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Een chronische ramp
interview over de zorg voor mensen in 
de aardbevingsregio Groningen

Wie zijn jullie?
Jitse: ik ben in maart 2012 in Ap-
pingedam terecht gekomen als 

predikant. Een paar maanden later ver-
anderde het gebrek aan aandacht voor de 
aardbevingsproblematiek in nieuws door 
de beving van Huizinge. Op dat moment 
was het niet langer te ontkennen dat er 
een relatie was tussen de gaswinning en 

de aardbevingsproblematiek. We hebben 
die beving ook zelf gevoeld: je huis trilt, je 
trilt zelf: een vreemde gewaarwording. Van-
af dat moment begonnen mensen vrij snel 
te komen met schadeverhalen. Ik kwam als 
snel in contact met een gezin dat woonde 
in een huis waarvan de achtergevel er zo 
ongeveer uit dreigde te vallen. Een gezin 
met vijf kinderen en opeens veel zorgen. Zij 
vroegen direct om bijstand en ondersteu-
ning. Vragen als: wie van mijn kinderen 
pak ik het eerst op als het huis instort? Dat 
soort vragen.

Vanaf 2014 werd de problematiek steeds 
heftiger en het aantal vragen nam toe. 
Toen heb ik mij aangesloten bij het Plat-
form Kerk en Aardbeving, toen bestaand 
uit voornamelijk PKN-predikanten, een 
groep die later kerkelijk steeds breder werd. 
Daarnaast heb ik nog wat gedaan in de lo-
kale politiek. Zo ben ik beland in een situ-
atie die heel veel energie vraagt van men-
sen, van mij zelf, maar ook van de echte 
actievoerders. Je ziet nu dat vooral die laat-
ste groep, de fanatieke actievoerders, lang-
zaam omvalt. Het Dagblad van het Noorden 
publiceert een serie: ‘Ik Wacht’ waarin 
mensen hun verhaal vertellen. Daar lees je 
dan wat de aardbevingen doen en wat het 
beleid van de overheid en NAM doet met 
mensen. Zo ben ik betrokken geraakt en 
sinds 1 december 2018 geestelijk verzorger 

Op een aantal plekken in Nederland worden 

nieuwe initiatieven ontplooid om geestelijk 

verzorgers in te zetten waar maatschappelij-

ke vragen aan de orde zijn. Een van de opval-

lendste is de aanstelling van twee geestelijk 

verzorgers voor mensen die te maken hebben 

met de aardbevingen in de provincie Gronin-

gen. We spreken met de bevlogen geestelijk 

verzorger Jitse van der Wal en onderzoeker 

Hanneke Muthert van de RUG, die het werk 

van Jitse en dat van zijn collega Melissa Dales 

volgt.
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van actieonderzoek de praktijk goed te vol-
gen. Van daaruit willen we zien wat er aan 
theorie te formuleren valt in aansluiting 
ook bij andere projecten. Sociaalpsycholo-
gisch onderzoek hier aan de RUG heeft la-
ten zien dat in het aardbevingsgebied het 
gevoel van veiligheid, het vertrouwen in 
de overheid en de gezondheid zijn afgeno-
men bij mensen met meervoudige schade. 
Het is ook onzeker of en wanneer dit alles 
stopt. Evenmin wanneer nu echt concrete 
oplossingen geboden gaan worden voor de 
schade. Daarmee kun je spreken van een 
chronische ramp. Een vergelijkbaar pro-
ces van chronische onzekerheid in combi-
natie met schade speelt zich af bij de boe-
ren, waar boerenpastor Jack Versteegh over 
spreekt. Door goed te kijken hoe het werk 
hier gestalte krijgt, wat werkt en wat niet, 
gecombineerd met bestaande kennis, ho-
pen we een stap verder te komen rond goe-
de geestelijke verzorging ook bij andersoor-
tige rampen.

Vergelijkbaar met het Case Studies Project?
Hanneke: Deels ja, maar tegelijkertijd is 
dit onderzoek ook weer anders. De mees-

die, samen met mijn collega, speciale aan-
dacht heeft voor deze mensen.

