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Tijdens de provinciale ledenvergadering wist ze nog van niks en werd ze 
unaniem herkozen als voorzitter van het provinciaal bestuur. Maar eind 
april kregen zij en haar – Amerikaanse – partner een aanbod dat ze niet 
voorbij konden laten gaan: beiden een baan aan dezelfde universiteit in 
Amerika! Ongelooflijk, vindt ze zelf. Natuurlijk hadden ze een gooi ge-
daan, maar dat het de eerste de beste keer zou lukken, nee, dat hadden 
ze niet gedacht. Haar leven zit nu dan ook in een stroomversnelling. Het 
verhuisbedrijf is al langs geweest en 15 augustus is haar eerste werkdag. 

Bea Moolenaar is antropoloog en doet op dit moment veldonderzoek 
naar de Groningse identiteit in relatie tot de aardbevingsproblematiek. 
Maar dat is lang niet alles. Ze doet en deed van alles: werkt ook aan de 
Universiteit van Bremen, is zakelijk leider van een culturele instelling en 
– natuurlijk – voorzitter van het provinciaal bestuur, geeft elk semester 
colleges aan de HOVO, heeft nog voor de Obamacampagne gewerkt in 
Amerika en doet deze zomer ook nog even een presentatie in Milaan. 
Eigenlijk heeft ze nog maar nauwelijks de kans gehad om in te burge-
ren in Groningen: ze is hier amper vijf jaar na eerst in Scheveningen te 
hebben gewoond. ‘De eerste monteur aan huis, die toch echt Hollands 
probeerde te spreken, kon ik amper verstaan.’ 
Door haar onderzoek komt ze overal in de provincie en heeft de er-
varing dat Groningers, zodra ze merken dat hun gesprekspartner geen 
Groninger is, prompt omschakelen. ‘Maar bepaalde emoties laten zich 
niet zo gemakkelijk vertalen.’ Ze is van de stad gaan houden. ‘Een erg 
gezellige stad, internationaal gericht en met veel studenten.’ Ze was in de 
provincie Zuid-Holland al bestuurlijk actief voor GroenLinks en bood 
haar diensten onmiddellijk aan in Groningen. ‘Ik ben met open armen 
ontvangen. Maar ja, de eerste de beste vergadering deed ik wat iedere 
westerling doet: ik ging vertellen hoe we het daar in Zuid-Holland de-
den… helemaal verkeerd dus.’ 

Voorzitter Bea Moolenaar 
verruilt Groningen voor Denver
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Maar Amerika bleef trekken. Toen ze 13 jaar 
was, liet haar moeder haar – in haar een-
tje – reizen naar haar tante in California. Die  
vakantie heeft een onuitwisbare indruk ge-
maakt. ‘Als ik 27 jaar ben kom ik in Ame-
rika wonen!’, had ze haar tante beloofd. Ze 
heeft zich – bijna – aan haar belofte gehou-
den: op haar 28ste keerde ze terug om er haar 
promotieonderzoek (naar identiteit onder  
migrantengroepen in de VS) te doen. Haar toekomstige onderzoeksplek 
is nota bene aan het aardbevingsinstituut naast de universiteit Colo-
rado School of Mines. ‘In Oklahoma wordt gefrackt. Het gaat dus, net 
als in Groningen, om geïnduceerde aardbevingen.’ Haar onderzoek in 
Groningen laat ze intussen niet uit haar handen vallen. ‘In Amerika is 
het normaal om negen maanden onderwijs te geven en is de zomer erg 
lang. Volgend jaar juni kom ik dan ook terug om de resterende data te 
verzamelen en het onderzoek af te ronden.’

Afdelingen
Bea voelde zich al vroeg thuis bij Groen-
Links. Op de middelbare school werd 
ze geïnspireerd door haar lerares Maat-
schappijleer en maakte ze zich al druk 
over ongelijkheid. Later was ze erg 
onder de indruk van Paul Rosenmöl-
ler. ‘GroenLinks voerde toen de slogan 
“vechten voor wat kwetsbaar is”.  Dat 
sprak me erg aan. Nog steeds trouwens.’ 
Het provinciaal bestuur moet nu een 
nieuwe voorzitter zien te vinden. Wat zou een beoogde voorzitter over 
de streep kunnen trekken? ‘De diversiteit van taken’, somt Bea op. ‘Als 
voorzitter kun je echt wat betekenen, bijvoorbeeld de boel vlot trekken 
in een afdeling als het mis is. Je komt op allerlei plekken in de provincie. 
Wat ik mooi vind, is het verbinden van GroenLinks als vereniging met 
de politieke inhoud. Verder kun je het invullen hoe je het wilt, maar ik 
vond het erg leuk om de overleggen van GroenLinks-wethouders bij te 
wonen en contacten te onderhouden met het landelijk bureau. En ver-
geet ook niet het begeleiden van nieuwe afdelingen of het helpen bij ver-
kiezingen. De afdelingen zijn de basis. Die moeten goed functioneren. 
Zo hebben we het bestuur van Stadskanaal ondersteund  bij de laatste 
raadsverkiezingen. Ze hebben het heel erg goed gedaan, maar hadden 
uiteindelijk toch te veel concurrentie van andere partijen. Dat is jam-
mer, maar het was de moeite zeker waard.’ In het najaar zal de nieuwe 
voorzitter moeten worden gekozen. Moolenaar gaat de vacaturetekst 
schrijven. Een laatste activiteit, voor ze de deur dichttrekt.

 
Nicolette Scholten

‘Het leuke 
van het 
voorzitter-
schap is de 
diversiteit 
van taken’
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Op bezoek bij de biologische boer
Op vrijdag 22 april bracht de Statenfractie van GroenLinks samen met 
de voorzitter van de steunfractie Henk Moll een werkbezoek aan de bio-
logische boerderij van Arie van Wijk bij Wierumerschouw. 
Arie is de Rietveldhoeve op deze locatie van 63 hectare gras op zware 
zeeklei en veel bochtige slootjes begonnen in 2009. Vanaf 1901 was het 
bedrijf gevestigd in Bergeijk en later in Zuilichem. 
In Groningen richtte Arie zich aanvankelijk op weidevogelbeheer, dat op 
basis van subsidies voldoende opleverde voor de pacht van de grond, en 
levering van stro.  In 2015 kwamen daar 65 melkkoeien bij, nadat er een 
einde was gekomen aan de melkquotering en de subsidie voor weide- en 
landschapsbeheer fors verminderde. De melk heeft het EKO-keurmerk 
en wordt geleverd aan de biologische poot van Friesland-Campina. Het 
keurmerk garandeert dat er geen kunstmest, chemische bestrijdings-
middelen, antibiotica en gentech worden gebruikt op de boerderij. 
De koeien lopen van het vroege voorjaar tot de late herfst op het land 
waar ze gras, klaver en kruiden eten.De mest van de koeien houdt het 
land vruchtbaar.
Voor de vogels (grutto, kievit, scholekster) wordt in het voorjaar het wa-
terpeil in de sloten, en dus ook in het land, omhoog gebracht. Daardoor 
ontstaan natte plekken waar de vogels graag zitten. Het gras wordt pas 
gemaaid als de jonge vogels ui het ei zijn, waarbij erop wordt gelet dat 
voldoende schuilplekken met ongemaaid gras overblijven. 

