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VOORWOORD
De zon schijnt.  Mijn deur staat wagenwijd open en 
er zijn vanmorgen al twee jonge huiszwaluwen naar 
binnen gevlogen. In de persconferentie gisteren hoorde 
ik dat de maatregelen verder worden versoepelt… Het 
wordt vast een hele mooie zomer!

Deze krant is wat dunner dan normaal. In deze tijden 
is dat natuurlijk heel begrijpelijk. In deze krant is er 
speciaal aandacht voor de versterkingsoperatie, er zijn 
hele leuke Haiku’s geschreven en ook komt er weer een 
KIEK!

Ik wens iedereen een hele fijne zomer en tot in 
september. De kopij kan uiterlijk 15 augustus worden 
ingeleverd, hoe meer, hoe beter!

De redactie,  
Namens Aletta Buiskool

Noord Drone heeft een deel  van Nieuw Scheemda en 
de Westerse molen Zeldenrust prachtig vast gelegd met 
een dronecamera. Te zien op YouTube. Zoek op: 
Noord Drone Nieuw Scheemda.

De Vrouwen van Nu in uw dorpen wenst iedereen 
een heel goede zomer. Denk aan en om elkaar. Blijf 
gezond en eet lekker (en gezond), beweeg en ‘werk’ 
aan je lichamelijke en geestelijke conditie. Of je nu 
wandelt en fietst, een ijsje eet, leest of puzzelt, tuiniert 
of een dutje doet in de zon: GENIET VAN DE 
ZOMER.

© Noord Drone
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Kopij aanleveren: voor 15 augustus 2020  
De kopij kunt u mailen naar:   dorpskrant@t-waar.nl  
of dorpskrant@nieuw-scheemda.nl 

Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden 
overgenomen zonder voorafgaande toestemming van de auteurs 
of rechthebbenden. De redactie behoudt zich het recht  stukken in 
te korten.

Redactie:  Marjan Jutting, Aletta Buiskool,  
   Patricia Eerkens en Patrick Seitner

Vormgeving: studio-pgraphix.nl

Voor geïnteresseerden buiten het verspreidinigsgebied bieden 
wij de mogelijkheid om voor 10 euro per jaar lid te worden. 
hiervoor ontvangt u elke twee maanden een krant. Hij wordt bij 
u thuis bezorgd. Stuur een mail met uw adresgegevens naar:  
 dorpskrant@t-waar.nl of dorpskrant@nieuw-scheemda.nl 

U kunt bij de gemeente terecht met een melding over 
achterstallig onderhoud, defecten, gevaarlijke situaties in 
uw buurt of straat. Na een zogenoemde MOR melding zal de 
gemeente hierop actie ondernemen. Een MOR indienen doet u 
hier: www.gemeente-oldambt.nl/wonen-en-leven/ruimte

Via onderstaande mailadressen kunt u terecht bij 
Dorpsbelangen Nieuw Scheemda - ‘ t Waar.
secretaris@t-waar.nl of secretaris@nieuw-scheemda.nl

E-mail: veurmekoar@nieuw-scheemda.nl   
of veurmekoar@t-waar.nl | Tel: 0636368003

De meest actuele zaken en over nieuws in en over de dorpen 
vindt u op: https://www.facebook.com/NieuwSwaar/

Meer informatie en achtergrond over onze dorpen vindt u op 
de website: www.nieuw-scheemda.nl | www.twaar.nl

COLOFON

INFORMATIE
MELDPUNT OPENBARE RUIMTE

Dorpsbelangen 

Tuinafval  op de composthoop 
of in de groene container.
Maar toch niet in het bos? 

Veur Mekoar 

FACEBOOK 

Website 

>
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Oldambt versterkt

Beste Dorpsgenoten,

WE HEBBEN BESLOTEN OM M.I.V. 1 
SEPTEMBER DE WINKEL TE SLUITEN.

Veel van onze producten zijn daarom afgeprijsd.

DE TRIMSALON BLIJFT, OP AFSPRAAK, 
GEWOON OPEN.

We willen iedereen bedanken voor het in ons 
gestelde vertrouwen.

Met vriendelijke groet,
Roelie Roossien

INLOOPSPREEKUREN GEBIEDSREGISSEUR
Heeft u vragen over schade of versterken? Dan kunt u vanaf juli 
weer terecht bij de spreekuren van onze gebiedsregisseur Ali 
Dammer. De spreekuren zijn een tijd niet doorgegaan vanwege 
de uitbraak van het coronavirus, maar nu de maatregelen zijn 
versoepeld is het weer mogelijk om bij elkaar te komen. 
 