Hanneke: mijn betrokkenheid begon iets 
later. Ons huis is weliswaar ook getroffen 
door aardbevingsschade, maar niet zo in-
grijpend. Wel waren opeens scheuren zicht-
baar die er nooit waren, wat alert maakt. 
De verhalen ken ik wel. Mijn aandachtsge-
bied is altijd geweest verliesverwerking of 
trauma bij mensen, gevoed door mijn ach-
tergrond als geestelijk verzorger in de psy-
chiatrie. Ik ben altijd verwonderd geweest 
over hoe mensen hun leven vormgeven na 
ingrijpende gebeurtenissen in relatie tot 
hun vermogen dan wel onvermogen om 
te rouwen. Hoe dat speelt in een hele regio 
brengt een nieuwe dimensie. Samen met 
Martin Walton van de PThU ben ik onder-
zoek gestart naar geestelijke verzorging bij 
rampen, met als speciale casus geestelijke 
verzorging in het aardbevingsgebied. Be-
staand onderzoek laat zien dat er een groot 
verschil is tussen de theorie en de daad-
werkelijke inzet van geestelijk verzorgers 
rond rampen. Dat willen we hier voorko-
men. Daarom kiezen we ervoor met behulp 
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van Nederland denkt wellicht: de gaskraan 
gaat toch dicht dus is het voorbij. Zo werkt 
dat hier niet.

Hebben jullie zicht op de gevoelens die 
daarbij naar boven komen?
Jitse: ik merk zelf dat ik anders naar mijn 
huis kijk. Mij is verteld dat ik geen risico 
loop, terwijl anderen met een huis dat vol-
gens hetzelfde systeem gebouwd is, hun 
huis vervangen of verstevigd zagen worden. 
Dan vraag je je wel af hoe dat kan.

Hanneke: je hoort dat mensen zich niet 
meer thuis kunnen voelen in hun eigen 
huis. Bijvoorbeeld bij versteviging aan de 
binnenzijde van de buitenmuur: alle ka-
mers veranderen van vorm, worden kleiner 
en zijn niet langer ‘eigen’. Een vrouw ver-
telde mij: mijn bed past straks niet meer in 
mijn slaapkamer. En ik moet ook mijn hele 
keukenblok vernieuwen. En dat wordt niet 
vergoed. Erger nog: alle butsen en deuken 
worden straks weggestuct. De eigenheid 
wordt aangetast.

Daarbij ervaren mensen dat de overheid 
hen niet serieus neemt. Zij verliezen daar-
mee het vertrouwen, iets wat je niet mak-
kelijk weer terugkrijgt als je ziet dat de 
zoveelste instantie in het leven wordt geroe-
pen om te kijken of de schadeafhandeling 
wel goed verloopt. Het is er voortdurend, 
het is nooit klaar.

De problematiek lijkt verder heel divers te 
zijn. Is het daardoor lastig om een pas-
sende aanpak te bedenken? Hoe is dat in 
de praktijk?
Jitse: er is een deel dat het marginaliseert. 
Deze mensen hebben bijvoorbeeld beperk-
te schade en ervaren geen last. Als ik het 
niet heb: dan is het er niet. Daardoor wordt 
het individueel. De verschillen zijn zo 
groot dat gemeenschappen die eerder nog 
sterk verbonden waren uit elkaar vallen. 
Ook door de aanpak. Bijvoorbeeld in Appin-
gedam, waar in een wijk zestig woningen 
versterkt zijn terwijl vierhonderd van de-
zelfde woningen nu tegen de vlakte gaan. 

te deelnemers aan het case studies project 
werken in instellingen, waardoor de inter-
actie met mensen anders georganiseerd is. 
In dit project gaat het om vragen als: welke 
zinvolle bijdrage kan de geestelijk verzorger 
in deze heel eigen context bieden in de on-
dersteuning aan mensen die voortdurend 
in onzekerheid verkeren?

Wat is het verschil precies tussen chroni-
sche rampen en andere rampen?
Hanneke: Andere rampen zijn vaak eenmali-
ge gebeurtenissen met een grote impact. De 
afhandeling van dat soort rampen kan 
enorm helpen – mits het goed gebeurt – om 
e.e.a. te verwerken. Bij een langdurige ramp 
volgen de gebeurtenissen elkaar op. In het 
voorbeeld over de boerenbedrijven: het 
komt voor dat boeren enorme investeringen 
doen in apparatuur en stallen en dat die in-
vesteringen teniet worden gedaan door 
nieuwe regelgeving van de overheid. Daar-
naast kampt de sector regelmatig met ziek-
tes. Boeren moeten zich staande houden in 

een omgeving die niet langdurig vaste ka-
ders biedt. In Groningen: er gaat heel veel 
geld naar bodemonderzoek en naar de ont-
wikkeling van aardbevingsbestendige mu-
ren etc. Maar voor de mens die op die grond 
staat en tussen die muren leeft is nog altijd 
heel weinig aandacht. Terwijl de veerkracht 
afneemt. Er vallen meer mensen om. Hier 
heb je te maken met een zich langzaam vol-
trekkende ramp, waar mensen dagelijks let-
terlijk van wakker liggen. Wat ook alles te 
maken heeft met het ontbreken van per-
spectief. Wanneer komt de volgende beving 
en blijft mijn huis dan staan?

