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Eerst was de coronarisis een drama
voor de Groningse musea, nu lees
je dat de oplopende energiekosten
voor diezelfde instellingen een
(nieuwe) ramp worden. Musea zijn
belangrijk voor eenieder om kennis
op te doen van onder meer de
historie van onze provincie en
onze voorouders. Belangrijk voor
jong en oud dacht ik.
Dat straks door de hoge energiere-
kening musea hier zouden moeten
sluiten, zou een slechte zaak zijn.
We bezoeken ook graag een muse-
um in de wintermaanden. In Gro-
ningen hebben we onder meer het
J.B. Scholtensfonds. Eén van de
doelstellingen daarvan is ‘het leni-
gen van culturele noden’. Mijns
inziens kun je de geldnood als
gevolg van de exorbitant opgelo-
pen rekening voor gas en stroom
daar onder verstaan. Musea doe
een beroep op het fonds zou ik
zeggen.

Musea in nood

Groningen, R.J. Kooi

Belangrijkste reden dat roze boer-
derijen ontstaan, is dat in de hele
bestuurlijke en ambtelijke keten in
Groningen adequate kennis ont-
breekt om oplossingen voor de
instandhouding van de boerderijen
te kunnen formuleren. Noodzake-
lijke onderlinge reflectie tussen
betrokken bestuurlijke partijen
wordt kennelijk door grensover-
schrijdende collegialiteit verhin-
derd.
Rijk (RCE), provincie, gemeente en
Erfgoedloket Libau zijn helaas
vanwege hun personele bezetting
geen onderdeel van de oplossing,
maar zijn onderdeel van het pro-
bleem geworden. Zij werken het
verval in de hand en zijn helaas de
belangrijkste obstakels die oplos-
singen in het Oldambt massief in
de weg staan.
In deze gemeente zijn ‘gebouwen
en gronden’ met hun volume en
oppervlakte vaak groter dan meni-
ge Rijksbeschermde Nederlandse
buitenplaats. Voor buitenplaatsen,
kerken en dergelijke zijn goede
instandhoudingsregelingen en
deze behoren beschikbaar te ko-
men voor de instandhouding van
Oldambtster- of Groninger boerde-
rijen die zijn gerangschikt als Rijks-
monument en Karakteristiek.
Bij de nu roze boerderij Ten Have
in Drieborg is vanwege de wissel-
werking tussen gebouw en land-
schap sprake van bijzondere monu-
mentaliteit en grote waarde en
-schoonheid. De boerderij is daar-
om als van uitzonderlijk gemeente-
lijk- en regionaal belang te rang-
schikken. De status als Rijksmonu-
ment bevestigt het algemeen- en
nationaal belang die de boerderij
vertegenwoordigt.
Via het Nationaal Programma
Groningen was 1,125 miljard be-
schikbaar. Door gebrek aan noodza-
kelijke kennis is te spreken van
onbalans bij de besteding zo ook bij
de toepassing van andere regelin-
gen. Hoe kan het dat een enorm
bedrag aan subsidies beschikbaar is
gesteld voor het herstel van een
bouwval in Nieuwolda, terwijl
boerderij Ten Have – ‘dé icoon van
het Oldambt’ – op instorten staat
en de eigenaren geen doelmatige
ondersteuning krijgen?

Roze boerderijen

Bad Nieuweschans, Theo Wit

binnenstad, bijna tot in het cen-
trum! De middenstanders wrijven
zich al duchtig in de handen. De
Pieter Smit-brug zorgt inmiddels al
voor veel klandizie vanuit de Blau-
we Stad. Straks dus ook de bootje-
vaarders nog. Het kan niet op! De
omzetten vliegen omhoog! En daar
gaat het om, toch?
Edoch, hier gaat men even voorbij
aan de realiteit van vandaag. Na
corona en de oorlog van Poetin
zitten we nu met een gigantische
gasprijs, waardoor de middenstand
opnieuw winkels moet sluiten en

de burger veel minder kan beste-
den. Dat leidt dan wellicht tot een
spookstad, in plaats van een koop-
stad. Awel, ook daarin heeft de
gemeente reeds voorzieningen
getroffen: Pas is er een persoon
aangesteld die het gaat fiksen Win-
schoten , ondanks de algehele
malaise, weer tot een echte koop-
stad gaat maken. Kosten? Ben
benieuwd!
Ik wens ze veel sterkte, ondanks
mijn twijfels en ergernis!

