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Vermeende
verkrachter
Stellingwerf
uitgeleverd
RUG-promovendus overgebracht
van Brazilië naar Nederland
Door Sjoerd Jansen

den haag/groningen <  De
25-jarige Johan Frederik
Stellingwerf, die verdacht
wordt van vier zeer ge-
welddadige verkrachtin-
gen, is door Brazilië uitge-
leverd aan Nederland. De
man is gisteren in ons land
aangekomen en wordt
maandag voorgeleid aan
de rechter-commissaris.
Stellingwerf was als promo-
vendus werkzaam op de Rijks-
universiteit Groningen (RUG).

De uit Sassenheim afkomsti-
ge verdachte heeft volgens het
openbaar ministerie geen
slachtoffers in het Noorden
gemaakt. Hij pleegde zijn de-
licten in het westen van het
land, onder meer in Amster-
dam. Stellingwerf trof zijn
slachtoffers in het uitgaansle-
ven, verdoofde ze en ver-
krachtte hen vervolgens.

Vanwege het gewelddadige
karakter van de misdaden en
de grote kans op herhaling
gingen politie en justitie over
tot een bijzonder opsporings-
middel om de man aan te kun-
nen houden. Bij uitzondering
werd op televisie en in de kran-
ten een opsporingsbericht ge-
toond met de volledige naam
en foto van Stellingwerf. Hoe-
wel daarop een paar honderd
tips binnenkwamen, kon hij
niet worden aangehouden.

Dat gebeurde pas in juni dit
jaar in de Braziliaanse plaats
Curtiba, waar Stellingwerf op
een toeristenvisum naartoe
was gevlucht. In een internet-
café werd hij door de plaatse-
lijke politie aangehouden. E-
mails aan zijn moeder in Sas-
senheim hadden zijn verblijf-
plaats verraden.

Stellingwerf vond de levens-
omstandigheden in de Brazili-
aanse gevangenis, waarin hij
zat opgesloten, zo slecht dat
hij zo snel mogelijk naar Ne-
derland terug wilde. Hij span-
de afgelopen woensdag een
kort geding aan tegen de
Staat, waarin hij eiste dat hij
binnen 24 uur van Brazilië
naar Nederland werd uitgele-
verd. De rechtbank wees die
eis af, want de uitlevering van
Stellingwerf was sowieso aan-
staande.

Politieautoriteiten in Brazi-
lië laten weten dat Stelling-
werf voor Braziliaanse begrip-
pen behoorlijk was onderge-
bracht. Hij had zelfs een cel
voor zich alleen en werd dage-
lijks twee uur gelucht. Hij
kreeg regelmatig bezoek van
zijn moeder, die advocate is.
De vrouw, die zich in justitiële
kringen in Brazilië de reputa-
tie van een terriër verwierf,
lobbyde om haar zoon ver-
sneld uitgeleverd te krijgen.

Het onderzoek naar de mis-
daden is nog niet afgerond.
Mogelijk worden Stellingwerf
nog meer delicten ten laste ge-
legd.
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Premie Achmea
en De Friesland
op 1152 euro
groningen/meppel <  De zorg-
verzekeraars De Friesland en
Achmea (Groene Land) heb-
ben hun basispremie voor
2007 vastgesteld op 1152 euro
per jaar. Hiermee zijn ze alle-
bei ruim honderd euro duur-
der dan vorig jaar.

Achmea gebruikt voor zijn
merken Groene Land, Zilve-
ren Kruis, PWZ, Interpolis en
DVZ dezelfde premie. Achmea
Zorg zegt zich ook in 2007
vooral te richten op de collec-
tieve markt.

Door kortingen aan te bie-
den aan werkgevers hoopt het
bedrijf net als vorig jaar veel
nieuwe verzekerden aan te
trekken. (DvhN)
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Palmeiland in Dubai heeft een stam van zo’n 4,5 kilometer lengte en
zeventien schiereilanden in de vorm van palmbladeren met ongeveer
dezelfde diameter. Foto: EPA/Jorge Ferrari

’Nieuwe eilanden niet zo’n gekke gedachte’
O vervolg van voorpagina

Een extra rij waddeneilanden
om Nederland te beschermen
tegen de gevolgen van kli-
maatveranderingen. Volgens
Hans Alders, commissaris van
de koningin in Groningen en
oud-minister van milieu, zijn
dergelijke visionaire ideeën
nodig ook in de toekomst het
hoofd boven water te hou-
den. Grote stukken opgespo-
ten land moeten voorkomen
dat land overstroomt. Hij
krijgt bijval.

