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Tekort aan
huisartsen
opgelost
Bijna overschot aan dokters
in Groningen en Drenthe

Door Arend van Wijngaarden

groningen/assen < Het huis-
artsentekort in Groningen
en Drenthe is opgelost. In
Drenthe wordt al gespro-
ken over een overschot. In
Groningen is geen enkele
witte plek meer en ziet de
provincie zich niet langer
genoodzaakt hulp te bie-
den bij het inlopen van het
huisartsentekort.
Ruim vier jaar geleden raak-
ten dorpen zonder huisarts
doordat het niet lukte opvol-
gers voor praktijken te vin-
den. Omdat er een grote lich-
ting oudere huisartsen op het
punt stond af te zwaaien, leek
er een ernstig probleem te ont-
staan. Huisartsen zijn echter
steeds meer gaan samenwer-
ken in grotere groepspraktij-
ken en gezondheidscentra. Er
zijn praktijkverpleegkundi-
gen aangesteld en doktersas-

sistentes gaan meer werk-
zaamheden overnemen. Door
de huisartsenposten is het
avond- en weekendwerk min-
der zwaar geworden.

Samen met de huisartsen-
vereniging en zorgverzeke-
raar Menzis richtte de provin-
cie Groningen in 2002 het Ex-
pertteam Huisartsenzorg op.
De provincie heeft eigenlijk
niets te maken met de huisart-
sen, maar omdat het dorp
Nieuwolda zonder huisarts
kwam te zitten, was de provin-
cie bezorgd over de leefbaar-
heid op het platteland. Het Ex-
pertteam hielp bij huisves-
tingsproblemen en stimuleer-
de samenwerking.

Gedeputeerde Ineke Mulder
stelt dat het huisartsenpro-
bleem nu zover is opgelost dat
het Expertteam kan worden
opgeheven. ”De continuı̈teit
van de zorg is nu gewaar-
borgd. Je moet ergens een
streep trekken.”

P zie verder pagina 3

Hoogleraar: Het Fries
is een Saksisch dialect
Door Piter Bergstra

groningen <  Het Fries is een
Saksisch dialect. Dat beweert
de archeoloog prof. Haio Zim-
mermann uit Wilhelmshaven
in het Groninger Museum Ma-
gazine.

In de jaren vijftig van de vo-
rige eeuw is de stelling ook al
geponeerd door prof. Klaas
Heeroma, de eerste hoogle-
raar Nedersaksische taal en
letterkunde in Groningen.
Vanwege de verontwaardigde
reacties uit Friesland deed hij
dat nooit meer.

Archeologisch onderzoek
heeft sindsdien uitgewezen
dat het huidige Groningen en
Friesland tijdens de derde en
vierde eeuw na Christus er ver-
laten bij lagen. De bewoners
waren naar zuidelijker stre-

ken vertrokken. In de vijfde
eeuw kwamen volkeren uit
het gebied tussen Eems en El-
be. Dat waren Saksen, aldus
Zimmermann.

Matje

N
og niet zo lang geleden – hoewel tijd een
relatief begrip is – ging het in dit hoekje
over de pisbak in de vorm van een

vrouwenmond, met wijd opengesperde felrode
lippen, Kisses geheten. Kisses for pisses of
andersom, u herinnert zich dat misschien wel.
Spoelt u nog maar een keer.
De te bemikken kunstvlieg in een andere bak
kwam toen ook even langs, alsmede het
lachspiegelurinoir, hier en daar ongetwijfeld goed
voor een diepe depressie.
Inmiddels kan ik u wijzen op het bestaan van de
ToiletToy, die de man volgens een persbericht een
enerverende plasbeurt gunt. Het gaat om een
inlegmatje, dat bij bewatering een
reclameboodschap laat zien, ik zeg het maar even
eenvoudig. Er is namelijk nog een spelletje in het
spel, maar hoe dat precies in zijn werk gaat weet ik
niet, ik ben nog niet geweest.
Twee conclusies.
1) In de reclameboodschappen gaat het niet om de
tampon, de bustehouder of spul om tot felrode
lippen te komen, voorbeelden.
2) Er blijft beweging aan het plasfront. Steeds meer
mensen zien daarop toe.
Voor het laatste is een uitdrukking. Van de nood
een deugd maken.
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Moeder mag haar baby al tien maanden niet zien
Door Bram Hulzebos
en Anita Pepping

elim/den haag < Een 42-jarige
vrouw heeft haar baby al tien
maanden niet gezien. De ver-
houding tussen Jeugdzorg
Drenthe en de moeder is zo
verstoord dat de communica-
tie via haar advocaat loopt.