DATA EN TIJDSTIPPEN
De spreekuren zijn op elke eerste dinsdag van de maand 
tussen 16.00 en 17.30 uur in ’t Trefpunt in Nieuwolda en op 
elke tweede dinsdag van de maand tussen 15.00 en 17.30 uur 
in het MFC in Nieuw Scheemda. In de zomervakantie vervallen 
een aantal spreekuren. Daarom hieronder een overzicht van de 
spreekuren tot en met september:

Dinsdag 7 juli 2020: 
 
16.00 – 17.30 uur in ’t Trefpunt in Nieuwolda

Dinsdag 14 juli 2020: geen spreekuur

Dinsdag 4 augustus 2020: geen spreekuur

Dinsdag 11 augustus 2020:  
15.00 – 17.30 uur in het MFC in Nieuw Scheemda

Dinsdag 1 september 2020:  
16.00 – 17.30 uur in ’t Trefpunt in Nieuwolda

Dinsdag 8 september 2020:  
15.00 – 17.30 uur in het MFC in Nieuw Scheemda

CORONAMAATREGELEN
De spreekruimtes zijn groot genoeg om voldoende 
afstand van elkaar te houden. Was voor uw komst naar 
het inloopspreekuur uw handen en houd rekening met de 
maatregelen die overal gelden: schud geen handen, hoest 
of nies in uw elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en 
blijf thuis met verkoudheidsklachten of koorts.
 
EERSTE NPG-PROJECTEN IN OLDAMBT UITGEVOERD
Oldambt krijgt, net als de andere aardbevingsgemeenten 
in de provincie, een flink bedrag van het Nationaal 
Programma Groningen om te investeren in de toekomst. 
Samen met inwoners, ondernemers en organisaties 
maken we een lokaal programma waarin we laten zien 
waaraan we het geld willen besteden. Vooruitlopend op 
het opstellen van het lokale programma heeft Oldambt in 
2019 alvast een bijdrage van 331.608 euro gekregen voor 
het uitvoeren van twee projecten, namelijk het verbeteren 
van de verkeersveiligheid in Scheemda en het betrekken 
van de inwoners uit Nieuwolda bij de overstap naar groen 
gas.
 
WAARDEDALINGSREGELING START IN SEPTEMBER, 
MAAR NOG NIET VOOR OLDAMBT
De regeling voor Groningers die te maken hebben met 
de waardedaling van hun woning start op 1 september. 
Inwoners uit de gemeenten Loppersum en Appingedam 
kunnen vanaf die datum een schadevergoeding aanvragen 
bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Twee 
maanden later wordt de regeling breder opengesteld. 
Of Oldambtsters vanaf dat moment ook een aanvraag in 
kunnen dienen, is nog niet bekend.
 
DE REGELING
De Waardedalingsregeling vergoedt de financiële schade 
die is ontstaan doordat een woning minder waard is 
geworden of minder hard in waarde is gestegen door 
de gaswinningsproblematiek. De verkoopprijs van de 
woning en het aantal schademeldingen per postcode zijn 
bepalend voor de regeling. Als er geen verkoop is geweest, 
bepaalt de WOZ-waarde van de woning op 1 januari 2019 
de hoogte van het uit te keren bedrag. De regeling wordt 
uitgevoerd door het Instituut Mijnbouwschade Groningen 
(IMG). Het IMG start op 1 juli als opvolger van de Tijdelijke 
Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG).
 
START IN LOPPERSUM EN APPINGEDAM
De regeling start voor de gemeenten Loppersum 
en Appingedam omdat de waardedaling in deze 
gebieden het grootst is (maximaal 18,4 procent). De 
waardedaling in Oldambt is maximaal 2,7 procent. De 
Waardedalingsregeling is opgesteld op basis van de 
adviezen van de Commissie Hammerstein. De Commissie 
Hammerstein is een onafhankelijke commissie die door 
het kabinet is aangesteld om advies te geven over de 
uitvoering van de Waardedalingsregeling.
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Aan de oproep om deze Coronatijd wat te verzachten door het maken van een haiku is goed gehoor gegeven!

Meerdere inwoners van ’t Waar en Nieuw Scheemda zijn losgegaan.
De komende tijd wordt er een selectie samengesteld en gebundeld. 
De bundeltjes zijn te zien en te koop tijdens de komende Kiek. 
 
Dank voor jullie grappige, soms ontroerende en tot nadenken stemmende inzendingen!
 