Jitse: we hebben met allerlei geestelijk ver-
zorgers bij rampen aan tafel gezeten. Vaak 
is bij rampen het risico dat het opnieuw ge-
beurt klein. De gevolgen zijn enorm, maar 
het is een incident. In Groningen is dat an-
ders. De angst voor de grote klap. De rest 

Angst voor de grote klap
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Hoe zit het methodisch, wat is je dagelijkse 
praktijk?
Jitse: vooral dus heel veel zichtbaar zijn, 
deelnemen aan netwerkbijeenkomsten, 
zorgen dat je bij instanties bekend bent, 
ook via de media. Mensen moeten je weten 
te vinden. Als mensen je weten te vinden 
zijn er individuele gesprekken, vaak ook zo 
dat je regelmatig je gezicht laat zien. Ook 
scholen weten mij goed te vinden. Er zijn 
veel kinderen met vragen rond de gaswin-
ning, de bevingen en de veiligheid. School-
gebouwen zijn ook vaak niet veilig.

We dringen ons niet op, maar we willen 
makkelijk te vinden zijn. De Groninger 
kijkt graag de kat uit de boom als het gaat 
om individuele gesprekken, maar het be-
gint wel op gang te komen. Zelf had ik na-
tuurlijk mijn netwerk al, als dominee, dus 
dat helpt. Wat we niet doen is op mensen 
afgaan waarvan we weten dat ze schade 
hebben. Ze moeten zelf de keuze maken 
om daar iets van te delen. Het is in eerste 
instantie hun eigen verantwoordelijkheid. 
Het vertrouwen van mensen is al zo vaak 
gekwetst, dat je ze de ruimte moet geven 
om te bekijken of jij wel dat vertrouwen 
verdient. Je merkt wel dat mijn collega Me-
lissa Dales, die geen specifieke kerkelijke 
achtergrond heeft, iets makkelijker door 
een bredere groep wordt aangesproken. De 
gebieden hebben we onderling verdeeld, 
waardoor ook een verdeling van de vragen 
via die lijnen tot stand komt.

Kan je nog iets specifieker zeggen hoe je de 
contacten opbouwt?
Jitse: door bijvoorbeeld bij versterkingsbij-
eenkomsten aanwezig te zijn, waar mensen 
worden geïnformeerd over wat er met hun 
woningen moet gebeuren. Elke gemeen-
te heeft zulke bijeenkomsten. Daar ben ik 
benaderbaar. Ik heb gesprekken met bur-
gemeesters, sociaal werk etc. Als zij vragen 
tegenkomen, verwijzen ze door. Het net-
werken heeft op dit moment, in de begin-
fase, nog de meeste aandacht. De individue-
le contacten moeten nog groeien, maar dat 
hadden we uiteraard verwacht. Een goed 

Zo’n aanpak leidt tot verdeeldheid in de ge-
meenschap.

Hoe kom jij deze verhalen op het spoor?
Jitse: je moet met Groningers niet echt om 
de tafel gaan zitten. Het eerste wat een Gro-
ninger wil is zijn verhaal kwijt. Dat bete-
kent dat je zichtbaar moet zijn, in de super-
markt, op straat, waar ook maar. Daar heb 
je gesprekken met mensen en komen de 
verhalen los. 

Wij – mijn collega en ik – zijn in decem-
ber begonnen op een kerstmarkt met een 
praathoek. Daar kwamen zoveel verhalen 
los. Zoveel dat we tegen elkaar zeiden: dit 
is bijzonder. We zijn natuurlijk wel bekend 
uit de media en omdat we een bordje met 
onze naam en functie opgespeld hadden, 
maar dan nog. Een groot gedeelte van de 
slachtoffers zegt: ik wil het er niet over heb-
ben, tot ze het er wel over willen hebben en 
dan stappen ze zelfs naar de media.

Hanneke: het gaat om zulke wezenlijke the-
ma’s: waar ben je nog veilig, wie kan je nog 
vertrouwen? De eigen plek van mensen 
– kerk, de huiskamer – lijkt daar ook vrij 
van te moeten blijven. (Daarbij gaat ook ie-
dereen er weer anders mee om: pubers die 
zeggen dat hun ouders het nergens anders 
meer over hebben. En die dan roepen: wij 
zijn er ook nog.) Maar ergens op straat of op 
een markt lijkt wel een goede ruimte.