Henk de Weerd 
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Met de rubriek ‘Pro en Contra’ wil de redactie van de Wenakker de le-
zer oproepen haar of zijn mening te geven over belangrijke thema’s. De 
vorige keer was dat het referendum. Op het discussieplatform hebben 
twee personen gereageerd. Beide reacties hadden betrekking op het re-
ferendum over Oekraïne, niet op het nut van referenda in het algemeen. 
De redactie heeft daaruit de conclusie getrokken dat het misschien be-
ter is niet de argumenten voor en tegen te geven, maar een duidelijke 
stelling te poneren. Dan blijft er voor degenen die willen reageren de 
mogelijkheid over er tegenin te gaan.
Je kunt online reageren op ons discussieplatform: 
https://wenakker.wordpress.com

Pro en Contra

Jesse Klaver heeft bij zijn aantreden als fractievoorzitter de aandacht op 
zich gevestigd met zijn boek ‘De mythe van het economisme’. Simpel ge-
zegd bepleit hij daarin dat niet alles vertaald moet worden in financiële 
waarde. Hoe staat het in het licht van strijd tegen het economisme met de 
verruiming van de openingstijden na de invoering van de Winkeltijden-
wet?  

Ik ben overtuigd lid van GroenLinks, onder meer omdat GroenLinks 
zich niet voor het karretje van ‘marktwerking’ en ’24-uur economie’ laat 
spannen. Ik was dan ook niet enthousiast toen Boris van der Ham (D66) 
en Ineke van Gent (GroenLinks) in 2010 met een initiatiefwetsvoor-
stel kwamen om de Winkeltijdenwet te verruimen. Volgens hen was het 
niet aan Den Haag om te bepalen onder welke voorwaarden winkels op 
zondag open mogen zijn. Met deze wet werd de gemeenten de volledige 
vrijheid gegeven om zelf te bepalen of en hoe vaak de winkels op zondag 
de deuren mogen openen. 
De meeste gemeenten hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 
ook op zondag winkels de gelegenheid te geven hun spullen aan de man 
te brengen. Zij wilden hun eigen winkeliers niet op een achterstand zet-
ten ten opzichte van de concurrentie in andere gemeenten. 
Een kort onderzoekje mijnerzijds leert dat winkeliers (ook de groot-
grutters) niet veel belang hebben bij deze verruimde openstellingsmo-
gelijkheid. De omzet groeit er niet door, maar de kosten zijn wel hoger. 
De zondagsopening is vooral ingegeven door de angst klanten te verlie-
zen: ‘Als ik niet open ga, dan verdwijnen de klanten naar een ander die 
wel op zondag open is.’ 
Kleine winkeliers en eenmanszaken is helemaal niets gevraagd. Ze moe-
ten hun enige vrije dag opofferen in de slag met grotere winkels of tan-
denknarsend toekijken hoe hun klanten elders hun inkopen doen. 
Met een vrije keuze van ondernemers heeft dat allemaal niets te ma-
ken. De openstelling van winkels op zondag is een typisch voorbeeld 
van economisme; een praktijk waar GroenLinks zich tegen zou moeten 
uitspreken. 

Ger Zuiderveen

Economisme en de winkeltijdenwet
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Haren zelfstandig?

15 juni zoemde wekenlang door het gemeentehuis. Dan valt de beslis-
sing. Blijft Haren zelfstandig, ja of nee? De meerderheid van de raad 
vond op die avond van wel. 
De raadszaal was afgeladen vol, er waren ruim te weinig stoelen. Dat 
werd door enkele fracties dan ook meteen aangegrepen als ‘bewijs’ van 
draagvlak. Draagvlak en steun bij de bevolking is het alles overheer-
sende argument om zelfstandig te willen blijven. Angst voor de stad en 
de wens om eigen zaken zelf te willen regelen is een belangrijke emotie 
onder inwoners. 
Drie fracties – D66, Gezond Verstand Haren en het CDA – zijn bereid 
om zeer ver te gaan om aan die wens tegemoet te komen. Ze gaan tot € 3 
miljoen per jaar bezuinigen, dat is bijna 50% van de eigen beleidsruimte. 
In de week voorafgaand aan het raadsdebat stapte de VVD uit 
de coalitie. Zij kwamen – net als PvdA, ChristenUnie en Groen-
Links al eerder – tot het inzicht dat de bezuinigingsopdracht zoda-
nig groot zou zijn dat voorzieningen er ernstig onder zouden gaan 
lijden en er 15 jaar geen mogelijkheid voor nieuw beleid zou zijn.  
Haren zou in een wereld die vooruitgaat zelf stilstaan. 
GroenLinks stemde voor een fusie met Groningen en Ten Boer. Er is 
geen geld om de ambities die inwoners in enkele werkgroepen zelf heb-
ben geformuleerd uit te voeren. De opdrachten voor de toekomst zijn te 
groot, zo is het duurzaamheidsbeleid al volledig vastgelopen in gebrek 
aan geld en menskracht. De nog komende bezuinigingen in het sociaal 
domein kunnen we niet zelf opvangen. Dat opvangen met ‘burgerinitia-
tieven’ zien we niet gebeuren; hoe sympathiek dat idee ook is, het vergt 
investeringen in een ambtelijk apparaat die we niet kunnen betalen.
Maar de meerderheid in de raad is er nog niet. Groningen en Ten Boer 
zullen binnenkort beslissen of ze wél met Haren in zee zouden willen. 
Daarna is de provincie aan zet. Gaat Gedeputeerde Staten beslissen om 
Haren te dwingen of laten ze het zo? 28 juni weten we meer.

Hans Sietsma (fractievoorzitter GroenLinks Haren)

Permanente Campagne
Nog negen maanden te gaan en de bevalling is daar. In maart 2017 vin-
den de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats, een jaar later de ge-
meenteraadsverkiezingen. Enkele fusiegemeenten komen zelfs eerder aan 
bod, november 2017. De Stichting Politieke Academie heeft een boek ge-
publiceerd ‘Permanente Campagne’ (2014) met daarin tal van analyses 
en aanbevelingen voor een succesvolle campagne, gebaseerd op diverse 
onderzoeken. Een verkorte  – dus selectieve – weergave van dat boek.
   
