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Kind
terecht
weg bij
moeder
Tuchtcollege: Huisarts en
verpleegkundige handelden juist

Door Arend van Wijngaarden

groningen < De huisarts en
wijkverpleegkundige die
er mede voor hebben ge-
zorgd dat de dochter van
José Booij uit Elim in 2004
bij haar is weggehaald,
hebben volgens het me-
disch tuchtcollege in Gro-
ningen juist gehandeld.
Het tuchtcollege heeft de
klachten van Booij tegen
beide medici ongegrond
verklaard.

Een wijkverpleegkundige en
de huisarts uit Hollandsche-
veld gaven hun zorgen over de
opvoeding van de nu 2-jarige
Julia in 2004 door aan het Alge-
meen Meldpunt Kindermis-
handeling (AMK), dat hen er-
naar vroeg na een anonieme
klacht.

Beiden maakten zich zor-
gen over de geestesgesteld-
heid van de moeder. Die was
psychisch in de war, had geld-

zorgen en raakte uitgeput. Ze
voedde de baby niet meer ’s
nachts, strafte de baby door
haar te negeren en uitte de
angst het kind iets aan te doen.

De baby is na de klachten
van de arts en verpleegkundi-
ge op last van de kinderbe-
scherming door de politie uit
huis gehaald, zeer tegen de zin
van de moeder. Die heeft bij
het medisch tuchtcollege
klachten ingediend dat de arts
en verpleegkundige de mel-
dingen niet hadden mogen
doen.

Het tuchtcollege oordeelt
dat het juist de taak is van een
wijkverpleegkundige en een
arts om te waarschuwen als ze
het idee hebben dat er iets ern-
stig mis is met de opvoeding
van een kind. Het was al alge-
meen gebruik dat artsen en
verpleegkundigen zaken mel-
den aan vertrouwensartsen
van het AMK, en de richtlijnen
zijn zelfs aangescherpt.

Als het belang van het kind
in het geding is, telt dat zwaar-
der dan de rechten van de ou-
der.

Drie maanden cel
voor dubbel huwelijk
groningen < Een 46-jarige
man uit Hoogezand moet drie
maanden de gevangenis in
omdat hij met twee vrouwen
in het huwelijksbootje is ge-
stapt.

De van oorsprong Marok-
kaanse man trouwde in 1988
in Marokko met zijn echtge-
noot. Hij kwam twee jaar later
in Nederland aan en trouwde
in 1993 met een Nederlandse
vrouw. Twee jaar later volgde
een scheiding en in 1998
trouwde hij opnieuw met een
Nederlandse vrouw, terwijl
hij dus al die tijd in Marokko
een vrouw had. In 2002 kreeg
hij de Nederlandse nationali-
teit.

Justitie tilt zwaar aan het
dubbele huwelijk in 1998.

Volgens de officier van justi-
tie is er sprake van een genie-
pig opzetje om door fraude de
Nederlandse nationaliteit te
krijgen. Toen de man deze
kreeg, ging hij vrijwel meteen
scheiden van zijn Nederland-
se vrouw en probeerde hij zijn
Marokkaanse vrouw en zijn
kinderen naar Nederland te
halen.

Het dubbele huwelijk komt
hem uiteindelijk zeer duur te
staan. Niet alleen moet hij de
gevangenis in, de IND heeft in-
middels een procedure gestart
om hem zijn Nederlander-
schap af te pakken. (DvhN)

Onderzoek naar dood Suzanne gaat onverdroten door
O vervolg van pagina 1
assen/nieuw–buinen < De 45-
jarige Henk van D. uit Nieuw–
Buinen wordt verdacht van
doodslag op en vrijheidsbero-
ving van Suzanne Wisman uit
2e Exloërmond. Dat heeft het
openbaar ministerie (OM) in
Assen bekendgemaakt.

De rechter–commissaris in
de Drentse hoofdstad heeft de
verdachte voor veertien da-
gen in bewaring gesteld. Die
beslissing is gestoeld op het
door de politie aangeleverde
feitenmateriaal, de ernst van
de delicten en de geschokte
rechtsorde.

De raadsman van Van D. ver-
telde maandag tegen deze
krant dat zijn cliënt en Suzan-
ne het slachtoffer waren van
een ontvoering ’en Suzanne
daarbij helaas om het leven is
gekomen’.

Tussen de verdenking van
vrijheidsberoving door het
OM en de vermeende ontvoe-
ring, bestaat een subtiel juri-
disch verschil.

