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Eerst was er de stad. Hij verwelkomde met open armen. Voorbij aan het speelgoed van Mendini was daar de 
statige Ubbo Enniussingel, waarmee Mendini vloekte. Omziend naar het station zag je er de eenzaamheid 
van, die gebeeldhouwde negentiende eeuwse ode aan de reiziger of aan het reizen, het gruwelijke betonnen 
platform ervoor. 
 
Het was zondag, ineens lente. Alle terrassen vol, zelfs die in de schaduw. In de Folkingestraat, vers ge-
kroond tot de leukste winkelstraat van Nederland, een rij tot over het trottoir bij ijssalon Toscana. Buiten voor 
de barbershop mannen met baarden en gepunte snorren die muntthee drinken. Het tiendelige werk van Höl-
derin in de etalage van boekenantiquariaat Isis. 
 
En zoevende fietsers door de binnenstad, langs het Gedempte Zuiderdiep. Vrouwen in rokjes en zwarte 
panty's. Lange, stevige benen, blond wapperend haar. Het oogde allemaal onbekommerd, als een kleine 
onverwachte feestdag en aan de Grote Markt, waar mensen op een tribune in het zonlicht zaten, kondigde 
een reusachtig bord in blijdschap de komst aan van iets dat op een omgekeerde oceaanstomer leek, midden 
in de stad, het schip van het Groninger Forum. Nog meer ontmoeten en cultuur en lachende mensen. En 
een groot dakterras. Niet zoals dat van V&D, waar je op deze eerste lentedag bevroor in de wind. 
 
Vierhonderd kroegen en het bier kost er één euro, had mijn studerende zoon me nog nageroepen. Dat Gro-
ningen moest een walhalla zijn. Maar ik betaalde 2,60 voor een glas pils. 
 
Er viel meer schaduw over dit Gronings geluk, of liever: misschien was dit de schaduw waaraan men even 
wilde ontkomen. 
 
De weekendeditie van het Dagblad van het Noorden opende met het plan van enkele ondernemers om alle 
honderdduizend werkloze bouwarbeiders in Nederland te werk te stellen bij het herstellen van de schade die 
de provincie na reeksen van bevingen had geleden. Het klonk uitzinnig, maar het illustreerde de gevoelde 
omvang van wat die gasmijnbouw met deze streken had gedaan. 
 
Er was hier zoveel bevenderwijs gaan schuiven, aardlagen, gevoelslagen. 
 
Op 30 september vorig jaar werd een beving bij het dorp Ten Boer gevoeld tot in het centrum van de stad 
Groningen. Misschien rilde de Martinitoren even. Het was niet voor het eerst. De Nam registreerde in totaal 
al zo'n 1500 schademeldingen uit de stad. 
 
O deinend land. Meer dan honderd rillingen mat het KNMI dit jaar, hele lichte, van 0.9 bij Westeremden, tot 
een schokje van 2.3 bij Appingedam. De laatste beving werd op 1 maart gemeten: 1.5 bij Kommerzijl. Die 
rillerige onrust zal zich voortzetten. In bodems en hoofden. 
 
Ik nam het roodwitte Arriva-treintje de provincie in. Het Hogeland. Sauwerd, Bedum, Stedum, Loppersum, 
kondigde de Arriva-stem aan en direct na de stadsgrenzen viel het landschap open in eindeloos schijnende 
velden, drassiger dan je bij Hogeland zou voorstellen. 
 
Het was ochtend, de zon viel door de ramen naar binnen, langs de lijn schrok een buizerd op. Hoogspan-
ningsmasten, een windmolen hier en daar. Ik luisterde naar de trein, het geluid van zijn wielen, en dacht aan 
de aarde eronder. In Loppersum stapte ik uit. 



Van wolven en kerkjes 
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Vannacht is hij Loppersum gepasseerd, onderweg tussen Woudbloem waar hij 's avonds nog was gesigna-
leerd en de eerste melding van de ochtend in Uithuizermeeden. Vandaar ging het naar Roodeschool en 
Eemshaven, en toen vermoedelijk weer in zuidwestelijke richting - Groningen in. 
 
De wolf elektriseert het land. 
 
Ik was in Loppersum uitgestapt en had mijn intrek genomen in Hotel Spoorzicht. Het hotel heeft het aanzien 
van een kleine negentiende eeuwse villa, maar de kamers bevinden zich in een moderne, utilitaire uitbouw 
aan de achterzijde. De kamer biedt uitzicht op een slootje met een lege wijnfles erin en op de middeleeuwse 
kerk, die van Petrus en Paulus. Pas gerestaureerd. 
 