Wisselwerking politiek en samenleving
Onderzoek leert dat politici de stem op een partij(pro-gramma) belang-
rijker vinden dan de stem op een volksvertegenwoordiger. De burger 
denkt echter anders en laat zich minder binden aan het gedachtegoed 
van een partij. Met een permanent contact met (groepen uit) de samen-
leving voorkomt de politicus vervreemding en dat kan vervolgens tot 
meer stemmenwinst leiden. 
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In een permanente campagne blijft 
een partij zichtbaar (brengt haar 
boodschap), maar legt evenzeer het 
oor te luisteren. Wat speelt er in de 
samenleving? Krant en tv geven in-
formatie, maar veel directer en ef-
ficiënter werken ‘straatcontacten’. 
Een straatinterview met een ope-
ningsvraag zoals: ‘Wat kan er ver-
beterd worden … in de gemeente, 
… in een bepaalde situatie, … in 
de afval inzameling …?’ biedt al in-
gang tot een gedachtewisseling. 
Het gebruik van Facebook is even-
eens aan te bevelen, het gaat daar-
bij niet alleen om de potentiële 
kiezers, maar ook om discussie en 
brainstormen. Met de informatie die zo verkregen wordt, kan een ver-
kiezingsprogramma beter aansluiten op de vraag vanuit de samenle-
ving. Gebruik sociale media nooit om met modder te gooien.

Tussentijds zichtbaar zijn
Online gaan is niet zaligmakend, bezoek aan wijken, drukke trefpunten 
en manifestaties zijn evenzeer van belang.  De activiteiten moeten elkaar 
versterken. Een partij kan zich tussen de verkiezingen door ‘zichtbaar’ 
maken door bijvoorbeeld borden langs de weg te plaatsen, dat is zin-
voller dan borden tussen tientallen andere posters gedurende een korte 
verkiezingsstrijd. In één oogopslag moet je kunnen zien waar de partij 
voor staat, een indringende slogan beklijft beter dan een foto, en is bo-
vendien effectiever. Het advies is om de slogan kort, duidelijk en expli-
ciet te maken (niet ‘esthetisch’ ingewikkeld, geen woordgrapjes). 
Als er nieuwswaarde is vanuit de fractie kan de vrije pers opgezocht worden. 
Met een zelf geschreven persbericht (eventueel met foto) houd je de regie 
in eigen hand. Wat je nooit moet doen is een journalist aanspreken op de  
gepubliceerde artikelen, hooguit kun je kleine aanwijzingen geven, maar 
bedenk dat dit altijd achteraf is. 

Boodschap geven
Een korte en krachtige boodschap is effectiever dan een lang genuan-
ceerd verhaal. De lezer haakt snel af. 
Maak vooraf een keuze over een (gering) aantal speerpunten. Een fol-
der met een gerichte boodschap bestemd voor een bepaalde doelgroep 
werkt beter dan iets algemeens voor iedereen. 
In een omgeving waar de mogelijke achterban goed vertegenwoordigd 
is landen de flyers veel beter. Het is niet zinvol tijd en energie te besteden 
in gebieden waar vrijwel niemand woont die tot de achterban gerekend 
kan worden, terwijl in de omgeving waar veel twijfelaars huizen de kans 
op succes veel groter is. 
Voor de flyers geldt dat weinig tekst en veel beeld, in een professionele 
opmaak meer waardering oogst dan grote lappen geschreven retoriek. 
De essentie dient er te allen tijde uit te springen. Het effect van flyeren 
is niet te meten. Het meest effectief zijn de gesprekken met de mensen 
tijdens het flyeren of het ‘canvassen’.



Wenakker

GROENLINKS Groningen
8

Wenakker

9

Aansluiten bij actualiteit en omgeving
•	 Als je de problematiek achterhaalt in de diverse wijken - via bijvoor-

beeld enquête, straatgesprekken en krantenberichten -  kan daarbij 
aangesloten worden. 

•	 Foldermateriaal of een advertentie kan zich richten op dat probleem 
en genereert aandacht voor de partij. 

•	 Wanneer een kandidaat in die specifieke buurt woont, kan hij of zij 
opgevoerd worden als spreekbuis. 

•	 Ook een persoonlijke boodschap (bijvoorbeeld een kaartje met ei-
gen foto en een standpunt in de bus) kan veel opleveren. 

•	 Maak geen 10-puntenplan voor de hele gemeente, maar pas deze 
speerpunten aan bij de buurt of groep waar deze verspreid worden.

Nog enkele campagnemiddelen
•	 Weggevertjes ofwel giveaways – Deze zijn vooral succesvol wanneer 

ze niet horen tot de Goed Bedoelde Rotzooi (GBR), maar praktisch 
nut hebben. De bekende sponsjes van de SP scoren hoog in de ca-
tegorie ‘nuttig’. Tijdens een georganiseerde bijeenkomst (liefst met 
een aansprekend onderwerp en een gewilde spreker) is op elke stoel 
een pen of notitieblokje met logo handig. 

•	 Campagnespot/filmpje – Een goed scenario, kort van stof. Ga er 
niet vanuit dat een kandidaat meteen ook een goed acteur is. Het 
filmpje moet vanaf het begin boeien, mensen moeten blijven han-
gen, het moet informatief zijn. Niet te veel tijd besteden aan het 
probleem, maar vooral ‘wat wil de partij doen?’

•	 Website – Zo simpel en toegankelijk mogelijk, met weinig doorklik-
ken om tot een essentie te komen. Een succesvolle site dient actueel 
te worden gehouden.

•	 Nieuwsbrief – Bouw voortdurend aan een actuele maillist. Geef met 
de nieuwsbrief informatie die de beoogde doelgroep van belang 
acht.

•	 Canvassen – Dit is gericht huis aan huis aankloppen, waarbij een 
gesprek wordt aangegaan en folders achtergelaten. Deze wijze wordt 
lang niet altijd als klantvriendelijk ervaren.

•	 Facebook – Dit heeft het grootste bereik en is de snelste manier van 
verspreiding. Schakel daarbij zo veel mogelijk mensen in. Leden, 
maar ook sympathisanten zijn voor verspreiding uitermate nuttig. 

Verder lezen
Er staat nog veel meer te lezen in Permanente Campagne. Deze samen-
vatting beoogt niet meer dan enkele handreikingen te geven voor een 
succesvolle campagne.

Ger Zuiderveen 

Vertrek Bea Moolenaar
De voorzitter van onze provinciale afdeling, Bea Moolenaar, emigreert 
in augustus naar de Verenigde Staten. Bea en haar partner hebben al-
lebei een baan gevonden in Denver. 
Bea: ‘Het is allemaal heel snel en onverwachts gegaan. Nu we allebei 
voor op dezelfde universiteit in hetzelfde land kunnen werken, is dit een 
mogelijkheid die we niet konden laten varen. Ik vind het erg jammer dat 
ik mijn voorzitterschap niet kan afmaken, maar ik kijk met veel plezier 
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Vacature 1

Het provinciebestuur GroenLinks Groningen zoekt

Voorzitter provinciaal bestuur

Met het vertrek van voorzitter Bea Moolenaar komt de positie van voor-
zitter vacant. Het provinciaal bestuur nodigt alle leden uit de provincie 
uit om te solliciteren. 

