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“In Friesland kon ik focussen op het voetbal. Ik
ben ervan overtuigd dat rust en ruimte goed zijn
voor je ontwikkeling als sporter.”
Cambuur-speler Martijn Barto
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Aardbevingen

De scheuren
zitten
ook in de
mensen
Mede vanwege de verkiezingen in maart besteedden landelijke
bekendheden als Freek de Jonge, Jan Mulder en Arjen Lubach
veel aandacht aan de aardbevingen in Groningen. Vooral omdat ze
speelbal zijn in een spel dat tergend traag gespeeld wordt, gaan
mensen er kapot aan. De kerken in het gebied proberen onder
meer middels het Platform Kerk en Aardbeving aandacht te
vragen voor juist de menselijke kanten van de problematiek.
Dick Vos

ANP, Dick Vos

Zaterdag 11 februari 2017

D

e wekelijkse inloopmiddagen in
de openbare bibliotheek in Loppersum, het dorp dat
precies in het centrum van de
aardbevingsgebied ligt, werden de
laatste weken ook gebruikt als
‘breicafé’. Net als in een aantal
andere plaatsen, waaronder Amsterdam, werd er met man en
macht gewerkt aan een deken die
zeker honderd vierkante meter
moet worden. Het is een initiatief
van ‘BreienMetAgnes’ – dezelfde
Agnes die een atelier heeft aan de
Nijlânsdyk in Leeuwarden – in
samenwerking met Milieudefensie.
Op 3 maart wordt met de deken
het kleinste huisje in de provincie
Groningen ingepakt, een huisje in
het dorp Rottum. De actie wil de
gedupeerde Groningers warmte en
comfort schenken. Daarnaast moet
Nederland ervan bewust worden
dat we beter moeten isoleren,
opdat we geen gas meer nodig
hebben uit Groningen. Gas en
gaswinning zorgen namelijk voor
problemen, leggen de websites van
de initiatiefnemers uit. Gebruik
van gas draagt bij aan de klimaatverandering en de winning zorgt
voor aardbevingen die huizen
beschadigen en levens overhoop
halen. ‘Steun de Groningers en brei
mee. Samen gas terug’, is de boodschap.
Verbijsterend
Is het zo erg? ,,Het is verbijsterend,
allemaal”, zegt Pieta Ettema (66)
die aan de grote tafel midden in de
bibliotheek een aantal gebreide
lapjes aan elkaar haakt. Als ‘breiwilliger’ heeft ze geregeld dat het
breicafé een paar keer tegelijk met
de inloopmiddagen gehouden

konden worden in de bibliotheek.
En het is een succes. Zo’n vijftien
mensen zitten rond een grote tafel
en terwijl de handen doorgaan
wordt er ook gezellig bijgepraat.
Het zijn vooral dames die proberen
meters te maken. Het drietal heren
dat er zit, speelt een spelletje rummikub. Ettema is sinds een paar
jaar met vroegpensioen, maar
vertelt dat ze inmiddels een volledige dagtaak heeft aan procedures en
processen, commissies en actiegroepen, en het steunen van mensen die daarin minder makkelijk de
weg vinden.
,,Het is verbijsterend allemaal.”
Momenteel wordt het eerste deel
van tweeënveertig woningen in
Loppersum afgebroken, vertelt
Ettema. Het zijn woningen uit de
jaren zestig waarvan duidelijk
geworden is dat de constructie zo
slecht is dat ze niet dusdanig ‘versterkt’ kunnen worden dat mensen er ondanks de aardschokken
toch veilig kunnen wonen. Wanneer de oude woningen afgebroken zijn, worden er op die plek
nieuwe gebouwd. De gedupeerden
kunnen tijdelijk in een wisselwoning terecht. ,,Het zijn allemaal
eigen huizen; een drama voor de
bewoners. Plekken waar mensen
soms het grootste deel van hun
leven gewoond hadden. En niemand heeft er zo langzamerhand
meer vertrouwen in dat ie ruimhartig gecompenseerd wordt.”
Dat de gaskraan dichtgaat en de
oorzaak van alle ellende weggenomen wordt, dat gelooft ook niemand meer. En áls dat al gebeurt,
dan zal het met de schokken niet
direct afgelopen zijn. ,,Schokken
van minder dan 1 op de schaal van
Richter voel je niet, maar de huizen
krijgen toch steeds opnieuw een
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Fakkeloptochten
De fakkeloptocht in de Groningse
binnenstad afgelopen week was de
derde die Milieudefensie en de
Groninger Bodem Beweging (GBB)
organiseerden. Deze keer deden
zeker vierduizend mensen mee,
onder wie de burgemeesters uit het
aardbevingsgebied, de Groninger
Commissaris van de Koning René
Paas en cabaretier Freek de Jonge.
De laatste startte in aanloop naar de
verkiezingen de actie ‘Laat Groningen niet zakken’. www.laatgroningennietzakken.nl

Gaswinning
1959: ontdekking gasbel Slochteren.
1963: eerste productie bruikbaar
gas. 1964: 3600 km gasleiding in
Nederland. 1976: recordwinning van
87,8 miljard kuub gas.