Door William Pomp

Zijn dergelijke verstrekkende
maatregelen wel echt noodza-
kelijk om droge voeten te hou-
den?
”Allereerst wil ik de gedachte
wegnemen dat Nederland nu
onveilig zou zijn”, stelt dijk-
graaf Alfred van Hall van wa-
terschap Hunze en Aa’s. ”Ne-
derland is veiliger dan ooit,
maar we moeten wel anticipe-

ren op de dingen die komen
gaan. Daarom vind ik het idee
van Hans Alders voor de lange
termijn een goede gedachte.
We weten dat dijkverhogin-
gen op den duur niet meer vol-
doende zijn. We moeten visio-
naire ideeën ontwikkelen om
op klimatologische verande-
ringen in te spelen. Een zware

noodwesterstorm op een na-
tuurlijke manier breken door
de vorming van een nieuwe rij
eilanden is zo’n gekke gedach-
te niet.”

Is eilanden opspuiten voor de
Nederlandse kust wel een
haalbare kaart?
”Er is technisch heel veel mo-

gelijk, ook eilanden opspuiten
voor de wadden”, zegt Bert
Groothuizen van Van Oord
ACZ uit Gorinchem, één van ’s
wereld grootste waterbou-
wers, onder andere verant-
woordelijk voor ’het achtste
wereldwonder’ in Dubai: de
grootste kunstmatig aange-
legde eilandengroep ter we-
reld in de vorm van een palm-
boom. Groothuizen: ”Palmei-
land zal bestaan uit een stam
van zo’n 4,5 kilometer lengte
en zeventien schiereilanden
in de vorm van palmbladeren.
Daar is ongeveer 80 miljoen
kubieke meter zand voor no-
dig, gelijk aan de Chinese
muur van zand maar dan de
hele wereld rond. De kosten
van de eilandenpalmboom be-
dragen 2,5 miljard euro. De-
zelfde oppervlakte zal in Ne-
derland niet nodig zijn, maar
het is wel een indicatie van de
prijs voor zo’n onderneming.”

Gaat het opspuiten van eilan-
den voor de waddenkust net zo
als voor de kust van Dubai?
”Geen sprake van”, laat Van
Oord-zegsman Groothuizen

weten. ”Een dergelijke zand-
pannenkoek is in de veel on-
rustiger klimatologische om-
standigheden van Nederland
in no-time verdwenen. De wa-
terdiepte is hier veel groter en
de stroming sterker. De com-
binatie zal hier meer één van
zand en rotsblokken moeten
zijn. De technologie heeft de
laatste jaren grote sprongen
gemaakt. De nieuwe sleepzui-
gers en slijkopzuigers zijn in
staat om enorme zandhoe-
veelheden van de zeebodem
op te zuigen en op de juiste
plaats te krijgen. Ik vind het
idee van Alders leuk. Dit een
heel goede optie.”

En wat vinden de eilanders er
eigenlijk zelf van?
”Ik geloof niet dat Alders zo’n
plannetje uit zijn grote duim
zuigt”, zegt Bouke Henstra, in-
woner van Schiermonnikoog
en zeer begaan met het eiland.
”We moeten toch wat: Die
storm van vorige week, tjon-
ge, ongelofelijk, zulke golven
hebben we nog nooit gehad.
Als we niets doen, verzoep’n we.
Er moet wat gebeuren.”

achtergro nd < tuchtcollege buigt zich over weggenomen baby

’Als Julia iets was overkomen, had ik nu spijt gehad’
Julia (2) werd thuis weggehaald om-
dat haar moeder te verward zou zijn.
Maar ging dat niet te snel?

Door Bram Hulzebos

groningen <  Een jaar geleden was Jo-
sé Booij nog erg strijdbaar. Gisteren zat
ze als een zielig vogeltje tegenover het
medisch tuchtcollege. Ze leeft in een
nachtmerrie. Haar inmiddels 2 jaar ou-
de dochter Julia werd in december
2004 uit haar huis in Elim gehaald om-
dat de Raad voor de Kinderbescher-
ming twijfelde aan Booij’s geestelijke
gezondheid.

