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Column

De voeg 
Langzaam loop ik langs de gevel. Daar op 
de grond ligt hij, de voeg. Ik raap hem op en 
houd hem in mijn hand: een stevig, recht 
streepje grijze cement. Doelloos is hij nu; 
zijn taak als beschermer van het metselwerk 
kan hij niet meer vervullen. 

Op de plek in de muur waar hij uit is geval-
len steken de stenen nu een stukje naar 
buiten en ligt de gebroken metselspecie 
bloot. Er loopt een zigzaggende scheur door 
het metselwerk naast het raam, weer iets 
verder, iets breder.

De expert komt en samen lopen wij de ronde. 
Hij wil ook de binnenkant van de muur zien. 

“Ja, maar dat is slechts een halfsteens 
muurtje en dan ook nog een balk zo dichtbij. 
Daar had natuurlijk een versteviging in de 
muur moeten worden gemaakt. Dit is geen 
goede constructie”, is het commentaar van 
de expert.

“Ik zal de bouwers uit 1903 erop aanspre-
ken”, zeg ik, moe van de slapeloze nachten. 
Ruim honderdtien jaar heeft het stoere huis 
onderdak en bescherming aan mens en dier 
geboden. In ruil daarvoor is het onderhou-
den, gekoesterd, uitgebouwd tot een paleis-
je. Stormen, oorlogen, crises, het heeft alles 

doorstaan en staat trots en wat hooghartig 
te pronken.

En nu barst het uit zijn voegen, elke keer 
als de aarde beeft iets meer. Steeds weer 
kleine en grotere scheuren waarover experts 
zich buigen, hun oordeel geven, rapporten 
schrijven. 

Experts, commissies, onderzoeken, Kamer-
debatten, overlegorganen, hoogwaardig-
heidsbekleders, raadslieden, protestdemon-
straties, hoorzittingen, excuses, eindeloze 
rapporten: niets zal de aarde tot bedaren 
brengen. 

Leven 2016 is leven 3.1 Richter, soms iets 
minder maar misschien nog meer. Na jaren-
lang in het land van leugens en uitbuiting 
te hebben gewoond, leven wij nu in het land 
van beloftes: “Herstel van vertrouwen en de 
veiligheid van de mensen staat voorop.”  
Onder mijn voeten zijn gasbellen, boven mijn 
hoofd windbuilen. 

De voeg in mijn hand spreekt een keiharde 
waarheid. En de expert? Wiens brood men 
eet, wiens woord men spreekt.

Deze column is geschreven door een GBB-lid 
(naam bij de redactie bekend)

Casemanager NCG  
kan een wolf in  
schaapskleren zijn
Een nieuwe functionaris is actief: ‘case-
manager’ bij de Nationaal Coördinator 
Groningen. Hij/zij gaat bij complexe 
schadegevallen “in bemiddeling op zoek 
naar een oplossing met alle betrokke-
nen” (uit het Meerjarenplan van de NCG 
Hans Alders).

Voor een dergelijke functie verwacht je dan 
toch mensen, die bewezen hebben als onaf-
hankelijk bemiddelaar te kunnen functione-
ren? Ja, normaliter. Maar niet in Groningen 
bij de Nationaal Coördinator Groningen, 
ontdekte de GBB.

De bulldozer ploeg

De NCG haalt ze weg bij de NAM, de schade-
veroorzaker in dit gebied, waar tot dusverre 
een onafhankelijke schadeafhandeling 
een fata morgana was. Sommige NAM’ers 
hebben ruimschoots expertise opgedaan om 
bewoners met complexe schades verplicht 
vrijwillig akkoord te laten gaan met het NAM 
aanbod. En zeker niet onafhankelijk, laat 
staan dat er sprake was van bemiddeling. 

De GBB kreeg daar veel klachten over. 
Onder de bevolking kregen deze ‘experts’ 
een bijnaam: de bulldozer ploeg. De bijnaam 
zegt het al: fijne afstemming met de bewo-
ners was niet hun grootste kwaliteit, laat 
staan bemiddeling.

Maar nu mogen sommigen hiervan partici-
peren in de complexe schadeafhandeling en 
daarbij ook ‘in bemiddeling gaan’, in dienst 
van de NCG. Hoe geloofwaardig is dat? 
Ineens de NAM-genen verloren? Wie kan dat 
geloven? Wij hebben er nogal moeite mee 
en moeten steeds denken aan de uitdruk-
king: ‘een wolf in schaapskleren’. Hoe komt 
dat toch?

N.B.: Als u een casemanager van de NCG 
toegewezen krijgt, overweeg dan het volgen-
de:
1.  Vraag of hij/zij ooit voor de NAM heeft 

gewerkt.
2.  Als dit het geval is, de NCG vragen om 

een andere casemanager!

Doe mee  
met Stichting  
‘Recht voor  
Groningen’ 

Crowdfunding: Veel (kleine) giften 
maken juridisch veel mogelijk

 
Help jezelf door te doneren aan de Stichting ‘Recht voor Groningen’ en zo je recht te 
halen als Groninger. Slechts weinigen kunnen zelf een rechtszaak bekostigen. Maar 
met zijn allen kunnen we het wel! Met dat doel heeft de GBB de stichting ‘Recht voor 
Groningen’ opgericht. Zo kunnen we juridisch knokken voor het belang van alle inwo-
ners in het gaswinningsgebied. Dit onder het motto: Allen voor recht, recht voor allen! 

Stort uw gift op NL32 RABO 0309 0818 31 t.n.v. Recht voor Groningen

* De GBB heeft voor de stichting de Anbi-status aangevraagd; giften zijn dan aftrek-

baar voor de belasting en vrijgesteld van schenk- en erfrechtbelasting.