Aardbevingen en protest
1986 (eerste kerstdag): aardbeving
van 3.0 op de schaal van Richter.
Sindsdien zijn er meer dan duizend
aardschokken geweest in Groningen.
2009: start burgerinitiatief Groningen Bodem Beweging. 2012 (16 augustus): aardbeving van 3,6 op de
schaal van Richter. Deze aardbeving
blijkt een kantelpunt: hierna kunnen politici de bevingen niet langer
negeren. 2014: eerste huis gesloopt
vanwege aardbevingsschade

Meer zien en lezen.
Op zaterdag 4 maart wordt ‘De Stille
Beving’ uitgezonden op NPO 2,
20.20 uur.
Websites: www.sites.google.com/
site/kerken--aardbeving.
www.tinyurl.com/groningsgas
www.breienmetagnes.nl
www.groninger-bodem-beweging.nl
www.gasberaad.nl

tikje. Op den duur zal dat gevolgen
hebben”, weet Ettema. ,,Het gaat
soms om wel veertien schokken per
maand. Je mag je hier tegenwoordig
gelukkig prijzen als je een huurhuis
hebt, want als je zelf een huis hebt
zit je per definitie in de schulden –
gewoon omdat je een pand hebt dat
je nooit meer zult kwijtraken.” ,,We
hebben al tegen de kinderen gezegd
dat er geen erfenis meer is”, vult
Willy Waijer (68) die naast Ettema
zit aan.
Helsdeuren
Zelf woont Ettema in een rijksmonument. Vóór ‘de grote klap’, de
beving in augustus 2012, hadden zij
en haar man hun huis te koop gezet. Sinds de klap is er geen kijker
meer geweest. In juni moesten ze
een week hun huis uit. Toen werd
onderzocht of en hoe hun huis
versterkt zou moeten worden om er
veilig te kunnen blijven wonen – de
zogeheten extended visual screening waaraan de huizen onderworpen zullen worden. ,,We hebben
sindsdien niets meer gehoord. Gek
word je ervan!”
Dat is vaak het grootste probleem. De traagheid van de procedures; de enorme perioden van onzekerheid. Wordt mijn schade vergoed? Het gevoel overheerst dat
mensen erg ongelijk behandeld
worden, en ook dat degenen die wat
mondiger zijn en die in staat zijn de
juiste weggetjes te vinden veel
kansrijker zijn dan anderen. Doordat mensen die vergoedingen krijgen ervoor moeten tekenen daar
niet over te praten, is weinig transparant wat er gebeurt.
,,In het begin werd ons ‘ontzorging’ beloofd door minister Kamp
en een ruimhartige vergoeding.
Inmiddels is duidelijk dat je je recht

Je mag je hier
tegenwoordig
gelukkig prijzen
als je een huurhuis
hebt

Mevrouw Ettema (links) en Waijer in het breicafé.

voor de helsdeuren weg moet slepen”, bitst Ettema. ,,Het lijkt nergens op. De regering laat ons in de
steek, de NAM – de Nederlandse
Aardolie Maatschappij – verschuilt
zich daarachter en nationaal coördinator Alders heeft te weinig
mandaat.”
Inmiddels doemt een nieuwe
angst op: wat gaat er gebeuren
wanneer de kosten om een huis te
versterken veel te hoog zijn in
relatie tot de waarde ervan volgens
de NAM? Langzamerhand gaan
mensen zich realiseren dat het
niet vanzelfsprekend is dat netjes
hersteld zal worden wat kapot
gemaakt is. En ook dat de dorpen
tijdelijk zullen veranderen in grote
bouwputten wanneer de noodzakelijke versterkingen aangebracht
worden. Hoewel de schattingen
uiteenlopen, zullen duizenden
huizen aangepakt moeten worden.
Mensen reageren er heel verschillend op, weet Ettema. Sommigen procederen door tot het gaatje,
anderen hebben totaal geen puf
meer. De problematiek leidt tot
grote spanningen, ook binnen
huwelijken. ,,Als je niet uitkijkt,
laat je je tegen elkaar uitspelen.”
Het is verbijsterend allemaal, vinden Ettema en Waijer.
Kerk en Aardbeving
Het mag geen verbazing wekken
dat de kerken te maken hebben
met de gevolgen van de aardbevingsproblematiek. En niet omdat
ook kerkgebouwen te lijden hebben van de schokken. Juist de schade die mensen oplopen is een thema; de psychische nood. Een luisterend oor willen zijn voor degenen
die er onderdoor dreigen te gaan is
één kant daarvan, maar ook het
aanklagen van onrecht – zeker