Maike van der Kooij

Haiku’s uit ’t Waar en Nieuw Scheemda

IN DE HANGMAT

SCHOMMELEND WEG DOEZELEN

DE TIJD GLIJDT VOORBIJ

CONNIE BOS

IK SCHRIJF EEN HAIKU

WANT ALLE KOEIEN ZIJN HIGH

VERGIS IK ME NU?

LIDA SYTSMA en PETRA
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Op de kovvie bie …. mien tan Graide 
(lees: koffie drinken bij mijn tante Grietje)

‘Kin k’, zee ze, ‘wel’, zee ze, ’n pond’, zee ze, ‘gört’, zee ze, ‘van’, 
zee ze, ‘joe’, zee ze, ‘lainen’, zee ze

‘Want’ zee ze, ‘mien’, zee ze, ‘man’, zee ze, ‘is’, zee ze, ‘noar’, zee 
ze, ‘molen’, zee ze, ‘tou’, zee ze. 

‘Mor’, zee ze, ‘as’, zee ze, ‘mien’, zee ze, ‘man’, zee ze, ‘weer’, zee 
ze, ‘komt’, zee ze, ‘din’, zee ze, ‘kriegen’, zee ze, ‘joen’, zee ze, 

‘pond’, zee ze, ‘gört’, zee ze, ‘wel’, zee ze, ‘weer’, zee ze. 
‘Dag’, zee ze, ‘buur-‘, zee ze, ‘vraauw!’, zee ze.

Steeds vaker dwalen mijn gedachten af naar het verleden. Naar 
wat er in het verleden is gebeurd. Naar wat ik in het verleden 
heb gevoeld. En naar al die lieve mensen uit het verleden. En 
dan met name naar die mensen die fysiek niet meer onder ons 
zijn. Vertrokken naar de ongeziene wereld. Zo denk ik nog vaak 
aan mijn tante Grietje. Ook zij woonde in het dorp waar ik 
woonde als kind: Noordbroek. Tante Grietje was … nou ja … 
was tante Grietje. En dat bedoel ik als een positieve definitie. 
Ze was een prachtmens. En je voelde je er op elk moment van 
de dag welkom. Zij leefde met heel haar hart en had daarop ook 
haar tong liggen. Waarom ik in deze roerige tijden wat vaker 
aan het verleden denk? Nou dat is wel duidelijk. Denk ik. Ook 
ik word een dagje (of inmiddels eigenlijk jaren) ouder en dan 
tellen in het leven opeens hele andere dingen dan wanneer je 
jong bent. Herkenbaar voor een ieder. Weet ik. 

Bovengenoemd Gronings versje spookt me de hele dag al door 
het hoofd. Bij het opstaan plopte het versje ineens in mijn 
gedachten op. Een speciaal en fijn gevoel drijft naar boven. Een 
verlaten traan baant zich tevreden een weg over mijn gezicht. 
Met het versje in mijn hoofd. Vanochtend tijdens het ontbijt. 
Tijdens de lunch. Tijdens het theedrinken. Tijdens de rit naar 
mijn ouders. Tijdens het avondeten. Het versje laat me vandaag 
niet los. Ik heb even het internet geraadpleegd. Maar dit oud 
Gronings versje is niet bekend. Jammer. Had graag wat meer 
informatie over dit specifieke Gronings versje ontdekt. Maar 
het versje is bij mij wel bekend. Het zit in mijn hoofd. De tekst. 
Voor wie het wel weet: ik houd me aanbevolen voor welke 
informatie over dit versje dan ook. 

Ik kijk naar mijn theekastje. Op het grensplekje tussen kamer 
en keuken. Daar waar ik allerlei aardse zaken van voor mij 
belangrijke overleden dierbaren bewaar. Het borrelglaasje van 
mijn opa Koning, het ‘kersen-op-sap’-glaasje van mien opoe 
Moeke (lees: de moeder van mijn moeder), het theekopje van 

mijn oma Pie en het koffiekopje van mijn tante Grietje. Ik haal het 
fleurige koffiekopje tevoorschijn, drink vandaag koffie uit dit kopje en 
denk aan tante Grietje. En aan dit versje. Ach. Of ik gek ben? Ja. Van 
nature. En dat is niet erg, aldus mijn vader. Hij is ervan overtuigd dat 
‘gek zijn’ niet zeer doet en zeker is aan te bevelen. Het maakt het leven 
een stuk aangenamer. En dat ben ik met mijn vader eens. 