Bij het eerste gaat het om
het vasthouden van iemand
tegen diens zin. Bij ontvoering
gaat het om het verplaatsen
van een persoon naar een on-
bekende plaats en eveneens
tegen diens zin. Doorgaans
wordt er door de dader losgeld
geëist.

Volgens persofficier mr. Jan

Hoekman is Van D. de dagen
na zijn aanhouding, vorige
week vrijdagavond, intensief
gehoord door speciaal opge-
leide verhoorteams.

”De verdachte heeft een
aantal verklaringen afgelegd.

Over de inhoud kan ik geen
mededelingen doen.”

Hoekman zegt wel dat het
OM er in dit stadium vanuit
gaat dat er bij de dood van Su-
zanne opzet in het spel was.
”Vooralsnog gaan we niet uit

van moord, maar van dood-
slag. Er zijn namelijk nog geen
aanwijzingen dat de verdach-
te een vooropgezet plan had.
Maar het is mogelijk dat we in
een later stadium van het on-
derzoek alsnog tot de verden-

king van moord komen.”
Van D., zo laat Hoekman

desgevraagd weten, zit in be-
perking. De verdachte mag in
zijn cel geen tv kijken, kran-
ten lezen, naar de radio luiste-
ren en telefoneren. Wel mag
hij met zijn advocaat bellen.
Ook geldt voor de Nieuw–Bui-
ner een contactverbod met
mede–gedetineerden. Alleen
de recherche, zijn advocaat en
vertegenwoordigers van de re-
classering hebben toegang tot
de verdachte.

Doel van die beperking is on-
der meer Van D. de kans te ont-
nemen getuigen te bedreigen
en te voorkomen dat hij telefo-
nisch contact heeft met even-
tuele medeverdachten.

Hoekman realiseert zich dat
de dood van Suzanne nog met
vele vragen is omgeven.

”Het onderzoek gaat daar-
om ook onverdroten voort.
Het is van groot maatschappe-
lijk belang dat ondubbelzin-
nig duidelijk wordt hoe Su-
zanne om het leven is geko-
men en waarom. Ook de nabe-
staanden van het meisje heb-
ben recht op antwoorden. We
hebben zonder meer begrip
voor de vele vragen naar dui-
delijkheid, maar vanwege het
zware onderzoeksbelang kan
in dit stadium niet alle infor-
matie openbaar gemaakt wor-
den.” (DvhN)

Drie bosjes bloemen liggen in de namiddag op de plek langs de Valtherdijk waar vorige week het lichaam van
Suzanne Wisman werd aangetroffen. Foto: DvhN/Duncan Wijting

’Door poep te eten word je niet echt populair’
Een havo-scholier uit Assen
zette vrijdag zijn tanden in
een hondendrol. De Groning-
se socioloog René Veenstra
kijkt er niet van op.

Door Sjoerd Jansen

assen/groningen < ”Dit soort
gedrag is van alle tijden”,
meent Veenstra, die het ge-

drag van jongeren onder-
zoekt. ”Wat wel is veranderd,
is dat alles tegenwoordig door
de jeugd wordt opgenomen.
Dat maakt de samenleving
iets ingewikkelder. Dus ie-
mand die een drol eet ziet
zichzelf onmiddellijk op tal
van websites terug. Ik heb het
filmpje van die droletende
jongen uit Assen proberen te
bekijken op geenstijl.nl, maar

ik kwam er niet door. Volgens
mij was de website overbelast,
omdat iedereen het wil zien.”

”Maar gekke dingen hebben
pubers altijd gedaan. Ze willen
ergens bijhoren. Dus die jon-
gen in Assen dacht wellicht
dat de andere scholieren het
wel stoer zouden vinden als
hij poep durfde te eten. Eigen-
lijk heel onnozel, want door
poep te eten word je niet echt

populair. En dat je je dan laat
overhalen omdat je er hon-
derd euro voor krijgt. Ik vind
dat meer iets voor kinderen
van een jaar of 12, die nog op
de basisschool zitten of er net
af zijn.”

Volgens Veenstra, die ver-
bonden is aan de Rijksuniver-
siteit Groningen, kunnen jon-
geren door stoer of agressief
gedrag wel proberen om bij

een groep te horen. Maar dat
zet volgens hem niet altijd zo-
den aan de dijk. ”In zo’n groep
spelen behalve agressief en
stoer gedrag ook andere din-
gen. Degenen die populair zijn
kunnen er gewoon goed uit-
zien of goed zijn in sport. Als
dat voor jou niet opgaat, hoor
je er, ondanks dat je denkt
stoer te moeten doen, toch
niet echt bij.”