wanneer de indruk ontstaat dat die
juist de zwakkere en weerloze treft.
Voor dat laatste moet je je mengen
in het publieke debat, participeren
in actiegroepen en overlegorganen.
Er hoort ook bij dat aan de buitenwereld duidelijk gemaakt wordt
wat er speelt en dat om gepaste
solidariteit gevraagd wordt.
Al een paar jaar geleden richtten
de kerken het Platform Kerk en
Aardbeving op. Het is een platform
waarbij een breed scala van kerken
aangesloten is – van PKN tot roomskatholiek en baptist – en waarin
ook de Protestantse Theologische
Universiteit participeert. Volgens
de ‘Zienswijze’ van het Platform uit
2015, vertegenwoordigt het een
kwart van de Groninger bevolking.
Jitse van der Wal (53), predikant
in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Appingedam, is voorzitter
van het Platform. In zijn gemeente
heeft hij te maken met mensen die
heel concreet te maken hebben
gehad met de gevolgen van de
bevingen: ,,Ik ben heel veel onrecht
tegengekomen.”
Gevraagd naar wat er zoal
speelt, begint ook hij direct over
de trajecten waarin mensen terechtkomen. ,,De NAM probeert
mensen murw te maken door de
trajecten enorm traag op te zetten,
vooral bij grote schades.” En hij
vertelt van een gemeentelid wiens
huis uiteindelijk opgekocht werd
door de NAM, maar pas na een
traject van ruim drie jaar. Zowel de
man zelf als z’n bedrijf waren
inmiddels totaal de vernieling
ingegaan. ,,Die onzekerheid is heel
heftig. En de valkuil is dat áls er
dan uiteindelijk een prijs geboden
wordt, je maar akkoord gaat om
van het gedonder af te zijn. Maar
vaak staat die prijs in geen verhou-

ding tot wat je er een paar jaar
geleden voor gekregen zou hebben.”
Van een gezin waarvan de woning onbewoonbaar verklaard was,
vertelt Van der Wal dat ze afgelopen zomer elders in de provincie
gingen wonen. Inmiddels proberen
ze terug te komen. ,,Met hun huis
is het nog lang niet geregeld, en
ondanks dat ze behoren tot de
schrijnende gevallen is het schandalig wat voor schadevergoeding
geboden wordt. Maar ze willen
terug omdat ze hier sociaal veilig
zijn. ‘In Appingedam begrijpen de
mensen tenminste wat er met ons
gebeurt’, zeiden ze. ”
Juist de kerken kunnen aandacht besteden aan de emotionele
aspecten, aan wat het doet met
mensen. ,,Het probleem van al die
regelingen is dat ze zo technisch
zijn”, legt Van der Wal uit. ,,Daar
zijn we in Nederland hartstikke
goed in. Maar tegelijkertijd word je
er kotsmisselijk van, omdat je
daarin verdwaalt als mens. Langzamerhand komt daarvoor gelukkig
ook wat meer oog. Onze burgemeester hier, Rika Pot, vroeg dat
onlangs zelfs in een bijeenkomst
met predikanten: ‘Kerken, pak dát
aspect op. Wij zijn daar niet goed
in als politiek, jullie wel.” Eerder
had de afdeling Stut-en-Steun van
de Groninger Bodembeweging al
eens contact gezocht. Die wilde
graag een pastorale poot ontwikkelen als deel van de dienstverlening.
,,Mensen willen hun verhaal kwijt.
Mensen willen ook getroost en
bemoedigd worden, en dat is niet
de corebusiness van een organisatie
die zich vooral met regelingen
bezighoudt.”
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Vervolg van pagina 11
Mensen denken dat we hier overdrijven