Wie zijn wij? 
Het provinciaal bestuur bestaat idealiter uit zeven leden. Bestuursleden 
worden door de provinciale ledenvergadering benoemd. Een bestuurs-
periode duurt twee jaren. 
De taken van het bestuur zijn onder meer: 
•	 Zorgen voor de interne en externe dialoog
•	 Politiek personeelsbeleid
•	 Organiseren verkiezingen
•	 Vrijwilligers werven en binden
•	 Conflictbeheersing
•	 Contact initiëren en onderhouden met lokale afdelingen binnen de 

provincie
•	 Je bent 4-8 uur beschikbaar per week

Wat vragen wij?
•	 je bent in staat een team aan te sturen
•	 je staat open voor (ideeën/kritiek van) leden
•	 je bent flexibel
•	 je bent in staat de partij intern en extern te vertegenwoordigen
•	 je bent integer 
•	 je beschikt over politieke sensiviteit
•	 je onderhoudt contacten met gedeputeerde, fracties en wethouders

Wat bieden wij?  
•	 Interessante contacten met (prominente) leden van GroenLinks
•	 Ervaring opdoen in het leidinggeven
•	 Een spannende tijd met veel verkiezingen
•	 Een omgeving die houdt van inhoudelijke debatten gecombineerd 

met gezelligheid en die geeft om mens, natuur & dier. 

Procedure
Solliciteren kan tot en met 15 oktober 2016 door een motivatiebrief te 
sturen naar onze secretaris Gijs van der Kroef: gijs.vdkroef@gmail.com. 
Vervolgens vindt er een gesprek plaats met (afgevaardigden van) het 
bestuur. Uiteindelijk kiest de ledenvergadering in november wie onze 
nieuwe voorzitter wordt. 
Als je (meer) vragen hebt over de inhoud van de functie kun je contact 
opnemen met Bea Moolenaar, moolen@brandeis.edu. 

terug op mijn jaren als bestuurslid.’ 
Het vertrek van Bea betekent dat er een vacature voor de functie van 
voorzitter ontstaat. Het bestuur kiest eerst uit haar midden een interim-
voorzitter. In het najaar kiest de PLV vervolgens de nieuwe voorzitter. 
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Campagneleider (v/m, vrijwillig)

Help jij GroenLinks groot te maken tijdens de verkiezingen? In de jaren 
2017 t/m 2019 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer, de gemeen-
teraad, de Provinciale Staten en het Europees Parlement. Vanwege de 
gemeentelijke herindeling in onze provincie vinden de gemeenteraads-
verkiezingen verspreid plaats: vermoedelijk in november 2017, maart 
2018 en november 2018. 

We zoeken een campagneleider die GroenLinks door deze roerige en 
spannende verkiezingsstrijden kan leiden. De campagneleider 
is de spil tussen het Landelijk Bureau en de provinciale afdeling. Zij/hij 
kan een vertaalslag maken van beleid naar concrete acties. Ook verza-
mel je een campagneteam om je heen dat jou ondersteunt in je werk-
zaamheden. 

Wij zoeken iemand met de volgende competenties:
•	 ervaring/affiniteit met (GroenLinkse) politiek in Groningen
•	 innerlijke motivatie en betrokkenheid om GroenLinks door hecti-

sche campagnetijden te leiden
•	 in staat zijn te motiveren en te activeren
•	 stressbestendig
•	 leidinggevende vaardigheden
•	 organisatorische vaardigheden: kan overzicht houden en structuur 

aanbrengen
•	 communicatieve vaardigheden
•	 innovatief 
•	 flexibel
•	 in staat en bereid om zowel op strategisch niveau als op (heel) prak-

tisch niveau werkzaamheden uit te voeren
•	 affiniteit met commercie
•	 affiniteit en ervaring met sociale media
•	 2-30 uur per week (die 30 uur alleen in het heetst van de verkie-

zingscampagnestrijd)
•	 het liefst twee tot drie jaar beschikbaar (is dus niet per se noodza-

kelijk) 

Wij bieden je een unieke kans om ervaring op te doen in het leiding ge-
ven, coördineren van acties en de mogelijkheid van het uitbreiden van je 
(GroenLinks)netwerk. Je kunt je belangstelling voor deze functie door-
geven aan onze secretaris Gijs van der Kroef: gijs.vdkroef@gmail.com. 

Vacature 2
Het provinciebestuur GroenLinks Groningen zoekt
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Ieder weldenkend mens weet inmiddels dat onze fossiele energievoorzie-
ning beperkt is. Gas, olie of andere grondstoffen raken op, de uitstoot van 
CO2 is een groot probleem en de opwarming van de aarde bedreigt de 
wereld. Overheid, wetenschap en bedrijfsleven zijn op zoek naar alterna-
tieven. Te langzaam of te snel, iedereen heeft daarover zijn eigen mening. 
 
Door het gehele land, onze eigen provincie Groningen niet uitgezon-
derd, roeren groepen inwoners zich om in hun eigen energievoorzie-
ning te kunnen voorzien. Er verschijnen steeds meer zonnepanelen op 
woningen. Maar wat te doen als je woont in een huis waar panelen niet 
rendabel zijn? Onder meer in Zuidhorn en in Menterwolde hebben bur-
gers het initiatief genomen en deden mee aan het postcoderoosproject 
(in een eerdere Wenakker beschreven). 

Zuidhorn
De realisatie van het eerste postcoderoosproject in de provincie Gronin-
gen is een feit. Eind mei is op initiatief van burgers rondom Zuidhorn 
een gezamenlijk zonne-energieproject van start gegaan. De ‘Coöperatie 
Zevenster –Zonnestroom’ heeft na anderhalf jaar voorbereiding  een 
twintigtal burgers verzameld die gezamenlijk tweehonderd zonnepane-
len plaatsten op het dak van Fouragehandel en Transport VOF Kuipers. 
‘Voor het zover was, heeft het wel veel zweetdruppels gekost’, vertelt be-
stuursvoorzitter Reint Brondijk op hun website. ‘De regeling (postco-
deroos) nodigt niet direct uit om er als burger mee aan de slag te gaan. 
Maar je wilt een bijdrage leveren aan de energietransitie en dus ga je 
toch door. En uiteindelijk is het ons gelukt om het tot een meer dan 
rendabel project te maken.’ Met morele en financiële ondersteuning van 
de provincie Groningen (Nienke Homan) en de gemeente Zuidhorn die 
zaalhuur en kopieerkosten voor haar rekening nam, werd het mogelijk  
om de expertise te kunnen betalen. 
De coöperatie heeft nog meer plannen, zoals een laadpunt voor elektri-
sche auto’s en zodra de gebroeders Kuipers van de VOF beschikken over 
een tweede loods kan het zonneproject uitgebreid worden. Dan zoekt de 
coöperatie weer de publiciteit en gaat het bestuur opnieuw de straat op 
om deelnemers te werven. Het eerste resultaat is in ieder geval bereikt, 
onder grote belangstelling van deelnemers en donateurs heeft Nienke 

Burgerinitiatieven met 
zonnepanelen
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Homan, samen met de plaatse-
lijke wethouder, de ‘aftrap’ van de 
zonnestroom-opwekinstallatie 
verricht.  

