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Ten eerste

Advertenties

De angst is terug 
in Groningen
Groningen had de stille hoop dat het dichter draaien van de
gaskraan de bodem tot rust had gebracht. Tot maandagmiddag
drie uur: de zwaarste aardbeving in ruim vijf jaar. ‘We staan
weer met beide benen op de grond.’

REPORTAGE ZWARE BEVING

Jurre van den Berg
Loppersum

Nieuwe schade? Koos Cleveringa heeft
het nog niet eens rustig kunnen bekij-
ken. ‘Ik ben gekomen om mijn onge-
rustheid te tonen. Ik dacht dat door
het verminderen van de gaswinning
zo’n zware beving zou uitblijven. Dit
zag ik totaal niet aankomen.’
Groningen werd maandagmiddag

opgeschrikt door de hevigste aardbe-
ving in ruim vijf jaar. De schok had vol-
gens het KNMI een kracht van 3.4 op
de schaal van Richter. Hoewel het epi-
centrum bij Zeerijp (gemeente Lop-
persum) lag, werd de beving 20 kilo-
meter zuidelijker tot in de stad Gro-
ningen  gevoeld. Het was de zwaarste
aardbeving sinds die bij Huizinge in
2012, die met 3.6 op de schaal van Rich-
ter de Groningse gaswinningsproble-
matiek op de kaart zette. 
Kort geleden, op een informatie-

avond over versterking voor zijn huur-
huis, raakte Cleveringa pas doordron-
gen van de situatie. ‘Het dak is te zwaar,
het plafond kan naar beneden komen.
Vandaag voel ik me voor het eerst on-
veilig. Mijn vrouw zag lijkbleek.’
Sinds 2014 is de gaswinning in Gro-

ningen flink teruggeschroefd om het
risico op aardbevingen te verkleinen.
De productie rond Loppersum werd
door de Raad van State zelfs helemaal
stilgelegd. Dat had aanvankelijk een
positief effect, concludeerde het
Staatstoezicht op de Mijnen. Het aan-
tal zware aardbevingen verminderde,
het gasveld leek ‘regelbaar’. 
Leek – want het fundament van het

Hogeland blijft onberekenbaar. ‘Ik
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Kracht op schaal van Richter

had ook de stille hoop dat de bodem
tot rust was gekomen’, zegt burge-
meester Albert Roodenboog van Lop-
persum. ‘Tot vanmiddag drie uur. Dit
is een zware klap.’
Ruim een halve eeuw pompen heeft

de druk in het voor driekwart lege gas-
veld aanzienlijk verlaagd. Opeens
kunnen poreuze lagen inklinken. ‘Het
Groningerveld is een communice-
rend vat’, zegt Roodenboog. ‘Met Lop-
persum als zwakste plek.’ De laatste
twee maanden van 2017 toonde de bo-
dem onder Zeerijp zich alweer onrus-
tig. De burgemeester waarschuwde
toen al: ‘Ze zijn weer terug.’
Het gemeentehuis blijft vanavond

open. Gedupeerden kunnen achter
gesloten deuren scheuren melden bij

een loketje van het Centrum Veilig
Wonen, dat namens de Nederlandse
Aardolie Maatschappij (NAM) de scha-
des opneemt. Om 20.00 uur zijn dat er
al 316. Bij het kantoor van het CVW in
Appingedam staat de telefoon rood-
gloeiend. Schademelden – voor veel
inwoners van Loppersum is het rou-
tine geworden. Voor Arjo de Vries en
Natascha Kruys is het de derde keer,
scheuren in het toilet en bij de trap
ditmaal. Terwijl hun rijtjeshuis al op
de slooplijst staat. ‘Waanzin.’
Ze hebben hun woning – althans het

bevingsbestendige nieuwbouwhuis uit
een catalogus dat er ooit voor in de
plaats moet komen – gelukkig kunnen
verkopen. Zelf hopen ze een vrijstaand
huis verderop in Wirdum te betrekken.

Dan hebben ze tenminste zelf wat te
zeggen over de ingrijpende verster-
kingsmaatregelen die wellicht ook
daar nodig zijn. ‘Wat anders? Drenthe?
We willen hier helemaal niet weg.’
Het enige wat helpt, denkt burge-

meester Roodenboog, is de gaswin-
ning uit het hele veld verder vermin-
deren. ‘Ik doe een dringend beroep op
de aandeelhouders van NAM, Shell en
ExxonMobil, om garant te staan voor
de veiligheid van de Groningers.’
‘We staan weer met beide benen op

de grond’, zei de Groningse commissa-
ris van de koning René Paas maandag,
na de beving, in zijn  nieuwjaarstoe-
spraak. ‘Het maakt in één klap duide-
lijk dat het een misverstand is dat de
bodem in Groningen rustiger wordt.’

