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Marthijn, Charlotte en Walter Holstein uit Hellum vertellen van-

daag op www.dvhn.nl/ikwacht hun verhaal. Het portret van de

familie Holstein is inmiddels aflevering 53 in de serie Ik wacht!.

8 januari van dit jaar was het precies een jaar na de zware aardbe-

ving onder het dorp Zeerijp. Sindsdien portretteert Dagblad van

het Noorden dagelijks mensen in het aardbevingsgebied.

Het zijn verhalen van verdriet, wanhoop, wantrouwen en woede.

De mensen voelen zich in de steek gelaten, niet gehoord en ge-

mangeld. Al jaren wachten zij op een oplossing. De portretten

vormen een staalkaart van de zorgen en problemen in het gebied.

Afgelopen woensdag werd aflevering 50 in de serie gepubliceerd.

Een treurige mijlpaal.

De redactie van Dagblad van het Noorden vindt het belangrijk om

deze mensen een stem te geven. De serie geeft de vele duizenden

getroffenen een gezicht en het biedt hen troost, zo laten zij het

ons weten. Naarmate de serie langer loopt, neemt het aantal reac-

ties toe, ook vanuit de rest van het land. Voorlopig gaan wij dan

ook door met het vertellen van de verhalen van deze Groningers,

want het wachten duurt lang, veel te lang.

Ondertussen is ook het wachten op de parlementaire enquête

naar de gaswinning begonnen. Al maanden was duidelijk dat het

besluit eraan zat te komen, maar eerst moest overeenstemming

tussen de oppositie- en coalitiepartijen worden bereikt. Uiteinde-

lijk vonden ze elkaar op het schrappen van de datum voor de start

van de enquête.

De datum in het voorstel is vervolgens vervangen door een paar

nieuwe voorwaarden. De enquête kan pas van start als het Insti-

tuut Mijnbouwschade en het Instituut Versterkingsopgave zijn

opgericht. Ook moet de fysieke versterking van de meest risico-

volle woningen en het proces van schadeafhandeling structureel

op gang zijn gekomen. De gedachte is dat de parlementaire enquê-

te het schadeherstel en de versterkingsoperatie niet verder mag

vertragen en dat is terecht.

Herstel van vertrouwen van de mensen in het aardbevingsgebied

is gediend met een diepgravend onderzoek, waarbij betrokkenen

onder ede kunnen worden gehoord. Het herstel van het vertrou-

wen bij de inwoners van het gaswinningsgebied is nog meer ge-

diend met een snelle start van het herstel- en versterkingsproces.

Zij zijn het wachten wel zat. 2019

moet daarom het jaar van het herstel

en de versterking worden, 2020 het

jaar van de enquête.

Wachten op de enquête

D
eze zondag wordt in Am-
sterdam de Klimaatmars
gelopen. Ik wil alle Gro-
ningers oproepen om sa-

men een groot Groninger blok te
vormen. Maakt niet uit welke poli-
tieke kleur je hebt, of je liever aan de
linker- of rechterkant loopt: we lo-
pen samen voor Groningen!

Waarom gaan? Energie duurzaam
opwekken en opslaan, isolatie van
woningen en minder CO2 uitstoten
vergt veel aanpassing en nieuwe
technologie en dat kost geld. Het
huidige klimaatakkoord vraagt te
veel van de midden- en lage inko-
mens, van boeren, tuinders en klei-
ne ondernemers. Dat moet stoppen,
vindt ook Milieudefensie, die de
mars organiseert. Het wordt tijd dat
grote bedrijven meer belasting gaan
betalen. We weten allemaal welke
bedrijven gepamperd worden, ont-
wikkelingslanden beroven van hun
grondstoffen en via ingewikkelde
fiscale constructies met behulp van
in Nederland gevestigde banken en
adviesbedrijven stelselmatig belas-
ting blijven ontwijken. Nu haal ik de
hele wereld erbij, maar: het gaat nu
even over Groningen! Want, Gro-
ningen first!

Onlangs bezocht ik de tentoon-
stelling in het provinciehuis met
mooie grote zwart-wit portretfoto’s
en gesproken teksten van betrokke-
nen bij de aardbevingen door gas-

winning. Ik verwachtte iets van ‘stil
verdriet’. Echter, bij het horen van
oud-burgemeester van Loppersum
Albert Rodenboog voelde ik zijn
frustratie en tegelijk machteloze
boosheid. Of is dat eigenlijk hetzelf-
de? De man vertelt hoe hij in een tijd
van persoonlijke onzekerheid en
angst – want hij woont midden in
Loppersum – door Den Haag ‘com-
pleet overruled’ werd. Het kan niet
anders dat toenmalig minister Henk
Kamp hem in eigen persoon heeft la-
ten weten dan dat de rapen gaar zou-
den zijn als de burgemeester zijn be-
voegdheid zou gebruiken om de gas-
winning stil te leggen. Dat had Ro-
denboog namelijk mogen doen! Na
nog wat van die interviews, kwam ik
tot de conclusie: iedereen die ik hier
hoor, klinkt heel rustig, maar is in-
tens boos, wordt niet gezien en niet
gehoord. Herkenbaar.

Jan Mulder zei laatst in een inter-
view dat ‘wij Groningers’ helemaal
niet nuchter zijn, maar hartstikke
sentimenteel. Ik denk het ook! We
worden niet serieus genomen en dat
is killing! Tegelijk weten we dat die
boosheid uiten met agressie ons

niets brengt! Zo zijn we toch opge-
voed? Kop d’r veur! Voor de niet-
Groningers onder ons: dat betekent
‘hoofd omhoog’ en dat je niet mee
moet gaan in de diepe ellende die er
is, anders ga je kapot. Dat is onze
overlevingsdrang!

Afgelopen zondag bezocht pre-
mier Mark Rutte de stad Groningen
voor ‘een bakkie troost’: actievoer-
ders gingen midden op straat liggen,
dwars vóór onze premier. Hij liep er
lachend omheen. ‘Mister Teflon’,
hoorde ik iemand nog zeggen. Ver-
wachten we dat we echt een serieus
gesprek kunnen voeren met dit ka-
binet? Over het wel of niet van een
kerncentrale in de Eemshaven? Of
stoppen met gaswinning onder on-
ze Waddenzee? Over het stoppen
van bodemdaling door zoutwin-
ning? Over ons antwoord op aan-
houdende droogte? Of over het kie-
zen voor een toekomst met groene
waterstof?

Lieve Groningers, ga zondag mee
naar de Klimaatmars, toon je soli-
dair met Groningen. Zorg dat je erbij
bent, vooral om een groot blok van
mensen te maken. Zo groot, dat nie-
mand meer om ons heen kan!

Samen voor Groningen
tijdens Klimaatmars
Morgen wordt in Amsterdam een Klimaatmars gelopen.
Ongeacht politieke kleur mag daar geen Groninger ontbre-
ken.

OPINIE

Een klimaatdemonstrant tijdens het bezoek van premier Rutte aan Groningen afgelopen weekend. FOTO KEES VAN DE VEEN

YELLIE ALKEMA Zorg dat
niemand meer om
ons Groningers
heen kan

Yellie Alkema woont in Groningen, is

aardbevingsgedupeerde, adviseur

duurzame energie en fervent noorder-

ling. De Klimaatmars is zondag in

Amsterdam en gaat van de Dam naar

het Museumplein van 13.00 tot

16.00 uur.
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