssel
zwartsluis < Enkele honder-
den huishoudens in de Kop
van Overijssel hebben gister-
ochtend zonder stroom geze-
ten. Een defecte kabel in
Zwartsluis was oorzaak van de
storing, aldus energieleveran-
cier Essent. Rond half negen
viel de stroom uit in de dorpen
Schutsloot, Wanneperveen en
Rouveen. Ook de buitengebie-
den van Giethoorn, Staphorst
en het industrieterrein van
Zwartsluis zaten zonder ener-
gie.  Rond elf uur in de ochtend
was er weer stroom.  (ANP)

’Kennelijk geen
vertrouwen in ons’

Cees Wierda, directeur
van Jeugdzorg Drenthe, is
niet gelukkig met het ar-
rest van het hof in Leeu-
warden. ”Dit is zeer onge-
bruikelijk en ook niet ge-
wenst. De rechter heeft
ons een taak afgenomen
die wij horen uit te voe-
ren.”
Wierda had gehoopt dat
Jeugdzorg Drenthe nog
een kans zou krijgen om
de hulpverlening op gang
te krijgen. ”Impliciet valt
in het arrest te lezen dat
Bureau Jeugdzorg niet in
staat is het probleem op te
lossen. Het vertrouwen in
Bureau Jeugdzorg is er
kennelijk niet.”

Henk Richters (links op de foto) als jonge knul samen met zijn broers bij
de Plymouth. Foto: Uit familiearchief

Henk Richters met de originele nummerplaat van de auto van zijn vader. Foto: Hilbrand Dijkhuizen

Een nummerbord met profetische gave
Door Willem van Hamersvelt

bovensmilde < Nog altijd
staat het opmerkelijke num-
merbord op een prominente
plek in zijn woonkamer. Don-
kerblauw met één witte letter
en vier cijfers, iets aange-
knaagd door de tand des tijds.
Het bord dateert uit 1933 toen
er, althans in Nederland, nog
geen besef was van de nade-
rende oorlog. Een kenteken-
plaat met voorspellende gave,
kun je achteraf wel vaststel-
len: D – 4045.

Henk Richters, 88 nu, be-
waart het nummerbord nog
altijd als aandenken aan de
eerste auto die hij eigenhan-
dig bestuurde. De auto van
zijn vader, smid aan de Kanaal-
weg in Bovensmilde. Gekocht
in 1933. Richters woont nog al-
tijd op dezelfde plek. Een Ply-
mouth, was het, die auto van
zijn vader. Een Amerikaan.

Auto’s waren er destijds nog
niet zo veel. In de eerste dagen

van de oorlog werd dan ook al
jacht gemaakt op de Ply-
mouth. ”Ik zie nog die Duitse
motorrijder aankomen met
de beruchtste NSB-er van As-
sen achterop”, vertelt Henk
Richters. ”Ze wilden de auto
hebben. Wij waren op het dak
aan het werk. We deden net of
we die lui niet zagen.”

Het duo droop af, maar voor
vader Richters was het wel het

sein de auto op te bergen. De
wielen gingen er af en de Ply-
mouth kwam op blokken in
het schuurtje terecht, waar de
auto de hele oorlog heeft ge-
staan. Met dank aan de Duitse
Polizei. ”Op een dag deelden
ze mijn vader mee dat hij de
auto moest laten staan voor
het geval zij hem nodig had-
den. Vader kreeg een docu-

ment waar op stond dat de au-
to voor de Polizei gereser-
veerd was en dat anderen er af
moesten blijven.”

De wagen bleef uit handen
van de bezetter. Henk zelf
niet. Vanaf het begin zat hij in
het verzet. Dat liep begin 1943

mis. Gevangenis Assen, het be-
ruchte Oranjehotel in Scheve-
ningen, kamp Vught, Dachau,
een vliegtuigfabriek in Zuid-
Duitsland, weer Dachau. Op
29 april werd het concentra-
tiekamp bevrijd. Enige tijd la-
ter was hij terug in Nederland,

’s Hertogenbosch. Daar kwam
zijn jongste broer hem opha-
len met de D – 4045. ”Dat was
mijn bevrijding”, herinnert
Richters zich.

De auto moest direct na het
vertrek van de Duitsers flink
aan het werk. ”De Plymouth
was de enige nog bruikbare
auto in de wijde omgeving.”
Inspecteurs van Rijks- en Pro-
vinciale Waterstaat, die de
toestand van bruggen en we-
gen in kaart brachten, werden
ermee vervoerd. De Plymouth
en Richters kwamen aan een
kleine 1000 kilometer per
week. Het kwam de oude
wagen op twee asbreuken
in veertien dagen tijd te
staan.

Tenslotte was het afgelopen
met het oude beest. Er kwam
een nieuwe Chevrolet. En de
Plymouth ging over naar de
plaatselijke petroleumboer.
Die zette de auto achter zijn
huis en maakte er een kippen-
hok van.

Polizei hield
Plymouth uit handen

van bezetter

Positief protest
Gaan we met z’n allen op 23 mei
naar Den Haag, in een
allerlaatste poging de
Zuiderzeelijn te redden? Als het
aan een kongsi van politieke
partijen, bonden, organisaties
van studenten en werkgevers ligt,
is dat inderdaad de bedoeling.
Noord-Nederland is kwaad en
politiek Den Haag moet dat aan
den lijve ondervinden.
Het is op zichzelf mooi dat al deze
organisaties elkaar zo weten te
vinden. Het kan al helemaal geen
kwaad als vanuit deze contreien
eens een wat ander, harder
geluid opklinkt dan de beleefde
zinnen die onze lobbyisten de
afgelopen jaren onophoudelijk
hebben uitgesproken. Maar er
zijn nog wel wat vraagtekens.
De belangrijkste vraag is wat de
boodschap precies moet zijn.
Heeft het nog zin te pleiten voor
een spoorlijn waar geen geloof in
is? Of is het beter de miljarden die
voor de Zuiderzeelijn bestemd
waren op te eisen? Wat het ook
wordt, het mag geen klaagzang
zijn waarmee de reis naar de
Hofstad wordt aanvaard.
Boosheid of verongelijktheid
werkt niet.
In Den Haag niet en in het
Noorden ook niet. Voor een
gezamenlijk Calimero-gevoel
loopt niemand warm. Het moet
er juist om gaan een positief beeld
van het Noorden uit te dragen:
een gebied dat kansen en
mogelijkheden zat heeft,
zichpresenteert om duidelijk te
maken dat het niet zozeer
onrechtvaardig is die kansen
onbenut te laten, maar
eenvoudig zonde.
Een andere vraag is hoe de
betrokken organisaties in de
korte tijd die ze hebben een
massaal protest van de grond
denken te krijgen. Ondanks de
grote woorden die de afgelopen
weken in kringen van bestuur en
bedrijfsleven zijn gevallen, is
onder de bevolking weinig
opwinding te bespeuren.
Mogelijk kunnen de politieke
partijen hier het verschil maken,
hoewel het nog maar de vraag is
hoe groot de bereidheid is om de
partijgenoten aan het Binnenhof
te bruuskeren.
Het zal uiteindelijk allemaal
afhangen van de boodschap die
wordt uitgedragen. Als die niet
genoeg aanspreekt, kan het
protest op een mislukking
uitdraaien. Dat risico moet bij
voorbaat uitgesloten zijn. Het
Noorden komt er aan. Laat dat
het motto zijn.
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