Over het versje: tante Grietje was in staat dit versje binnen enkele 
seconden op te zeggen. Als kind vond ik dat fascinerend. Ik was 
niet zo snel. Niet met praten en zeker niet met het opzeggen van 
dergelijke versjes. Ik probeerde het wel. Natuurlijk. En als ik dan 
over mijn woorden struikelde, dan rolden de tranen over de mooie 
rode appelwangetjes van mijn tante. Wat had ze dan een lol. Er was 
werkelijk niemand die in staat was het versje zo snel op te zeggen 
zoals zij dat kon opzeggen. Vandaag probeerde ik het nog een aantal 
keren. Om dit versje zo snel mogelijk op te zeggen. Ter nagedachtenis 
aan en uit respect voor mijn tante Grietje. Voor mij, een typische 
Groningse, is het te doen. Me dunkt voor een niet-Groninger in het 
geheel niet. Maar natuurlijk kan ik me daarin vergissen. Dan hoor ik 
dat graag.
 
De cirkel is nog steeds rond. Kon ik nog maar even bij haar zijn. Kon 
ik haar nog maar even een knuffel geven. Kon ik haar nog maar even 
voorstellen aan mijn kleindochter van zes maanden. Kon ik haar nog 
maar even zachtjes vertellen dat ik van haar heb gehouden. Iets wat 
ik eigenlijk nooit heb gedaan. En iets wat de gemiddelde Groninger 
ook niet zo gauw doet. Het laten zien van emoties is een beetje eng. 
Dat houdt de gemiddelde Groninger liever binnen. Diep van binnen. 
Want, nou ja, waist ja wel. En daar ga ik nu ook maar van uit. Ik hield 
van haar. En zij hield van mij. Dat wisten we van elkaar. Heerlijk. 
Herinneringen. Herinneringen zijn mooi. Herinneringen zijn mij 
dierbaar. En juist die herinneringen aan bepaalde dierbare mensen die 
naar die andere dimensie vertrokken, maar altijd in mijn hart zullen 
voortleven, koester ik. Met heel mijn hart. Vooral nu …
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Op 28 april stelde de gemeenteraad van Oldambt het lokale plan 
van aanpak voor de versterkingsopgave vast. In dit plan staat hoe 
de versterkingsoperatie er in 2020 uit ziet en welke keuzes Oldambt 
heeft gemaakt voor de uitvoering van het plan. Na het toevoegen van 
200 nieuwe panden bestaat de versterkingsopgave uit 485 adressen. 
Deze panden worden door Nationaal Coördinator Groningen (NCG) 
opgenomen en beoordeeld om te bepalen of ze versterkt moeten worden. 

Nieuwe adressen
De 200 nieuwe adressen komen naar voren uit het risicomodel (HRA) 
dat jaarlijks gebruikt wordt om te bepalen welke gebouwen een verhoogd 
of licht verhoogd risico hebben. “Naast een behoorlijk aantal nieuwe 
adressen in Nieuwolda, zien we ook een verschuiving naar het gebied rond 
Midwolda en Oostwold”, zegt versterkingswethouder Laura Broekhuizen. 
“Bovendien zien we nu voor het eerst huurwoningen terugkomen in de 
opgave. Daarover zijn we al in gesprek met woonstichting Groninger 
Huis.”

Focus op Nieuwolda, Nieuw Scheemda en ‘t Waar
“We hebben er in ons plan voor gekozen om eerst verder te gaan met de 
woningen in Nieuwolda. Dit doen we omdat hier de meeste risicoadressen 
zijn en omdat we hier vorig jaar al gestart zijn met de eerste opnames, net 
als in de dorpen Nieuw Scheemda en ’t Waar”, legt de wethouder uit. In 
Nieuwolda zijn 60 nieuwe adressen met een (licht) verhoogd risicoprofiel 
aan de lijst toegevoegd. In Nieuw Scheemda en ’t Waar zijn de aantallen 
hetzelfde gebleven.

Oostwold, Scheemda en Midwolda
“Dit betekent helaas wel dat we waarschijnlijk pas in 2021 kunnen 
starten met de opnames van de nieuwe adressen in Oostwold, Scheemda 
en Midwolda”, zegt Broekhuizen. “Dit komt omdat er niet voldoende 
capaciteit is om alle gebouwen die nu in ons plan van aanpak staan in 2020 
te voorzien van een versterkingsadvies.”