De bevingen, inderdaad. 
 
Terwijl ik sliep en niet van wolven droomde is hij dus gepasseerd; velden genoeg in de omtrek. De ironie 
wilde dat diezelfde avond in een achterafzaaltje van het hotel de jagersvereniging bijeen was. Ik zag de 
mannen zitten aan een lange u-vormige tafel. Ze keken naar een filmpje dat op een scherm werd geprojec-
teerd. 
 
Het was het filmpje van de wolf in Hoogezand. Daar had een automobilist hem gefilmd terwijl hij in kalme 
draf over het trottoir van een woonwijk liep. 'Dat is toch de wolf?' zei een stem. 'Waar gaat dat beest heen, 
joh?' 
 
Voortuinen, inritten. Een groen-wit siermolentje voor een erker. En daarvoor de wilde wolf, die het land na al 
die jaren zo graag zag terugkeren. Maar het land dat hij aan het eind van de negentiende eeuw had verlaten 
was nogal veranderd. 
 
Op de eerste foto van zijn terugkeer zagen we hem een asfaltweg oversteken, de belijning nog vers en wit. 
Het beeld ontnam hem meteen zijn wildheid. Bij Hoogezand was hij een man gepasseerd die voor de Action 
stond te wachten. 
 
Wolf, klant, Action. 
 
Maar de jagers keken ernstig naar het filmpje van die wolf op de stoep. Een filmpje dat zoveel ontrust wekte, 
dat de provincie Groningen aankondigde het dier te willen verdoven als het zich opnieuw in de omgeving van 
een woonwijk zou gaan ophouden. Want onze kinderen. 
 
En intussen nog meer foto's en filmpjes van die doodgemoedereerde wolf. RTV Noord legde er al een kleine 
verzameling van aan. Automobilisten stoppen langs de weg, openen hun portier om een foto te maken. In 
Groningen, misschien wel de meest hype-ongevoelige provincie van Nederland. Een wolf? Laat 'm. 
 
Er zijn hier andere zorgen. 
 
Het hotel verstrekte me een rijwiel en ik fietste met een slinger door de akkers en velden naar Garsthuizen, 
waar een negentiende eeuws kerkje zijn allerlaatste dagen voor de sloop beleefde. De toren was vijf jaar 
geleden al neergehaald omdat men het niet langer vertrouwde en nu was de rest aan de beurt. Een bedrijf 
was nog bezig het orgel in het gebouwtje te ontmantelen, pijp voor pijp kwam naar buiten. Straks zal op deze 
wierde een 'beleveniscentrum' verrijzen onder regie van de Stichting Oude Groninger Kerken. Een gevalletje 
bevingsschade was het niet, maar er broeit een grote dreiging onder dit oude cultuurland. 



Lichtgewicht schoorsteen 
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Bij de makelaardij van Bruintjes en Keurentjes in Loppersum hingen de ramen vol annonces. Arbeidershui-
zen, rentmeesterwoningen, bungalows, neorenaissance-villa's. Bij een 'traditioneel gebouwde bungalow' viel 
te lezen dat hij op 43 funderingspalen was gebouwd. Dat moest stevig genoeg zijn. 
 
Binnen zat een man in een onberispelijk wit overhemd. Ja, hij wilde het eerlijk toegeven, de huizenmarkt in 
Groningen had imagoschade geleden. En ook echte schade natuurlijk. Ja, werkelijk? vroeg ik. Bij veel hui-
zen? 
 
"Negen van de tien", zei hij met een bitter lachje. Ook bij zijn eigen huis in het dorp was het raak geweest. 
Scheuren in de voegen. 
 
Maar er zat weer voortgang in de verkoop, al beperkte die zich tot het lagere segment, de huizen van twee 
tot tweeënhalve ton. Die gingen naar mensen uit de streek. Wat weg bleef waren de mensen uit de stad, die 
vroeger de duurdere huizen kwamen kopen. 
 
Zoals dat aan de overkant. 
 
We keken door het raam. Een rentenierswoning met 'ornamentale gevel' en een koetshuis eraan vastge-
bouwd. Rondom een 'zonnige tuin', onder architectuur aangelegd met drie stijlterrassen. Ik zag de verdikking 
van het voegwerk naast de voordeur. Herstelwerk. 
 
Vraagprijs euro425.000. 
 
Ik kende dat huis, een fraai huis, ik had er een jaar geleden ook al eens voor gestaan. De eigenaar had het 
in mei 2012 te koop gezet, en er was belangstelling voor geweest tot in de Randstad, maar toen beefde in 
augustus van dat jaar de aarde. 3.4 op de Schaal. Toen was het gedaan met de bezichtigingen. 
 