voor hun rekening te nemen.....!
Poesten en d meel in d zak holl n,
dus. Het kan niet beter!
Dat de mensen met bevingsschade
al tien jaar en langer wachten op
een dergelijke bijdrage is natuurlijk
iets geheel anders. Vooral ook
vreemd en schofterig. Kunnen ze in
Winschoten ook niets aan verande-
ren. Persoonlijk denk ik, dat Rijk en
provincie wel erg gul zijn voor de
hoofdstad van t Oldambt.
Maar wie ben ik? De plannen voor
de komende tijd zijn opnieuw van
grote allure. Met je bootje naar de

Ja, wat wil je! Door de samenvoe-
ging met de andere omliggende
dorpen tot Gemeente Oldambt
kunnen ze ook Winschoten zeggen,
dat ze toekomst hebben. En ze
maken het waar. Een Oldambt-
meer, Blauwe Stad, een nieuwe
Klinker, de langste loopbrug, straks
een nieuw gemeentehuis en een
gigantisch? Omnisportcentrum!
Het heeft wel tientallen miljoenen
gekost, maar het geluk was aan de
zijde van de gemeente: het Rijk en
de provincie toonden de bereidwil-
ligheid het grootste deel daarvan

Winschoot het de Toukomst!

Scheemda, Klaas van Zonneveld

O
p dit moment worden in
onze regio in talloze ker-
ken meer dan vierhon-
derd vluchtelingen opge-

vangen. Dat is nodig, omdat de beel-
den duidelijk waren: die zevenhon-
derd mensen die in Ter Apel buiten
de poort op de grond – al dan niet in
tenten – de nacht doorbrachten,
moesten zo snel mogelijk onderdak
worden geholpen. Het was bescha-
mend wat daar gebeurde, iedereen
was het er over eens en dan moet er
iets gedaan worden.

Inlia mailde op vrijdagmiddag 19
augustus naar alle aangesloten ker-
ken de vraag om de volgende mid-
dag, zaterdag 20 augustus om 16.00
uur met iedereen te overleggen; on-

geveer vijftig mensen uit de ver-
scheidene kerkelijke gemeenten in
Groningen en Drenthe kwamen bij
elkaar om zaken te doen. De vraag
was niet of er geholpen moest wor-
den, maar hoe.

Hoe komen we aan bedden; hoe
gaan we het eten organiseren en hoe
komen we aan douches? Want ge-
bouwen zijn er, maar niet van alles
voorzien. Al op zondagavond wer-
den de eerste mensen opgevangen.
Het is geweldig wat al die vrijwilli-
gers voor elkaar hebben gekregen en
dat zijn mensen vanuit verschillen-
de hoeken van onze samenleving
die in de kerkgebouwen de handen
uit de mouwen steken.

Op sommige plaatsen in onze sa-
menleving is veel weerstand tegen
de opvang van vluchtelingen. Er

wordt ook zo nu en dan flink stem-
ming gemaakt, door met pamfletten
deze opvang te ontmoedigen, door
te polariseren. Wij merken dat er
ook een hele andere stemming in
onze samenleving is en dat veel
mensen willen helpen om voor me-
demensen uit andere landen een
goede plek te organiseren.

Dat is in zeer korte tijd voor elkaar
gemaakt en het was bepaald onzeker
hoe dat zou gaan, want niemand had

daar ervaring mee. En het is heel
goed gegaan, voor zover ik weet tot
nu toe zonder incidenten.

In Zuidlaren, Zeerijp, Vries, Assen,
Groningen, Wildervank, Borger,
Veendam, Hoogezand en al die an-
dere plekken zijn kerkgebouwen
omgebouwd tot huiskamers, slaap-
kamers en eetzalen.

Het mag duidelijk zijn dat deze
opvang onder protest plaatsvindt,
omdat het onze overheid is die dit
moet regelen en niet onze vrijwilli-
gers. En het lijkt nu ook nog langer te
gaan duren, omdat er onvoldoende
opvangplekken beschikbaar blijven
en niemand weet voor hoe lang.

Veel mensen willen vluchtelingen helpen
Protesten tegen opvang van asielzoekers halen vaak het nieuws. Volgens do-
minee Jan Hommes uit Glimmen is er echter ook veel bereidheid om vluchte-
lingen te helpen.

Opvang voor vluchtelingen in de Nieuwe Kerk in Groningen.

JAN HOMMES

OPINIE

‘Opvang in kerken
onder protest: de
overheid zou het
moeten regelen’

Jan Hommes uit Glimmen is classis-

predikant namens de Protestantse

Kerk voor Groningen en Drenthe.