De vijftien maanden oude
Julia Lynn zit al ruim een jaar
in een Drents pleeggezin. Het
kind is bij de moeder, José

Booij, weggehaald
omdat de kinderbe-
scherming twijfelt
aan haar geestelijke
gesteldheid. Kafka in
het klein, zegt advo-
caat J. Groen. ”Ner-
gens wordt hard gemaakt dat
ze een stoornis heeft. Integen-
deel, er liggen verklaringen
van diverse psychiaters dat zij
die niet heeft.”

De toen zes weken oude Ju-
lia Lynn werd op 2 december

2004 bij Booij wegge-
haald uit haar boerde-
rijtje in Elim. Dit ge-
beurde na een mel-
ding van vermeende
kindermishandeling
door een buurvrouw

en geuite zorgen door de wijk-
verpleegkundige. De huisarts
stelde de diagnose ’borderli-
ne’, zonder haar op dat mo-
ment te hebben gezien, zo
blijkt uit zijn eigen dossier.
Booij heeft haar dochtertje

sinds maart niet meer gezien.
”Hoogst ongebruikelijk”, zegt
advocaat Groen. ”Als je de
moeder niet vertrouwt, dan
organiseer je toch tenminste
begeleid bezoek?”

Directeur Cees Wierda van
Bureau Jeugdzorg zegt de
moeder tevergeefs uitgeno-
digd te hebben om over de
voorwaarden voor omgang te
praten. ”Er is geen omgang
mogelijk als moeder geen
hulp accepteert.” P zie verder pagina 3

Rake klappen voor joodse activisten

jeruzalem < Enkele duizenden politiemensen en
militairen hebben gisteren in Israël uren nodig
gehad om rechtse activisten te verjagen uit negen
huizen in de nederzetting Amona, op de bezette
westelijke Jordaanoever. Kolonistenjeugd die
zich in de huizen had verschanst, bekogelde de

troepen met stenen, verfbommen en rot fruit. In
totaal raakten er ruim 250 soldaten, leden van de
politiemacht en actievoerders gewond, de mees-
ten licht. Na het eind van de acties heeft het leger
de huizen verwoest. De nederzetting Amona is de
oudste van wat de Israëlische regering omschrijft

als ’illegale buitenposten’. Dat zijn nieuwe neder-
zettingen, die joodse kolonisten hebben ge-
bouwd zonder uitdrukkelijke toestemming van
de Israëlische overheid. (Zie verder pagina 7)

Foto: Reuters/Goran Tomasevic
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Kerkinbrekers doen aan bijbelstudie
Door Koos Bijlsma

grijpskerk/zuidhorn < Oude
landkaarten in statenbijbels
zijn mogelijk het doelwit ge-
weest van inbrekers die maan-
dagnacht in vijf kerken in het
Westerkwartier zijn binnen-
gedrongen. De politie houdt

er rekening mee dat een televi-
sieprogramma over landkaar-
ten in bijbels de dieven op een
idee heeft gebracht.

In kerken  in Grijpskerk,
Zuidhorn en  Niezijl werd in-
gebroken. De daders kwamen
binnen door het inslaan van
een ruitje.

Volgens politiewoordvoer-
der Paul Heidanus is er gebla-
derd in oude statenbijbels, die
op de kansels van de kerken
liggen. Er zijn geen vernielin-
gen aangericht aan de eigen-
dommen van de kerken. Ook
werd er niets van waarde ver-
mist.

Van Rossem ook van
zedendelict verdacht
Door Jan Willem Horstman
en Gerard de Kleine

emmen < Hans van Rossem
(57), fractievoorzitter van
Leefbaar Emmen, is nu ook
verdachte van ontuchtige
handelingen. De nieuwe aan-
klacht wordt bevestigd door
een woordvoerder van justitie
in Assen.