Booij diende een klacht in tegen de
wijkverpleegkundige en haar huisarts

uit Hollandscheveld, omdat die infor-
matie hebben verstrekt aan het Alge-
meen Meldpunt Kindermishandeling
(AMK). Daar was een anonieme mel-
ding binnengekomen over Booij. Het
AMK checkte de klacht bij de wijkver-
pleegkundige. Booij
vindt dat zij haar be-
roepsgeheim ge-
schonden heeft. Bo-
vendien zou de vrouw
foutieve informatie
hebben verstrekt.

De verpleegkundige staat echter pal.
Ze maakte zich zorgen om Booij en
haar dochter. ”Ik zag Booij vermage-
ren, ze raakte steeds meer uitgeput en
verwarder. Als er iets was gebeurd en

ik had niets gedaan, dan had ik spijt ge-
had.”

Ook de rol van Booij’s huisarts werd
tegen het licht gehouden. Hij stuurde
Booij’s patiëntendossier naar het
AMK. Daarin stond onder meer het

woord ’borderline’.
”Een psychiatrische
diagnose die nogal
wat onderzoek
vergt”, stelde de voor-
zitter van het tucht-

college vast. En dat de huisarts tijdens
zijn twee bezoekjes moeder en kind
nou diepgravend had onderzocht, nee.

Het dossier van de huisarts zette me-
de de seinen op groen om Julia uit huis
te halen. Normaliter zou vervolgens

hulp op gang gekomen moeten zijn.
Maar in dit geval liep het gruwelijk

fout. Booij was zo woedend dat een fat-
soenlijk contact met Jeugdzorg Dren-
the (dat het besluit van kinderbescher-
ming uitvoert) niet van de grond
kwam. Vrijwel elk contact liep uit op
tranen of ruzie en het eind van het lied-
je is dat Booij haar dochter ruim ander-
half jaar niet heeft gezien. Jeugdzorg
Drenthe zag in iedere uitbarstingen de
bevestiging dat er met reden aan haar
geestelijke gezondheid kan worden
getwijfeld.

Booij maakte het eind van de zitting
niet mee. Halverwege rende ze over-
stuur weg. Het tuchtcollege doet bin-
nen twee maanden uitspraak.

Roef en Marian komen een beetje bij op de bank. Met hun optreden in The X-factor hebben ze een lawine aan reacties veroorzaakt.
Foto: DvhN/Anne-Marie Kamp

interview < duo roef en marian

’Borsato worden we niet, maar we gaan er voor’
Roef en Marian musiceerden tot twee
weken geleden nog in de anonimiteit.
Door The X-factor en met name jurylid
Henkjan Smits geniet het duo inmid-
dels landelijke bekendheid. Op het op-
treden volgde een lawine aan tele-
foontjes en interviews. De bezinning
kwam ook. ’’We schrokken toen we
ons zelf op televisie zagen. Dat hoofd-
stuk sluiten we af, we willen nu vooral
zingen.’’

Door Marcel Looden

stadskanaal <  Nee, over dat televisie-
optreden en hun boosheid op Smits,
die geen spaan van hun zangkunst
heel liet, willen ze niet veel meer kwijt.
’’Zoals we daar deden, zo zijn we niet’’,
zegt Roef. En nee, over hun zangleraar,
die ze op het scherm zo prezen, praten
ze ook niet meer.

Wat volgde en wat nog komen gaat,
daar zijn Roef Glaasker en Marian Dou-
wes helemaal vol van. Bij Man bijt hond
waren ze, ze schoven aan bij Jensen, wa-
ren te gast bij RTL4 en bij regionale en
lokale omroepen. ’’Het was een idiote
week’’, verzucht Marian. ’’Al die aan-
dacht van de media, al die telefoontjes.
Donderdag kon ik voor het eerst weer
eten, zo gestrest was ik. Maar we heb-
ben er vooral van genoten. En dat ter-
wijl we pas vier maanden samen zijn.’’

Die kennismaking was wonderlijk.
Hij komt uit Stadskanaal, zij uit Nieu-
we Pekela. Roef: ’’Ik kwam bij hun huis
langs en zag een 45 kilometer auto te
koop staan. Ik heb aangebeld, haar
partner Henk deed open, ik zag er al-
lerlei muziekapparatuur staan en was
geı̈nteresseerd. Ik zing al jaren voor
mezelf. Later zag ik Marian, we kenden
elkaar van lang geleden en hebben we
besloten het samen eens te proberen.’’