Ook de onbekendheid met de problematiek en soms het onbegrip is
een van de problemen waaraan het
Platform wil werken. De buitenwereld moet geïnformeerd. ,,Die blijkt
zich niet te kunnen voorstellen wat
hier zoal gebeurt en wat dat met
mensen doet. Mensen denken kennelijk dat we hier wat overdrijven
en reageren vaak wat laconiek. Dat
geldt al voor het westen van de
provincie, het Westerkwartier.”
Toen Van der Wal eens voorging in
een kerkdienst in Assen, werd er
zelfs wat gelachen toen hij het
onderwerp naar voren bracht. ,’Dat
komt zeker omdat hier het hoofdkantoor van de NAM staat’, had hij
gereageerd. Het gaat dan nog over
gebieden die relatief dicht in de
buurt van het getroffen gebied
liggen. ,,Mensen hebben vaak geen
idee.”
De onbekendheid met de problematiek geldt evenzogoed voor collega-voorgangers en kerkenraden,
weet Van der Wal. Een van de taken
die het Platform zich gesteld heeft is
om de kerken daarin toe te rusten.

Samen met de ChristenUnie wordt
daarom op 2 maart onder de titel
‘Hoop voor Groningen’ een avond
georganiseerd waarvoor alle kerken uitgenodigd worden. ,,De kerken moeten weten wat er speelt,
maar zeker ook wat er nog aan zit
te komen”, legt Van der Wal uit.
Zodra de verstevigingsoperaties
beginnen komt een volksverhuizing op gang. De mensen moeten
dan hun huizen uit en zullen verspreid worden over de regio – ze
kunnen dus ook in het Westerkwartier terechtkomen.”
Spanningen
Het Platform wil daarnaast stimuleren om na te denken over leefbaarheid. Ook dat is een christelijke
taak, legt Van der Wal uit. ,,Achter
de problemen waartoe de gaswinning nu heeft geleid ligt nog een
ander verhaal: hoe ga je om met de
aarde, hoe ga je om met Groningen.
Dan gaat het over duurzaamheid.”
Kerkelijke en theologische verschillen blijken ineens geen rol meer te
spelen wanneer je samen voor dit

soort problemen staat, heeft Van
der Wal gemerkt. ,,Binnen het Platform zien we het als onze profetische taak om voor mensen op te
komen, om pleitbezorger van gedupeerden te zijn. ”
Het Platform wil proberen de
activiteiten te intensiveren de komende tijd. Maar tijd en creativiteit
zijn daarin belangrijke factoren. Het
Platform hoopt dat er iemand vrijgesteld kan worden om contacten te
legen, relaties te onderhouden,
verhalen te verwerken en heel
concreet dingen te organiseren. ,,Als
voorgangers doen wij het er toch
maar een beetje bij”, legt Van der
Wal uit.
Werk aan de winkel is er zeker,
ook binnen de eigen gemeenten.
Van der Wal vertelt over mensen die
niet willen klagen omdat ze van de
NAM een serie zonnepanelen kregen met een waarde die de beperkte
schade aan hun huis ruim overtrof.
,,Die steken de kop in het zand.”
Anderen zijn van mening dat de
kerk zich niet met dit soort zaken
moet inlaten, omdat de kerk zich

Dominee Jitse van der Wal voorzitter van Platform Kerk en Aardbevingen. Foto: Jan Zeeman

Kerkelijke
verschillen spelen
geen rol meer als je
voor dit soort
problemen staat

moet richten op het hemelse Koninkrijk. ,,Die steken de kop in de
hemel.” Terwijl mensen die echt
zwaar gedupeerd zijn, er soms niet
over durven praten omdat ze bang
zijn daar anderen bestempeld te
worden tot graaier. Al die verschillen leiden niet zelden tot spanningen, legt Van der Wal uit.
Daarnaast is Van der Wal beducht voor de toekomst. ,,Het is
heel lang rustig geweest – verbazend eigenlijk. Na de grote klap in
2012 begon het pas in 2014 langzamerhand te rommelen. Maar als
straks hele straten op de schop
gaan, dan kon er wel eens een bom
van sociale onrust barsten.” Van der
Wal is ervan overtuigd dat het allemaal zo anders had kunnen gaan.
,,Groningers zijn op zich reëel genoeg om te onderkennen dat problemen nu eenmaal kunnen ontstaan en dat die samen opgelost
moeten worden. Als de afhandeling
van de schades en de problemen
vanaf het begin op een goede manier was aangepakt, was er niets aan
de hand geweest.”