Plan van 2019 nog niet uitgevoerd
“Ondertussen loopt het onderzoek naar de 285 adressen uit ons plan 
van 2019 ook nog steeds”, zegt Broekhuizen. “Rond de zomer van 
2019 zijn de eerste woningen pas opgenomen. Inmiddels zijn alle 285 
adressen benaderd door NCG voor een kennismakingsgesprek. In 
verband met het coronavirus zijn de daadwerkelijke opnames vertraagd. 
Die komen nu langzamerhand weer op gang. We verwachten de eerste 
versterkingsadviezen rond de zomer. Pas dan weten we of er in Oldambt 
ook woningen versterkt moeten worden.”

Verlaging gaswinning heeft positief effect
“Op 31 maart kwam het nieuws naar buiten dat de verlaging van de 
gaswinning een positief effect heeft op de veiligheid in Groningen. 

Uit de nieuwste versie van het risicomodel blijkt namelijk 
dat er in het aardbevingsgebied geen gebouwen meer 
staan met een verhoogd risicoprofiel en dat er nog 80 
tot 160 gebouwen buiten Oldambt zijn met een licht 
verhoogd risicoprofiel”, aldus wethouder Broekhuizen. 
“Dit nieuws heeft geen directe gevolgen voor de huidige 
versterkingsopgave en dus voor het plan van aanpak dat we 
als college hebben vastgesteld. Dat hebben we ook zo met 
het Rijk afgesproken: alle gebouwen die nu onderdeel zijn 
van de versterkingsoperatie worden opgenomen, beoordeeld 
en waar nodig versterkt.”

Vragen over de versterkingsopgave
“De eigenaren van de 200 nieuw toegevoegde adressen 
hebben in mei een brief van de gemeente en NCG 
gekregen met informatie over het risicoprofiel van hun 
woning en de gevolgen daarvan. Helaas kunnen we in 
verband met de coronacrisis geen informatiebijeenkomst 
organiseren om vragen van inwoners te beantwoorden”, 
zegt de wethouder. “Ook de spreekuren met onze 
gebiedsregisseur en een bewonersbegeleider van NCG in 
’t Trefpunt gaan voorlopig niet door. Daarom proberen 
we zoveel mogelijk vragen te beantwoorden op de 
aardbevingspagina op onze website. Uiteraard kunnen 
inwoners met vragen ons ook bellen of mailen via (0597) 48 
20 00 of info@gemeente-oldambt.nl.”

PLAN VAN AANPAK VERSTERKINGSOPGAVE 2020 VASTGESTELD



 

Indoor Speelparadijs, Partyboerderij, Midgetgolf, Lopen op het 

water, Terras, Camping en Chaletpark ”De Leeuwenborg”      
 

 
 
 
 
 
 

Dé gelegenheid voor elk feest. 

www.deleeuwenborg.nl 
Pastorieweg 14, 9943 TG  Nieuw Scheemda, 0598-446464 

pagina 7 juli 2020

Op 11 oktober komt er weer een ‘KIEK VAN ALLES 
WAT’ in en om partycentrum de Leeuwenborg. 

Samen genieten van muziek en eten! Elkaars talent en 
creativiteit bewonderen en elkaar ontmoeten op een mooie 
CULTUUR- en NATUURMARKT voor en door gezellige 

mensen uit Nieuw Scheemda en  t Waar en omgeving. 

Geef je op bij ankie.grooten@ziggo.nl

     MEEDOEN AAN DE KIEK! Virus-vakantie 
 

"Ja, dat komt door de virus-vakantie 
ze zitten allemaal thuis 

wat moet ik daarvan vinden”? 
“Je doet er toch niks an, 

het is effe niet leuk 
maar het gaat wel weer over." 
Ze fluit naar haar vier honden 

die langs het diep rennen 
en over het zonovergoten groen. 
Het koolzaad aarzelt uitbundig 

tussen knop en bloesem. 
De buurvrouw vervolgt haar dagelijkse  

routine van loslaten en aanlijnen. 
De meestal zompige zwarte klei 
is zacht grijs met diepe groeven. 
Een oud wijs gezicht dat berust 

in de lente zon. 
De aardehuid onder onze voeten 

geeft steun.  
Ik overpeins de afstand tussen ons, 

tussen ons allen en vooral 
de laatste adem van velen 
zonder de nabijheid van 

een geliefde. 
 

Ik hoor de stilte 
vallen tussen de regels 

van het hoopvol ingezaaide land. 
 