Eén keer hadden ze samen opgetre-
den voordat The X-factor kwam. ’’We
wilden gewoon eens zien hoe het er bij
zo’n programma aan toe gaat’’, lacht
Marian. Dat weten ze nu.

Maar nu? Doorgaan met zingen,
vooral doorgaan met zingen. En zich
niet gek laten maken. Henk, de part-
ner van Marian, treedt op als een soort
manager. Die is nodig want de uitnodi-
gingen voor optredens stromen al bin-
nen. Vandaag bij OOG Radio bijvoor-
beeld. ’’En we zijn zelfs al uitgenodigd
voor het Mega Piratenfestival in Bor-
ger, volgend jaar’’, vertelt Roef en-
thousiast.

Ze weten zeker dat ze, 34 en 36 jaar
oud, nog veel beter kunnen worden.
Meer samen repeteren, daar gaat het
volgens hen om. En meer liedjes schrij-
ven natuurlijk.

Roef is degene die de teksten maakt.
De mensen praten veel te veel over elkaar is
van zijn hand, het lied waarmee ze in
één klap beroemd werden.

’’Maar er moeten natuurlijk nog veel
meer bij’’, weet Roef. ’’Maar wel liedjes

met een inhoud’’, verzekert Marian.
’’Het moet ergens over gaan, niet al-
leen maar ’ik hou van jou’.”

Waar het avontuur eindigt? Ze we-

ten het niet. Hij heeft een baantje in
Winschoten, zij heeft geen werk. Een
loopbaan in de muziek, ze dromen er
van. ’’Maar we laten vooral alles over

ons heen komen en blijven ons zelf’’,
zegt Marian. ’’Kijk, een carrière als
Marco Borsato, dat zal niet lukken
maar we gaan er wel voor.’’

’Ik zag Booij vermageren,
ze raakte steeds meer

uitgeput en verwarder’
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Eilanden
Het lijkt een wat al te doldriest
plan, een rij eilanden voor de
waddeneilanden om vloedgolven
tegen te houden. Het ziet er in ieder
geval niet naar uit dat dit plan van
de Groningse commissaris van de
koning Hans Alders binnen
afzienbare tijd gerealiseerd zal
worden. Maar toch is het goed dat
de commissaris dit plan op tafel
legt. Als de voortekenen niet
bedriegen, zijn er onorthodoxe
maatregelen nodig ons land beter
te beschermen tegen hoogwater.
Het debat daarover kan niet vroeg
genoeg beginnen.
Eind oktober kregen we al een
voorproefje van de ontwikkelingen
waar ons nageslacht
waarschijnlijk veel vaker mee te
maken krijgt. Het zeewater steeg
tot 4,83 meter boven NAP. De
golven kwamen tot acht meter
hoogte. Doordat de zeespiegel
verder zal stijgen, zullen dergelijke
situaties steeds vaker voorkomen.
Dit alles vindt zijn oorzaak in de
klimaatverandering ten gevolge
van het broeikaseffect. Dat is een
ontwikkeling die Nederland niet in
de hand heeft. Hans Alders stelt nu
vast dat het niet volstaat
simpelweg de dijken op te hogen.
Bij springtij kan het water zo hoog
worden, dat ook verhoogde dijken
bezwijken. Er zullen dus nieuwe
technieken moeten komen.
Het is te vroeg om te beoordelen of
het dan wel helpt beschermende
eilanden voor de kust aan te leggen
en of dat allemaal technisch en
financieel haalbaar is. Het is in
ieder geval een wrange
vaststelling dat dit voor Nederland
waarschijnlijk wel valt op te
brengen, terwijl dat ondenkbaar is
voor landen in de Derde Wereld
die eveneens laaggelegen zijn,
maar zo arm zijn als een kerkrat.
En dat terwijl rijke landen als
Nederland wel verantwoordelijk
zijn voor het broeikaseffect dat ten
grondslag ligt aan de
zeespiegelstijging.
Aan de andere kant is het ook voor
de arme landen wel degelijk
belangrijk dat Nederland
vooroploopt bij deze nieuwe
ontwikkelingen. Ons land heeft een
lange traditie in de strijd tegen het
water en beschikt over veel geld.
Deze relatief gunstige situatie
schept verplichtingen. Wij moeten
nieuwe technieken in praktijk
brengen en zorgen dat andere
landen van onze verworven kennis
kunnen meeprofiteren.

t hoofdredactie@dvhn.nl
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