Menterwolde 
De ‘Coöperatie Duurzaam Men-
terwolde’ is een ander voorbeeld 
van een burgerinitiatief. Deze 

coöperatie realiseert een zonneweide, waar uiteindelijk 4700 panelen 
geplaatst kunnen worden. De weg ernaartoe is lang, vraagt kennis van 
zaken en vordert gestaag. De gemeente Menterwolde stelt ten oosten 
van Zuidbroek een braakliggend veld beschikbaar, een voormalig cros-
sterrein, waar de weide kan verrijzen. 
De onderhandelingen met energiebedrijven, provincie en buurgemeen-
te Hoogezand-Sappemeer leidden ertoe dat de weg vrij is om nu be-
langstellenden te benaderen. Het kost tijd om voldoende gegadigden 
te vinden, 700 deelnemers met ieder zo’n zes panelen, maar de weide 
kan wellicht al van start gaan wanneer 1000 panelen aangekocht wor-
den. Peter de Wekker van de coöperatie verwacht dat het anders te lang 
duurt voordat het park operationeel is. ‘Als deelnemers te lang moeten 
wachten, dan haken ze voortijdig af en dan moet je opnieuw beginnen,’ 
denkt hij terecht. ‘Wij zijn druk bezig geweest om alle voor- en nadelen 
uit te zoeken. Het bleek ons dat de zonneweide kansrijk is en ook de 
financiële kant hoeft geen probleem te zijn, als er maar voldoende men-
sen meedoen.’

Deelnemers zoeken
De werving is nu de hoofdtaak van het bestuur. Er zijn ongeveer 16 dui-
zend potentiële deelnemers, wonend in Sappemeer, een groot deel van 
Hoogezand, Noordbroek, Scheemda, Meeden of Muntendam. Je zou 
verwachten: dat moet kunnen!  De coöperatie zorgt voor de organisatie, 
de opbouw, het onderhoud en de verdere financiële en administratieve 
afwikkeling van het toekomstige zonnepark. Onder die mensen in het 
postcodegebied zijn vele die ongeschikte daken hebben, vanwege de lig-
ging op het noorden of door een zeer schaduwrijke omgeving. Ook zijn 
er mensen die een flat, huurwoning of monumentaal pand bewonen en 
verstoken zijn van panelen op het dak. Volgens De Wekker hoef je niet 
eens een enthousiast milieubeschermer te zijn voor de coöperatie, want 
‘deelname aan het project scheelt je op den duur behoorlijk in de por-
temonnee.’ 

Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts
De burgerinitiatieven Coöperatie Zevenster Zonnestroom en Coöpe-
ratie Duurzaam Menterwolde maken een driedubbele winst mogelijk: 
100% groene stroom, een lagere energierekening en een bijdrage aan de 
lokale werkgelegenheid. De ervaring die is opgedaan wordt gedeeld met 
andere vergelijkbare initiatieven, o.a. via het Servicepunt Lokale Ener-
gie Voorwaarts. Het delen van kennis en ervaring brengt mogelijk weer 
nieuwe ideeën met zich mee. Het Servicepunt is het eerste aanspreek-
punt voor lokale groepen in Groningen die werken aan duurzame lokale 
energieopwekking en energiebesparing. Het biedt gerichte ondersteu-
ning door mee te denken over specifieke vragen waar een groep tegen-
aan loopt en helpt bij het vinden van financiën en de juiste partners. 
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Gaswinnings- en aardbevingsdossier: een 
bron van zorg
De NAM heeft een nieuw winningsbesluit ingediend, waarin zij aangeeft 
de gaswinning niet te willen verminderen. Daarnaast constateert zij dat 
de versterkingsoperatie veel beperkter kan uitvallen. Ook wordt er weer 
gesproken over veel nieuwe, nog nader uit te werken onderzoeken. 

Voor onze fractie was het snel duidelijk: de NAM zoekt een jaar uitstel 
om door te kunnen gaan met de gaswinning op het huidige niveau en 
verschuilt zich achter allerlei nog uit te voeren onderzoeken. Wij staan 
volledig achter Gedeputeerde Staten, die minister Kamp hebben geadvi-
seerd niet in te stemmen met het ingediende winningsplan. De gaswin-
ning moet hoe dan ook naar beneden!  De minister moet nu beslissen, 
maar nadat het winningsplan is vastgesteld bestaat nog de mogelijkheid 
om zienswijzen in te dienen. Deze mogelijkheid bestaat niet allen voor 
gemeenten en provincie, maar voor iedereen!

Centrum voor Veilig Wonen
De fractie is vanuit de Staten op bezoek geweest bij het Centrum voor 
Veilig Wonen dat de afhandeling van schade moet regelen. Het blijft 
lastig om een goed beeld te krijgen van de werkelijke gang van zaken 
op dit punt. De NAM speelt als aansprakelijke partij hoe dan ook een 
rol, juridisch kan dit bijna niet anders. Maar die rol moet wel zo klein 
mogelijk zijn, zeker gelet op het grote aantal schades die door het CVW 
niet worden toegerekend aan aardbevingen, de zogenaamde c-schades.  
Daaronder valt bijvoorbeeld schade door verzakking als gevolg van de 
gaswinning. Dit levert bij veel betrokkenen een hoop onrust op. 

Parlementaire enquête
De oproep in Provinciale Staten tot een parlementaire enquête hebben 
we ondersteund. Gezien de recente publicaties over vermeende geheime 
afspraken tussen de NAM en het ministerie van EZ is dit niet meer dan 
logisch. Wel vragen we ons af of dit moment het juiste tijdstip is voor 
zo’n enquête. Het risico bestaat dat daardoor belangrijke zaken vertra-
ging oplopen, zoals de vermindering van de winning en het herstel- en 
verstevigingsprogramma. 

Nationaal Coördinator
De Staten hebben de eerste rapportage van de Nationaal Coördinator 
ontvangen. Nog weinig concrete plannen, wel veel onderzoeken die op 

Een compilatie 
van wat er op dit 
moment allemaal 
speelt

Daarnaast organiseert het servicepunt bijeenkomsten, waar thema’s als 
ledenwerving, organisatievorm en financieringsconstructies uitgediept 
worden. Het servicepunt is een samenwerking tussen de Natuur- en Mi-
lieufederatie Groningen en de Vereniging Groninger Dorpen.

Ger Zuiderveen
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korte termijn tot daden moeten leiden. Wij zijn kritisch en vinden dat 
de tweede tussenrapportage concrete voorstellen moet bevatten. 

Verduurzaming woningen
We zien dat de aandacht voor het energieneutraal maken van woningen 
tijdens de versterkingsoperatie steeds minder aandacht krijgt terwijl dit 
een uitgelezen kans op verduurzaming van het woningbestand is. Een 
ander voor ons belangrijk punt is meer betrokkenheid van lokale aan-
nemers bij het herstel- en verstevigingsprogramma.

Hoofdlijnen
Inmiddels komen de eerste aanvullende financiële middelen van het 
Rijk binnen ter ondersteuning van de diverse projecten; soms voor in-
cidentele zaken, soms uitgesmeerd over een langere termijn. We blijven 
dit kritisch volgen en proberen de focus te houden op de hoofdlijnen: 
vermindering van de gaswinning, een veilige woon- en leefomgeving en 
een grotere inzet op de energietransitie. 