Bianca Holst april 2020 
https://www.facebook.com/dichterbieons/ 
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CORONA-MEROAKELS – DEEL 2
Samen zijn

Is samen lachen, samen huilen
Leven door dichtbij elkaar te zijn

Samen zijn
Is sterker dan de sterkste storm

Gekleurder dan ‘t grauwe om ons heen
Want samen zijn

Ja samen zijn
Dat wil toch iedereen

Een lied dat ooit door Willeke Alberti werd gezongen. Ruim dertig jaar geleden. Een week na het uitbreken van de ‘Corona-oorlog’ 
hoorde ik het nummer nog eens. Alstoen werd het nummer gebracht door Waylon en Wibi Soerjadi. Mooi! En toepasselijk. Het samen 
zijn wordt thans een verboden vrucht. Een mooie tekst die in mijn beleving tijdloos is. Of blijkt. De tekst maakt me emotioneel. Merk ik. 
Vooral nu.

De Corona-maatregelen maken het de mens best moeilijk. Inmiddels leven we al drie maanden met alle sores die onze ‘vriendin’ Corona 
teweeg heeft gebracht. Wat een ieder er ook van denkt: de mens wordt er allesbehalve vrolijk van. Banen verdwijnen. Kantoren worden 
opgedoekt. Mensen komen in de (financiële) problemen. Dit wekt frustratie op. En dan, juist dan, gaan mensen zeiken. Zeiken om 
het zeiken. Discussies om de meest uiteenlopende onderwerpen. Onenigheden over de meest bizarre omstandigheden. Moorden om 
de meest vreemde redenen. Belachelijk! Maar nu denk ik dat de crux van al dit leed is gelegen in de media. t Nijs. Het nieuws. Alle 
dramatische verhalen, waar of niet waar, komen in beeld. Op de televisie. Op facebook. Op willekeurige websites. We worden letterlijk 
‘doodgegooid’ met negatieve berichtgeving. Want laten we eerlijk zijn: het nieuws is over het algemeen niet erg positief. Het gaat alleen 
maar om het aantal doden door Corona, door de griep, door de doorgedraaide medemens, door machtsgeile politieagenten, door een ex-
partner of noem het maar op. Alle negatieve berichten maken me emotioneel. Voel ik. Vooral nu.

De anderhalve-meter-samenleving maken het de mens best moeilijk. Wie kan het bedenken? Dat kan alleen iemand in Den Haag, 
zou mijn opa gezegd hebben. Om aan het ‘anderhalve-meter-beleid’ een heuse wet te verbinden. En bij overtreding van die wet word 
je gestraft. Je krijgt een boete. En daarom wordt ‘het nieuwe normaal’ bij wet geregeld. Althans dat is de bedoeling. Zelf houd ik ervan 
om mensen (even) aan te raken. Over de wang te strijken. Over de bol te aaien. Een knuffel te geven. Het nieuwe normaal is daar niet 
op berekend. Het nieuwe normaal voelt voor mij abnormaal. Het is niet meer gezellig. En het ontbreken van die gezelligheid maakt me 
emotioneel. Weet ik. Vooral nu.

De eenzaamheid, dat in mijn optiek in causaal verband staat met de hiervoor genoemde drie alinea’s, maken het de mens best 
moeilijk. Zeventien miljoen mensen. Zeventien miljoen 
mensen op deze hele kleine stukje aarde. Deze zeventien 
miljoen Nederlanders zouden de Staat moeten aanklagen. 
Of dagvaarden. Denk ik. Allemaal. En waarom? De 
menselijkheid verdwijnt. En de oorzaak is bekend: de huidige 
maatregelen. Onze voorbeeldgeneratie (opa’s en oma’s) wordt 
volledig buitenspel gezet. In een waar isolement geplaatst. 
Een isolement waar al die lieve mensen niet om hebben 
gevraagd. Kom nou toch! Schrijnende gevallen. Sterfgevallen 
zonder enig bezoek van familie. Geen laatste groet. Geen 
laatste kus. Geen laatste woorden. Nu word ik over het 
algemeen niet boos. Ik word voor het merendeel verdrietig. 
Het raakt me. Het raakt me zo. Het raakte me zo diep. 
Zo diep raakt deze onrecht mij, dat ik af en toe spontaan 
kan huilen. Ja. Een huiler. Dat ben ik. Omdat er onrechtvaardig gehandeld wordt. Sterker nog: fundamentele mensenrechten worden 
geschonden. Onmenselijk. Deze tragedie. Deze diep trieste ontwikkelingen maken mij emotioneel. Besef ik. Vooral nu.