Meer dan tweehonderdduizend kilometer hebben Marianne en Werner Lövlie er al op zitten als ze in Oost-Groningen arriveren. Foto: Harry Tielman

reportage < noors paar al kwart eeuw op zoek naar kerststal

’Mijn grote les? Als mensen elkaar maar accepteren’
Onwillekeurig denk je op dagen als de-
ze aan Bethlehem bij het zien van dit
wonderlijke tafereel. Een man en een
vrouw te voet, met drie ezels en twee
honden. Marianne en Werner Lövlie,
zo heten ze. Hun 25ste kerst in den
vreemde brengen de twee Noren door
in Oost-Groningen.

Door Marcel Looden

musselkanaal < Marianne en Werner
Lövlie zijn al een kwart eeuw onder-
weg en hebben heel Europa door-
kruist. Meer dan tweehonderddui-
zend kilometer hebben ze afgelegd,
ook de reuma houdt hen niet tegen.
Gisteren waren de twee Noren in Mus-
selkanaal en vandaag trekken ze
noordwaarts, richting Winschoten.

Snel gaat het niet, want Werner
heeft reuma. Opgelopen wellicht in al
die uren in regen en wind. ”Ik heb al
wel eens aangeklopt bij artsen, maar ik

word nergens geholpen. Ik ben niet
verzekerd. Wat moet ik na 25 jaar nog
met een verzekering?”

In 1981 begonnen ze hun zwerf-
tocht, vanuit hun dorpje bij Lilleham-
mer. Zij had een baan, hij was zelfs in-
genieur. Huisje, haard, noem maar op.
Toen Marianne ziek
werd en daardoor on-
min geraakte met haar
baas, kwam de onvre-
de over haar leven
naar buiten. ”We heb-
ben onze baan opgezegd, alles ver-
kocht, een ezel aangeschaft en zijn op
pad gegaan. Met onze kleren en een
tent.”

Ze wandelden naar Zweden, naar
Finland, Rusland, de Baltische staten,
Polen, door Oost-Europa naar Turkije.
Vandaar naar Griekenland, Italië,
Spanje, Noord-Afrika zelfs, terug via
Frankrijk en België. Een onvoorstelba-
re Odyssee. Iedere dag maar weer al die
kilometers. ”In de koelere landen
meer dan in de warme, daar kon je ’s

middags niet lopen. Soms bleven we
ook ergens een paar weken, dan werk-
ten we voor een boer, zo verdienden
we ook iets.”

De ezel kreeg twee jongen, de hon-
den pikten ze op. ”Die waren door hun
bazen ergens achtergelaten, we heb-

ben ze meegenomen.
Door die honden heb-
ben we ook ons meest
angstige avontuur ge-
had. In Hongarije
kwam een man met

agressieve honden op ons af. De dieren
kregen ruzie met elkaar en plots trok
die kerel een pistool. Hij was net zo
agressief als zijn beesten.”

Aardige en gulle mensen kwamen ze
ook tegen. Want van die gulheid waren
ze vaak afhankelijk voor hun dagelijk-
se voedsel. ”In Estland en Letland wa-
ren de mensen ongelooflijk warm”,
verzekert Werner. ”De natuur is er ook
prachtig.” Over de mediterrane lan-
den zijn ze minder te spreken. België
was maar zozo. En Nederland? Dat zit

wel goed, knikken ze. Ze zien er niet
naar uit dat ze dat zeggen om in het ge-
vlei te komen.

Nee, spijt van hun immense avon-
tuur hebben ze niet. Ze hebben enorm
veel mensenkennis opgedaan. ”Mijn
grote les? Als mensen elkaar maar ac-
cepteren, komt het allemaal goed”,
zegt Werner. Een heel simpele les,
maar als iemand die heel intens moet
’voelen’, is het wel deze wonderbaarlij-
ke Noor.

In Musselkanaal kwamen ze Gerard
Belga tegen. Zo maar een burger die
hen wil helpen. ”Ik leg contact met en-
kele boeren, ik hoop dat ze bij hun de
kerst door kunnen brengen.” Marian-
ne en Werner wachten gelaten af of dat
lukt. Kerstavond is voor hen een avond
als alle andere. Maar een warme stal,
dat zou mooi zijn. Het wordt vermoe-
delijk de laatste ’vreemde’ kerst, want
volgend jaar hopen ze terug te zijn in
hun vaderland. ”Hoe het daar dan gaat,
weet ik niet”, lacht Marianne. ”We
hebben niets meer. Alleen familie.”