Loppersum, zei de makelaar, is een dorp 'met basisvoorzieningen' en een station. Dat was waar. Het dorp 
aan de voet van de middeleeuwse Petrus en Paulus kerk kent een winkelstraat, de Hogestraat, die direct op 
de kerktoren toeloopt; daaraan twee kledingwinkels, een slager die net voor zessen zijn vlees met folie be-
gon toe te dekken, een biowinkel, de zaadhandel van De Haan, een Readshop, een kapper die korting biedt 
aan minderharigen, en een oude vestiging van Albert Heijn, waarvan de franchisenemer, Jan Willem Schef-
fers, wil gaan uitbreiden. Aan de wand van de supermarkt hing een uitgeknipt krantenartikel met de kop: 
'Nieuwe AH Scheffers boven epicentrum'. 
 
De eerste aardbevingsbestendige Albert Heijn was de ambitie. Maar hoe dat eruit zag, wist men niet. "Er is 
sprake van het gebouw op een laag rubber te bouwen", zei de supermarktmanager, "maar of het dat wordt?" 
Bevingen, zei hij nog flink, zijn een gegeven. Daar moet je mee leren leven. 
 
Ja, de bevingen. De kerk, nu door het laatste zonlicht beschenen, was al gerestaureerd. De makelaar had 
me op de schoorstenen in het dorp gewezen. Die waren op veel daken hersteld en vervangen door lichtge-
wicht schoorstenen van metaal, met een print van baksteenmotief. Die oude, zware schoorstenen zouden bij 
instorting grote schade aan de rest van het huis aanrichten. 
 
De klok in de toren heide met fluwelen toon. En in me rees de vraag of men in Den Haag werkelijk besefte 
hoe groot de ramp hier al was, nog vóór hij zich had voltrokken. 



Een land in noodverband 
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De nacht was helder geweest en koud, de aarde dampte na in de ochtendzon. Ik reed op de weg naar Ee-
num de leegte in, even was er alleen het asfalt, de randen van een veld links en een akker rechts, en verder 
niets, alleen maar stilte. Je kon je op een verlaten zee wanen en daaraan moest ik vaker denken, op dit Ho-
geland, dat zo hoog niet was. 
 
De zee. Dit land was ooit, eeuwen terug, zeebodem bij hoog tij, en de mensen zochten hun toevlucht op zelf 
opgeworpen verhogingen die nu in Groningen wierden heten, in Friesland terpen. Later bouwden de mensen 
er hun kerkjes op. 
 
Eenum, dat langzaam opdook in de ochtendnevel, is zo'n wierdedorp met kerk. Het romaanse kerkje is uit de 
twaalfde eeuw, een van de oudste bakstenen gebouwen uit de provincie, maar in de grond vond men bewij-
zen van bewoning al uit de vijfde eeuw voor Christus. In klimatologisch aangenamere oorden zette men in 
die dagen het Parthenon op. 
 
Een pad voerde omhoog naar het kerkje dat zoals overal elders om kerken door scheve zerken terzijde werd 
gestaan. Een bord naast de ingang zei 'Open', de deurkruk was een ijzeren ring. Binnen tussen de witte, 
deels beschilderde muren donkerbruine kerkbanken, een preekstoel, een orgel. Op een tafel een schaal met 
paaseitjes. De planken vloer net gedweild, hij was nog nat. Op een bord aan de muur de tekst 'Blied dat Joe 
der binn'n.' Blij dat U er bent. En nog een mededeling: het gebouwtje was voor 100 euro te huur. 
 
Ik zag niemand. Liep naar buiten, aangestaard door de zerken, omrondde het kerkje met zijn toren, die een 
meter uit het lood stond. Dat was omdat er te veel van de wierde was afgegraven. Alles hier was van een 
grote stille schoonheid. 
 
Net als de weg van Eenum naar Leermens, een wierde verderop. Ook hier weer zo'n eeuwenoude kerk, van 
tufsteen gebouwd, met zerken rondom uitgestrooid. Maar stil was het hier geenszins. Aan een huis vlakbij 
werd geschuurd, men werkte er aan de buitenmuren. 
 
"Aardbevingsschade", zei de bewoonster die even naar buiten wandelde. Dramatischer was de schade aan 
het Dorpshuis tegenover de kerk; daarvan werd de voorgevel gestut. Maar ook binnen hielden balken het 
huis op z'n plaats. Ik tuurde door de ramen en kreeg een waarschuwing van een man die op zijn trekker 
voorbij reed. "Hij kan zo vall'n", zei hij. 
 