Vanmiddag verschijnt Van
Rossem voor de rechter–com-
missaris. Die beslist of een lan-
gere hechtenis van de politi-
cus, tien of veertien dagen,
noodzakelijk is.

Vorige week zou Van Ros-
sem zijn ex-vrouw Nellie de
Graaff en tevens fractiegeno-
te, hebben bedreigd. Bij zijn
aanhouding nam de politie
een vuurwerkpistool in be-
slag. Afgelopen maandag oor-
deelde de rechter–commissa-
ris dat enkel de bedreiging
niet zwaarwegend genoeg

was om Van Rossem nog lan-
ger vast te houden.

De opgeluchte voorman van
Leefbaar Emmen werd daarop
naar het politiebureau in Em-
men gebracht om zijn spullen
op te halen.

Tot zijn schrik werd hij ech-
ter opnieuw aangehouden, nu
op verdenking van een zeden-
misdrijf.

De advocaat van Van Ros-
sem, mr. G.Thasing uit Em-
men, zegt dat zijn cliënt de
nieuwe beschuldiging ont-
kent. ”Ik zal dan ook tegen de
rechter–commissaris zeggen
dat mijn cliënt op vrije voeten
gesteld moet worden. Hij staat
voor de publieke zaak en moet
in verband met de naderende
gemeenteraadsverkiezingen
campagne kunnen voeren.”

Op verzoek van burgemees-
ter Bijl zijn de raadsleden over
de arrestatie van Van Rossem
ingelicht.

Donderdag 2 februari 2006

< rechtszaken
Het Hof in Leeuwarden bekrach-
tigde de beslissing van de recht-
bank in Assen om de baby uit huis
te plaatsen. Advocaat Groen pro-
beert het vonnis bij de Hoge Raad
vernietigd te krijgen. De Groning-
se advocate Marion Stroink heeft
tuchtprocedures aangespannen
tegen de huisarts en een wijkver-
pleegkundige.

FC Groningen
eervol onderuit
groningen < FC Groningen is
uitgebekerd. Door de eerste
nederlaag in de Euroborg, met
3-2 tegen PSV, kwam er een
einde aan het cupavontuur.

De ervaren Eindhovenaren
kwamen binnen een half uur
op een 3-0 voorsprong door
doelpunten van Cocu (2) en
Farfan. Het fanatiek terug
knokkende FC Groningen
kwam in de tweede helft via
Nevland en Fledderus terug,
maar verder reikte de poging,
gesteund door een fantastisch
publiek, niet.

P zie verder pagina 15

Ramkraak bij
mannenmodezaak
hoogeveen < Duizenden eu-
ro’s schade en geen spoor
van de daders. Dat is de tries-
te balans van een ramkraak
in de Hoofdstraat in Hooge-
veen. Schomaker Mannen-
mode in Hoogeveen was het
doelwit van ramkrakers. De
voorpui werd vernield, voor
duizenden euro’s werd ge-
stolen aan leren jassen en
kleding.
P zie verder pagina 9

Bemiddeling
in VVD-crisis
assen < De Groninger wet-
houder Koen Schuiling, het
Eerste-Kamerlid Jan van
Heukelum en burgemeester
Arjen Gerritsen van Haren
gaan bemiddelen in de crisis
binnen de Drentse VVD. De
problemen ontstonden toen
de VVD-statenleden Arie
Fonk en Albert Lanting het
vertrouwen opzegden in
fractievoorzitter Ton Dohle.
P zie verder pagina 10

Vijftig banen
weg in Roden
roden < Steeds meer banen
verdwijnen er in Roden. Na-
dat eerder al bij Cordis 460
banen werden geschrapt en
de vestiging van Brabantia
(100 banen) werd gesloten,
staat nu de werkgelegen-
heid bij badkuipenprodu-
cent Villeroy & Boch onder
druk. Dit bedrijf moet vijftig
banen schrappen omdat de
welnessbranche niet zo
goed draait.
P zie verder pagina 23
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