Hendri Meendering

Dezelfde kamer, dezelfde tafel. In 2013 had ik een gesprek met Philip 
Broeksma, wethouder van Winsum. Vandaag praat ik met zijn opvolger, 
Marc Verschuren (50), die nu twee jaar aan het roer zit. Sommige dingen 
veranderen niet. Drie jaar geleden mocht Broeksma honderden handteke-
ningen in ontvangst nemen voor het behoud van de bibliotheek. ‘Komende 
week krijg ik een heleboel handtekeningen aangeboden van bewoners die 
het zwembad open willen houden.’ 
Winsum is één van de weinige gemeenten in Groningen waar Groen-
Links vaker wel dan niet aan het college deelneemt. Bijzonder, omdat 
het stemmenaantal niet vanzelfsprekend die uitkomst geeft. Verschuren 
denkt dat het aan de gunfactor ligt. GroenLinks-raadsleden zijn serieu-
ze politici en ze worden ook serieus genomen. Dat bestuurlijk Winsum 
(niet voor de eerste keer) nu net in een crisis is beland, ligt dan ook niet 
aan GroenLinks. De wethouder van Gemeentebelangen stapte op en 

Marc Verschuren voelt zich een 
dorpswethouder
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zijn opvolger moest het na drie weken ook alweer voor gezien houden 
doordat de andere coalitiepartijen het vertrouwen in deze partij opzeg-
den. Een pijnlijke periode. ‘Zo jammer, omdat de vorige raadsperiode 
heel stabiel en plezierig was. We zijn weer terug bij af, toen er altijd ge-
doe in Winsum was. Het waren tropenweken. Ik ben blij dat het straks 
zomervakantie is. Ik heb me voorgenomen om in ieder geval één week 
echt weg te zijn’, verzucht Verschuren. 

Buurman
De achtergrond van Verschuren lijkt opvallend op die van collega Henk 
Bakker, wethouder van Zuidhorn. Net als Bakker was hij in zijn jonge 
jaren behoorlijk activistisch: zijdelings betrokken bij de krakersbewe-
ging en actief bij Radio Rataplan, de vrije radiozender van heel links 
Nijmegen. Net als Bakker is Verschuren zijn carrière begonnen bij één 
van de steunpunten studiefinanciering en net als Bakker is hij vanwege 
het werk bij wat toen nog de IBG heette, in 2000 in het noorden terecht-
gekomen. Ze kennen elkaar inderdaad dan ook langer dan vandaag. En 
nu zijn ze ook nog politieke buurmannen. ‘Een buurman waar ik ei-
genlijk te weinig contact mee heb. Dat zou anders moeten.’ Verschuren 
zocht een huis in een cirkel rond de stad en kwam bij Den Andel uit. 
‘Wil jij wonen in dat hippiedorp?, hoorde ik toen van collega’s. Dat was 
dus voor mij een aanbeveling, ik woon er nu nog.’ Hij meldde zich direct 
bij GroenLinks en maakte een vliegende start. Tijdens de eerste de beste 
ledenvergadering die hij meemaakte, bleek dat de afdeling overwoog 
om niet mee te doen aan de verkiezingen, vanwege te weinig kandida-
ten. Om die reden belandde hij op de derde plek van de lijst… en redde 
daarmee de deelname aan de raadsverkiezingen 2002. ‘Het laat wel de 
kwetsbaarheid zien van de lokale politiek’, merkt hij daarover op. ‘Nie-
mand kende mij eigenlijk.’ 
Net als voorganger Philip Broeksma blijkt Verschuren vooral te genieten 
van zijn baan omdat je als wethouder net iets meer kan en net iets kunt 
toevoegen. ‘Met een paar duizend euro kun je aanjagen en aanzetten 
geven. En je kunt de juiste mensen aan elkaar koppelen.’ Hij voelt zich 
een ouderwetse dorpswethouder en is dol op bewoners- en keukentafel-
gesprekken. Altijd staat de deur open: hij wil benaderbaar zijn. Verschu-
ren heeft de ervaring dat juist in de kleine dorpen enorm veel power 
is: het regelt zich daar wel. In de grotere kernen hebben de inwoners 
een meer afwachtende houding. ‘Neem het voorbeeld van Sauwerd. De 
buurtsuper is niet goed van de grond gekomen en moest sluiten. Dan 
krijg je natuurlijk eerst de handtekeningen voor het behoud van een 
winkel. En nu pakt het dorp het zelf op. Men is bezig een coöperatie op 
te richten voor een soort filiaaltje van de Spar, en dat te koppelen aan 
een vorm van dagbesteding. Daarbij worden ze geholpen door een deel 
van het dorpsbudget in te zetten. Dat dorpsbudget was bedoeld voor de 
realisering van onderdelen van de dorpsvisie, maar de winkel bleek dus 
urgenter te zijn. En dat is ook goed.’ 
Over dorpsbudgetten gesproken: het is een experiment dat goed uit-
pakt. Hoewel de koudwatervrees er zeker ook is: de kans dat een dorp 
er ‘gezeur en gedoe op de koop toe krijgt’ ligt natuurlijk op de loer. En 
altijd speelt de vraag naar legitimiteit. Dat is volgens Verschuren goed 
op te lossen. Een klein voorbeeldje: er moest een speeltuin worden 
ingericht. Eerst is overlegd met ouders en buren over mogelijkheden. 
Daarna is aan een paar bedrijven gevraagd iets te presenteren. En de 
kinderen mochten uiteindelijk stemmen. Door knikkers te gooien in de  
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verschillende ‘stembussen’. ‘Ik had het niet verwacht, maar er waren 
maar liefst tachtig kinderen. De ambtenaar moest nog op een holletje 
terug naar het gemeentehuis om extra ijsjes te regelen.’ En waarom zou-
den volwassenen niet met knikkers kunnen stemmen? 
Als wethouder ben je ook in de positie om grote projecten te realiseren. 
‘Het is de kunst om mogelijkheden te zien in onvermijdelijke ontwik-
kelingen. Zoals het verouderde verpleeghuis De Twaalf Hoven, dat heel 
binnenkort vervangen moet worden door nieuwbouw. We willen dit 
combineren met een brede school, samen met de drie basisscholen, de 
kinderopvang en sportvoorzieningen. Natuurlijk kun je allerlei beren 
op de weg verzinnen en die zijn er ook, maar het is aan de andere kant 
ook logisch om twee uitersten, in dit geval jong en oud, aan elkaar te 
verbinden. Zo’n project inspireert en geeft energie. Er is tijdsdruk, want 
in 2018 móet de nieuwbouw gereed zijn, maar tijdsdruk is niet erg. We 
weten dat het in principe mogelijk is.’ 