Ik had het meer gezien in dit oude land; die stutten en steigers. Een boerderij bij Huizige, een kerkje in Mid-
delstum, een pension in Delfzijl. De pensionhoudster daar had me het zwaar gestutte huis binnengeleid, een 
gordijn opzijgeschoven en de scheur bij de erker laten zien. Ik zag de pijn in haar blik om die grote driehoek 
die buiten tegen de gevel was geplaatst. Noodverbanden van een stil onheil. 
 
Gelittekend Groningen. 
 
Soms is er boosheid over, soms verdriet, soms gelatenheid. Dit zei een negentiende-eeuwse grafzerk in 
Leermens: 
 
'Het is waar, het zijn wel zware slagen: het verlies van een dierbaar pand. Maar ach, het is Gods welbeha-
gen en die heeft het maaksel in Zijn hand.' 



Nee, geen L'Aquila 
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Veiligheid, veiligheid, veiligheid. Er kan voor de Provinciale Statenverkiezingen in Groningen geen ander 
thema bestaan. Al het andere is ondergeschikt. 
 
Pieta zat tegenover me. Ze had koffie gezet. Door de hoge ramen van de woonkamer keek ik naar buiten, 
naar villa's met rijksmonumentenstatus. Loppersum, getooid met het predikaat 'epicentrum'. Bevingsge-
meente. Al het onroerend goed was roerend geworden. Pieta zat opgesloten in haar rentmeesterswoning. 
Niemand wilde het huis kopen. 
 
Zij en haar man Martin hadden een lijn uitgezet, pensioenleeftijd bereikt, kinderen uit huis, een goed moment 
om nog te verhuizen naar een comfortabele woning die minder onderhoud vroeg dan dit schitterende, laat-
negentiende eeuwse pand. En toen kwam die klap bij Huizinge, in augustus 2012. Vlakbij. 
 
En alles veranderde. De lijn stokte. 
 
Of ik wist van de kerk van Farmsum. 
 
Nee, wist ik niet. Die is gesloten na een recente beving bij Appingedam, zei Pieta. De kerk, zocht ik op, is 
een zogenaamde waterstaatskerk, gebouwd in de negentiende eeuw. Hij verving een middeleeuwse kerk. 
De Farmsumerkerk heeft een kostbaar orgel van Lohman, 'met zingende prestanten en zeer fraaie fluiten' en 
had juist een grote restauratie ondergaan waarbij in de vloer vijftiende-eeuwse zerken werden gevonden van 
een beroemd Gronings geslacht. Funerair erfgoed. 
 
Toen de aarde beefde kwam pleisterwerk naar beneden, en ook het orgel, zei Pieta, moest nu gestut wor-
den. Ik zag een archieffoto van het interieur, dat orgel, die ranke zuilen. 
 
Groningen is geen L'Aquila, de midden-Italiaanse stad, waarvan het historische centrum na een beving in 
2009 (6.3 op de schaal van Richter) onherstelbaar beschadigde. Maar er lopen intussen wel Italiaanse des-
kundigen door de Groningse dorpen. 
 
Groningen is een oude zeebedding, met wierden bezaaid, met slaperdijken doorsneden, en overal, ja overal, 
een schat van stokoude kerkjes, daterend vanaf de elfde eeuw. Zestig ervan zijn door de bevingen bescha-
digd. Wat nog geen L'Aquila is, kan nog een L'Aquila worden. Overdreven? 
 
Er is zoveel wurgende onzekerheid. Een plaatselijke architect, die zich bezighoudt met aardbevingsbesten-
dig bouwen, had van een geoloog opgestoken dat als alle energie in de bodem in één keer zou vrijkomen dit 
een klap van 6.4 op de schaal van Richter zou veroorzaken. 
 
Overdreven? Bestaat ook maar ergens zekerheid over? 
 
In Loppersum, langs de Kruisweg, stond een mooi huis; het was nu door een hoog hekwerk omgeven met 
daaraan een waarschuwingsbord. 
 
'Verboden voor onbevoegden. Helmen en veiligheidsschoeisel verplicht. Betreden op eigen risico'. Aan 
weerszijden een mast met spotlights en camera's. De achtergevel was gebarsten. Binnen zaten mannen met 
helmen in blauwe overalls. Een van hen kwam naar buiten. Ze waren al zes weken bezig. We zijn het pand 
bouwkundig aan het versterken, zei hij. Ik vroeg hoe dat ging. Dat mocht hij niet zeggen van de Nam. Veilig-
heid? 
 
Onzekerheid, onzekerheid, onzekerheid.   