Schademelden –
voor inwoners
van Loppersum is
het routine
geworden
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Vergeet Catalonië,
hier is Tabarnia
Maartje Bakker
Madrid

Het lijkt de naam van een sprook-
jesland: Tabarnia. Toch weten veel
Spanjaarden dit land sinds kort te
liggen. Tabarnia, een samentrek-
king van Barcelona en Tarragona,
maakt furore als regio die zich wil
afsplitsen van Catalonië – om bij
Spanje te kunnen blijven, wat er
ook gebeurt.
De Catalaanse verkiezingen op

21 december maakten eens te
meer duidelijk hoe verdeeld Cata-
lonië is tussen voor- en tegenstan-
ders van de onafhankelijkheid. In
de strook langs de Middellandse
Zee werd de Spaansgezinde partij
Ciudadanos (Burgers) de grootste.
De rest van Catalonië stemde juist
in meerderheid op partijen die
zich afzetten tegen Spanje.
Het platform ‘Barcelona is not
Catalonia’, opgericht in 2012,
plugde daarop zijn idee: wat als de
kuststrook, met daarin de steden
Barcelona en Tarragona, een eigen
autonome regio binnen Spanje
zou vormen?
Niet veel later resoneerde het

idee in heel Spanje. Tijdens de
nieuwsluwe Kerstdagen werd we-
reldwijd even nergens zo veel over
getwitterd als over Tabarnia. Zelfs
een serieus instituut als de Ko-
ninklijke Spaanse Academie liet
van zich horen: de inwoners van
Tabarnia zouden moeten worden
aangeduid als ‘Tabarnezen’, al
mocht ‘Tabarnianen’ ook.
Er zijn meer dan 200 duizend

handtekeningen binnen voor een
referendum over de nieuw te vor-
men autonome regio. Een vlag-
genfabrikant meldde dat de kerst-
verloven van de werknemers wer-
den ingetrokken om de bestellin-
gen van de Tabarniaanse vlag, een
combinatie tussen de vlag van
Barcelona en Tarragona, af te kun-
nen handelen.
De argumenten van ‘Barcelona

is not Catalonia’ vormen een paro-
die op die van de aanhangers van
de leus ‘Catalonia is not Spain’. Dit
deel van Catalonië zou een héél
ander karakter hebben: tweetalig,
multicultureel, verstedelijkt, en
met een sterke economische en
culturele band met de rest van

Spanje. Ook zou een onafhanke-
lijk Tabarnia historisch gerecht-
vaardigd zijn: het zou het middel-
eeuwse Hertogdom van Barcelona
omvatten.
Zoals de voorstanders van een

onafhankelijk Catalonië roepen
‘Spanje besteelt ons’, zo zeggen de
Tabarnia-voorvechters ‘Catalonië
besteelt ons’. En ook de Tabarne-
zen zouden het ‘recht om te belis-
sen’ hebben – waarbij een referen-
dum over Tabarnia als voordeel
heeft dat het binnen de Spaanse
wet past, die toestaat dat de gren-
zen van de autonome regio’s wor-
den verlegd.
‘Tabarnia is een grappige inval

die de onafhankelijkheidsbewe-
ging een spiegel voorhoudt
waarin ze de zwakte van haar ei-
gen argumentatie kan zien’, re-
ageerde Inés Arrimadas, de leid-
ster van Ciudadanos in Catalonië.
Ze haastte zich ook te zeggen dat
haar partij geen voorstander is
van de splitsing van Catalonië.
Maar daar blijkt binnen haar

partij verschillend over te worden
gedacht. ‘Spanje is ondeelbaar,
maar als er op een dag een meer-
derheid is voor het onafhankelijk-
heidsreferendum, zal het idee van
Tabarnia ons redden’, twitterde
Ciudadanos-parlementariër Juan
Carlos Girauta. ‘Helemaal geen
grap.’
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Volgens hoogleraar geodynamica Ma-
nuel Sintubin kwam met de aardbeving
van maandagmiddag driemaal zoveel
seismische energie vrij als bij alle 125
aardbevingen in 2017 bij elkaar. 
Minister Eric Wiebes van Economische

Zaken zei in een eerste reactie dat het ka-
binet de gaswinning maximaal wil ver-
minderen – al zijn daar in het regeerak-
koord weinig concrete beloften over te
vinden. ‘Nederland moet van het gas af.’
Wiebes komt woensdag naar Groningen
voor een reeds gepland overleg. ‘Een
goed moment om ons eens haarfijn uit te
leggen hoe hij de gaswinning rap naar
beneden gaat brengen’, aldus provincie-
bestuurder Eelco Eikenaar (SP). Volgende
week wacht de minister een spoeddebat
met de Tweede Kamer.

Hij zal dan ook moeten uitleggen
waarom de schadeafhandeling in Gronin-
gen al bijna een jaar stilligt. Schadeveroor-
zaker NAM beloofde vorig jaar maart daar-
uit terug te treden. Maar een nieuw scha-
deprotocol is er nog steeds niet. Inmid-
dels liggen er 4.500 onbehandelde  claims
op de plank. Na de klap bij Zeerijp komen
daar naar verwachting honderden bij.
Roodenboog: ‘Het is een drama.’
Om over de versterkingsoperatie, die

uiterst moeizaam op gang komt, nog
maar te zwijgen. De hoop groeide dat die,
volgens critici voor het aangezicht van de
provincie funeste ingreep, afgewend kon
worden – als de bodem zich koest zou
houden. Roodenboog:  ‘Vandaag maakt
duidelijk dat we ons absoluut geen ver-
traging meer kunnen veroorloven.’ 

Inwoners uit het be-
vingsgebied rondom
Zeerijp komen hun
schade melden bij een
tijdelijke spreekkamer
in het gemeentehuis
van Loppersum, na de
beving van maandag.
Foto Harry Cock / de
Volkskrant 
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