Eigen bedrijf
Hoewel niet uit een rood nest (de ouders van Marc waren politiek niet 
actief en stemden CDA), is niet alleen hij, maar ook zijn tien jaar oudere 
broer Peter wethouder geworden. De laatste voor de SP in achtereenvol-
gens Groningen en Hoogezand-Sappemeer. ‘Mijn broer was al heel jong 
actief in de SP. Daar zal ik wel wat van hebben meegekregen. Ik ben ook 
een paar jaar kaderlid geweest van de SP, maar het was duidelijk niet 
míjn partij. Ik voelde me meer thuis in een anarchistisch milieu. Het 
prettige van GroenLinks is dat er lokaal veel vrijheid is voor een eigen 
koers. Dat is in andere partijen en ook de SP toch wel anders.’ Voordat 
hij wethouder werd, had Marc een eigen bedrijf in sociale media. Hij 
gaf trainingen en ondersteunde onderzoek naar (het gebruik van) soci-
ale media. ‘Ik ben zogenaamd wethouder voor 85 procent, maar in de 
praktijk komt het natuurlijk neer op meer dan 100 procent. Een com-
binatie met mijn werk is niet te doen. Bovendien kost het veel tijd om 
de ontwikkelingen bij te houden.’ Hij maakt zich geen zorgen over wat 
er na deze wethoudersperiode op zijn pad komt. Dan praten we, als het 
goed is, over een nieuwe grote gemeente. Hij lacht: ‘Als het de G7 wordt, 
heb ik een aantal stevige GroenLinks-concurrenten: Herwil van Gelder 
van De Marne en Bé Schollema van Loppersum. Beiden erg kundige 
bestuurders. En drie GroenLinks-wethouders? Dat lijkt me stug. Maar 
ik heb me nooit druk gemaakt om de toekomst.’ Zijn vriendin, met wie 
hij in Den Andel heeft samengewoond, is in 2009, drie maanden na de 
diagnose kanker, overleden. ‘Geen enkele behandeling sloeg aan. Nou, 
dan maak je je daarna minder druk over de toekomst, hoor.’ Hoewel hij 
nu weer een vriendin heeft, woont hij alleen. Nou ja, niet helemaal: hij 
deelt zijn huis met zijn hond. De andere hond is dood. ‘Wel zielig voor 
de achterblijver. Elke dag probeer ik te plannen dat ik hem uitlaat maar 
dat is veel geschipper en geschuif. Gelukkig hebben allerlei buren een 
sleutel, dus hij komt niet tekort.’

Nicolette Scholten

‘De kunst om mogelijkheden te 
zien in onvermijdelijke ontwik-

kelingen’
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Beweging in 
hoogspanningsdiscussie
‘Ik zie wat beweging in de discussie over het ondergronds aanleggen van de 
nieuwe Hoogspanningsverbinding door Groningen. Toen wij dit enige tijd 
geleden aan de orde stelden, vond bijna iedereen dat onzinnig. Die masten 
moesten er toch komen en die gaan toch de lucht in?’, zo vertelde Groen-
Linksfractievoorzitter in Zuidhorn, Klaas-Wybo van der Hoek. 

Hij deed dit op de openbare informatie- en discussieavond over de plan-
nen voor deze nieuwe Hoogspanningsverbinding van de Eemshaven 
naar Vierverlaten. Minister Kamp houdt de komende tijd de plannen 
nog eens tegen het licht vanwege de weerstand in ons gebied. Dat deed 
hij naar aanleiding van vragen in de Tweede Kamercommissie. Van der 
Hoek: ‘Het biedt kansen voor ons om te blijven opkomen vóór onder-
grondse aanleg in een kwetsbaar gebied als Middag -Humsterland en 
het Reitdiepdal.’
Michiel Pellenbarg (GroenLinks gemeenteraad Zuidhorn) benadrukte 
het belang van het open landschap: ‘Er is een motie van GroenLinks 
aangenomen in de raad van Zuidhorn, waarin wordt gevraagd naar de 
mogelijkheden van een milieuvriendelijke inpassing. Het landschap van 
het Middag-Humsterland is GroenLinks veel waard. En wat is daar nu 
met deze verbinding aan de hand? Op landelijk niveau is in principe 
besloten dit soort 380 kV-verbindingen ondergronds te leggen. In de 
Randstad gebeurt dat ook al. In de plannen zegt men nog ouderwets, 
dat de milieuwinst te gering is ten opzichte van de extra kosten voor 
een ondergrondse aanleg van de hoogspanningsleiding om het Middag-
Humsterland heen. Het kabinet ruilt dus weidevogels en landschappe-
lijke kwaliteit tegen euro’s. Wij kiezen voor een duurzame oplossing die 
wat extra mag kosten.’
Harrie Miedema (GroenLinks Provinciale Staten Groningen) wees erop 
dat naast het Middag-Humsterland ook het Reitdiepdal wordt aan-
getast. Twee goede weidevogelgebieden worden doorsneden door de 
nieuwe hoogspanningsleiding: Reitdiep-midden en Winsumer Meeden. 
Harrie Miedema zag ook een beetje beweging bij het kabinet en minis-
ter Kamp: ‘Kamp is blijkbaar wat voorzichtiger aan het worden met ons 
Groningers. Hopelijk gebeurt dat trouwens nog beter bij het aardgas. 
De provincie ziet het grote belang van ons open landschap. Ik begrijp 
niet in waarom ondergrondse aanleg niet zou kunnen. De kosten vallen 
reuze mee: we hebben het over een investering voor 50 jaar en wellicht 
voor veel langer. Het lijkt mij raar dat onze provincie mee zou moeten 
betalen aan die extra kosten. Het gaat hier toch immers heel duidelijk 
om een taak van de landelijke overheid.’
Irma Scheepstra (fractievoorzitter GroenLinks Winsum) meldde dat de 
raad van Winsum ook zo’n motie als die in Zuidhorn heeft aangeno-
men. Verder was zij ook blij met de burgerinitiatieven voor een betere 
aanleg van de hoogspanningsleiding: ‘Laten we die initiatieven vooral 
de ruimte geven. Ik denk dan aan de werkgroepen Sauwerd-Klein Wet-
singe en Westerdijkshorn bij Winsum. Ik heb de indruk dat de minister 
daar gelukkig wat gevoeliger voor lijkt te worden.’

Harrie Miedema
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Sciencefiction in de polder

Noord-Oostpolder. Rechte kanalen, boerenschuren die op regelmatige af-
stand van elkaar zijn opgetrokken. In een zo’n schuur, nabij Kraggenburg, 
bevindt zich het testcentrum van Ampyx Power, een bedrijf dat testmo-
dellen maakt van energie-producerende zweefvliegtuigen. Vliegtuigen die 
door de wind in de lucht worden gehouden en die energie opwekken door 
trekkracht uit te oefenen op een lier die aan een katrol op de grond is be-
vestigd. 

Groen-Linksers uit Flevoland brachten vorige maand een bezoek aan 
dit testcentrum. Vanuit Groningen haakte ik aan. Helaas konden we de 
vliegtuigen niet in bedrijf zien. De weersomstandigheden lieten dat niet 
toe. Maar ook zonder vliegend voorbeeld konden wij ons een voorstel-
ling maken van hoe de vliegtuigjes in een geduldige formatie achtjes 
zouden vliegen, en hoe de lier - een flinterdunne, maar zeer sterke ka-
bel- over de katrol zou rollen. Op en af, op en af. 