’We hebben een ezel
aangeschaft en zijn op

pad gegaan’

Ammar en Sara
niet voor de
kerst naar huis
oude pekela < Ammar en Sara
vieren de kerst vermoedelijk
niet bij hun moeder Janneke
Schoonhoven in Oude Pekela.
Dit heeft een woordvoerder
van het ministerie van buiten-
landse zaken gisteren gezegd.
De Syrische autoriteiten zijn
nog niet akkoord gegaan met
het vertrek van de kinderen
naar Nederland. In dit land be-
gint het weekend op vrijdag
en er wordt dan niet meer ge-
werkt. Ammar en Sara verblij-
ven sinds 26 juni in de Neder-
landse ambassade in Damas-
cus. Op Tweede Kerstdag zit-
ten ze daar exact een half jaar.
Minister Ben Bot van buiten-
landse zaken zei vorige week,
nadat hij met de Syrische pre-
sident had gesproken, dat de
twee kinderen nog dit jaar
naar ons land terugkeren. Stil-
letjes was in Oude Pekela ge-
hoopt dat dit voor de kerstda-
gen zou zijn. Schoonhoven
hoopt nog steeds op een kers-
twonder. ’’Vandaag hoeven
we niets meer te verwachten,
maar waarom zouden Ammar
en Sara niet op eerste of twee-
de kerstdag hier kunnen ko-
men? Dan vliegen er toch ook
vliegtuigen’’, zegt Janneke
Schoonhoven. ’’Je weet het
niet, ik blijf de hoop uitspre-
ken dat ze hier zo spoedig mo-
gelijk komen.’’ (DvhN)
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Oud geld
Over drie jaar zal de gemiddelde
65-plusser rijker zijn dan de
gemiddelde jongere. Dat blijkt uit
een studie die minister De Geus
van sociale zaken gisteren naar de
Tweede Kamer heeft gestuurd. Dat
is het goede nieuws. Want het is
mooi als mensen er na hun
pensionering niet op
achteruitgaan, maar kunnen
blijven leven zoals ze gewend
waren.
Het rapport zal vrijwel zeker ook
op de tafel van de informateur
belanden. Het is koren op de molen
van de PvdA en de ChristenUnie,
want die vinden dat de wat
welvarender ouderen voortaan
best kunnen meebetalen aan de
AOW. Wouter Bos heeft het
meermalen gezegd en dat kan hem
wel eens stemmen hebben gekost.
Feit is dat er nu nogal wat geld
afkomstig van jongere generaties
wordt besteed aan de AOW en de
zorg voor ouderen. Wat is er dan
op tegen om ouderen die er
warmpjes bijzitten daar ook aan te
laten bijdragen? Zij hebben
immers geprofiteerd van een
almaar groeiende economie en
enorme stijgingen van de
huizenprijzen. Bovendien zijn er
straks nog meer dan een half
miljoen ouderen die nog steeds
moeten leven van een gedeeltelijke
AOW. Anderzijds is de gemiddelde
inkomensstijging van ouderen te
danken aan hun zelf gespaarde
pensioenen: de vrucht van hard
werken en sparen. Waarom daar
weer een deel van afnemen voor
jongere generaties die zelf liever
uitgeven dan sparen en die
bovendien hun bijdrage aan het
inkomen van ouderen mettertijd
zien dalen van 52 naar 38
procent?
Zie daar de voors en de tegens, die
schril tegen elkaar afsteken. Toch
zal er waarschijnlijk wel een
tussenweg zijn: een heel
voorzichtige. Alleen al vanwege de
voortschrijdende vergrijzing zal er
veel extra geld nodig zijn, terwijl er
tegelijk steeds meer
gepensioneerden bij komen die
hoger opgeleid zijn, meer hebben
verdiend en dus ook een hoger
pensioen hebben.
Het is niet onredelijk om ook
welvarender ouderen wat
zwaarder te belasten. Dat houdt
de AOW betaalbaar en is goed voor
de verhoudingen tussen de
generaties. Dat is, met de groei van
het aantal ouderen, van niet te
onderschatten belang. Maar het
zal met mate moeten gebeuren.

t hoofdredactie@dvhn.nl

15 jaar voor moord
in koelen bloede
groningen < De rechtbank
heeft de 30-jarige Engin C. gis-
teren tot vijftien jaar gevange-
nisstraf veroordeeld wegens
moord. Hij schoot op 13 no-
vember vorig jaar de 38-jarige
Emad Medani Elnour in koe-
len bloede dood in de Nieuw-
stad in Groningen. De twee
mannen hadden een geschil
over 600 euro. Het slachtoffer
had de auto van C. gerepa-
reerd, maar die betaalde de re-
kening niet. Toen de man C. te-
gen kwam, drong hij aan op
betaling. C. schoot hem daar-
op neer. (DvhN)
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