Autralië
Aanzienlijk lichter dan windmolens, maar met een grote behoefte aan 
ruimte, zie ik deze zweefvliegers nog wel eens boven de Australische 
woestijnen vliegen. Met honderden tegelijk wellicht. 
Maar boven Groningen, of boven de Noordzee wellicht wel als testtoe-
stel, niet in noemenswaardige aantallen. Als statenlid - als politicus - 
word je vaak gevraagd vertrouwen in ontwikkelingen te stellen. Je bent 
een leek, probeert je idealen nuchter te bezien, de toekomst te raden.

Arjen Nolles
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Column
Wie ben ik

Mijnheer Jansen denkt al jaren na over de vraag wie hij eigenlijk is. Hij 
herkent in zijn doen en laten duidelijke elementen van de dingen die 
zijn vader en moeder ook deden. Somber voor het raam staan kijken, 
net als zijn vader deed. Optimistisch de dag beginnen, dat heeft hij van 
zijn moeder.  
Soms denkt mijnheer Jansen dat  je identiteit vooral bepaald wordt door 
de dingen bent die je niet kunt. Hij is dus dat wat overblijft na aftrek van 
ontbrekende vaardigheden. Een restant eigenlijk.
Maar ook: in elke groep is hij een ander. In de ene groep is hij de trekker, 
in de ander functioneert hij wat op de achtergrond. Dat is geen rol die 
hij speelt, maar het resultaat van de krachten die in zo’n groep werkzaam 
zijn.
Je hebt hele knappe koppen die beweren dat alles wat wij doen bepaald 
wordt door processen in de hersenen. Daar moet mijnheer Jansen niets 
van hebben.  Dat mensen betaald worden voor het debiteren van zulke 
onzin verbaast hem oprecht. Een kind weet dat het meer is dan de pro-
cessen in de hersenen.  Het neemt zelf beslissingen en laat dan niet over 
aan de chemie in zijn hoofd.
Mijnheer Jansen is een Groninger en volgens het boek De Nederlandse 
volkskarakters zegt dat veel over hem. Groningers hebben zelfvertrou-
wen, laten zich de wet niet voorschrijven en zijn ongenaakbaar. Ze hou-
den hun gevoelens voor zich, omdat anderen zouden moeten weten wat 
er in hun leeft.  Een scherp besef van goed en kwaad wordt gecombi-
neerd met directe taal: Groningers zijn kort van stof en recht voor zijn 
raap. Een aantal van deze eigenschappen herkent mijnheer Jansen wel 
in zichzelf, maar de meeste heeft hij  inmiddels afgeleerd. De wereld ver-
andert en de Groninger verandert mee. Waarmee een nieuw onderwerp 
op tafel komt: de geschiedenis. De mensen van nu zijn anders dan die 
van vroeger, maar ook:  mensen van vroeger passen zich aan aan nieuwe 
omstandigheden.
Soms bekijkt mijnheer Jansen zijn persoon in de tijd en vindt dat hij 
eigenlijk in elke situatie weer iemand anders is. Dat is ook weer niet zo 
raar, want hij leert voortdurend bij en wordt  ouder, waardoor hij anders 
reageert en mensen ook anders op hem reageren.  Misschien gaat het 
ook wel verder en is de persoon die je denkt te zijn eigenlijk een droom 
die je voortdurend wilt realiseren, terwijl in werkelijkheid de situatie 
bepaalt wat je doet en laat.
Als al deze dingen een beetje waar zijn, denkt mijnheer Jansen, wie blijft 
er dan over? Dan realiseert hij zich dat hij het antwoord zocht op de 
vraag ‘wie is dat?’, niet op: ‘wie ben ik?’ Want je weet wie je bent, ook 
al verandert dat voortdurend en maak je fouten. De rest is kijken naar 
jezelf alsof je een ander bent. 

Henk de Weerd
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Diogenes

Altijd dat gedoe met  
bijenzaadjes. Er zijn ook 
hele goede vaste planten 

voor bijen.

 
De nieuwe digitale Wenakker is niet gebonden 
aan een aantal pagina’s. Het is daarom eenvou-
dig om berichten, nieuwtjes en activiteiten van 
afdelingen, werkgroepen (Dwars) op te nemen 
en te verspreiden onder alle leden die deze ver-
sie van de Wenakker krijgen. Ook een speciale 
afdelingspagina behoort tot de mogelijkheden.  
Geïnteresseerd? Neem contact op met de redac-

tie: groenlinks@ps-provinciegroningen.nl
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Agenda

Colofon

Jaargang 25, nummer 2 

De Wenakker verschijnt 4 keer per jaar

Redactie: Nicolette Scholten, Ger Zuiderveen en Henk de Weerd 
 
Bijdragen: Hendri Meendering, Harrie Miedema, Arjen Nolles, 
Hans Sietsma

Redactieadres
Statenfractie GroenLinks 
Turfsingel 83 
9712 KL Groningen050 3164568
groenlinks@ps-provinciegroningen.nl

Kopij is van harte welkom op 
bovenstaand adres.  
Deadline: 15 september 2016 

Donderdag 7 juli
Debat: Genetische modificatie en biologische landbouw; een 
valse tegenstelling?
Landelijk Bureau GroenLinks, Oudegracht 312, Utrecht
Aanvang: 19:30 uur
Toegang: Gratis 
Aanmelden verplicht: hellingproef@groenlinks.nl

Woensdag 21 september
Duurzame werkgelegenheid in Oost-Groningen
Debat over landbouw, zorg en toerisme in Oost-Groningen
Harbour Jazz club, Havenkade-Oost 3, Winschoten
Aanvang: 20 uur

Provinciaal bestuur, Statenfractie, Gedeputeerde  

en redactie van de Wenakker wensen iedereen een 

mooie zomervakantie!
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Contact

Statenfractie
Arjen Nolles (fractievoorzitter): 06 38373783 
arjennolles@yahoo.com
 
Harrie Miedema: 06 43748917 
harrie.miedema@zonnet.nl
 
Hendri Meendering: 06 13370915 
h.meendering@xs4all.nl
 
Leo de Vree (fractievertegenwoordiger): 0595 464327 
ldevree@planet.nl
 
Gedeputeerde 
 
Nienke Homan: 06 52761547 
nienkehoman4@gmail.com

Provinciaal bestuur  
 
Elisabeth Moolenaar (voorzitter):  
06 41768573 
moolen@brandeis.edu
 
Gijs van der Kroef (secretaris):  
06 13705440 
gijs.vdkroef@gmail.com 
 
David van der Kellen (penningmeester):  
050 4061994 
vdkellen@hotmail.com
 
Job de Bruijn: 050 5891568 
jobdebruijn@gmail.com
 
Henk Klabbers: 050 4062954 
hklabbers@noordmaat.nl
 
Ria Damhof: 06 14531360  
riadamhof@gmail.com
 
Digitaal
•	 groenlinks@ps-provinciegroningen.nl
•	 www.groenlinksgroningen.nl
•	 facebook.com/groenlinks.statenfractie
•	 twitter.com/glprovgroningen
•	 https://wenakker.wordpress.com