Jitse: ik zie vooral veel mannen vastlopen in 
het proces, de dossiers, zich er helemaal in 
vastbijten. Hun vrouwen zeggen dan: hier 
wil ik helemaal niet zoveel energie in ste-
ken. Die mannen raken uit het werk, lopen 
tegen instanties aan en knappen af. Je ziet 
dan burn-out verschijnselen en je ziet dat 
mensen de zin in het leven kwijtraken.

En dat betekent?
Jitse: ik heb een aantal jonge mannen ge-
sproken dat zei: als dit mijn leven moet zijn 
in de toekomst, dan weet ik niet of ik daar 
mee door wil. Dat gaat je aan het hart – dat 
jonge gezinnen die vraag moeten stellen. 
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van hun bestaan: zoals het was, wordt het 
nooit meer. Het beluisteren en erkennen 
van dat soort verhalen, wat een huis tot een 
thuis maakt, is nodig. Erkenning voordat je 
verder kunt.
Jitse: een mooi voorbeeld is ook een gezin in 
Overschild, een dorp dat waarschijnlijk he-
lemaal plat gaat. Hun eigengebouwde huis 
moet ook weg. Zij hebben gezegd: we moe-
ten verder en willen niet blijven hangen in 
een gevecht met de instanties, maar ont-
werpen vast een nieuw huis en maken te-
gelijkertijd een fotoboek van het dorp, be-
stemd voor alle bewoners. Mijn rol is daarin 
te luisteren en ruimte te maken.

Als het gaat om wat mensen meemaken 
vind ik het meest bizarre dat het bestaat 
dat mensen te horen krijgen van de ene in-
specteur dat de schade aan hun huis aard-
bevingsschade is en dat de volgende in-
specteur het bestempelt als achterstallig 
onderhoud of krimp. Dat is voor mensen 
niet te begrijpen, surrealistisch. Daar een 
plaats in vinden, zin in vinden, dat is de 
voortdurende uitdaging.

Hoe ga je om met de politieke kant van het 
verhaal? Sta je op de barricade of doe je 
het anders?
Jitse: als geestelijk verzorger ben ik wat te-
rughoudender in de omgang met de poli-
tiek dan toen ik bij het Platform Kerk en 
Aardbeving zat. Ik ga nog weleens mee naar 
de gedeputeerde die in de provincie deze 
problematiek in zijn portefeuille heeft. Ook 
voor die gedeputeerde ben ik soms geeste-
lijk verzorger. Ook hij wil zijn verhaal kwijt. 
Ook ga ik rustig in gesprek met de directie 
van de NAM en van andere instanties, ook 
om daar vertrouwen te winnen, ook om het 
verhaal van de gedupeerden daar te delen.

Hoe wordt het onderzoek ingericht?
Hanneke: we hebben gekozen voor een com-
binatie van actie- en literatuuronderzoek. 
Wij willen tijdens het proces meedenken 
in de uitvoering. We verzamelen de goede 
praktijken, ook uit de internationale con-
text, al is ook elders relatief weinig prak-

voorbeeld van contacten die ontstaan zijn 
de agrarische jongeren, die mij onlangs  
uitnodigden, een vereniging van jonge boe-
ren.

En welke vragen kom je dan tegen?
Jitse: dan heb je te maken met een dubbele 
belasting: wonen en werken. En je huis 
heeft schade en je bedrijfspand ook, lekken-
de mestkelders, je kunt je vee niet meer 
kwijt. Het werk is dan – zoals voor anderen 
– dan geen vluchtheuvel meer. 

Hanneke: Ook daarbuiten nemen veel men-
sen de spanning van de aardbevingen mee 
naar hun werk. Dat levert ook voor werkge-
vers vragen op: hoe kunnen we zorgen dat 
mensen het volhouden? Melissa Dales richt 
zich op scholing van allerlei mensen, ook 
onder werkgevers, om de zinsvragen te her-
kennen. Geestelijk verzorgers kunnen daar 
ondersteunend in zijn. Zij richt zich ook 
meer op de jeugd, daar legt zij gemakke-
lijk contact mee. Ook dit is nog in ontwik-
keling.

En wat heb je in die netwerken als geeste-
lijk verzorger te bieden?
Jitse: mensen zeggen vaak: jij bent de eer-
ste die echt luistert naar ons. Wat is de zin 
van ons leven op deze plek, verbonden met 
het verleden? Jullie luisteren naar mijn he-
le verhaal.

Hanneke: in de documentaire ‘de stille be-
ving’ valt na een lange strijd met onder 
meer de NAM het besluit een onbewoon-
bare monumentale boerderij te slopen. De 
eerste reactie van de grootvader – de oude 
bewoner van het pand – daarop is: Maar 
hoe moet het dan met de uil? – de bewo-
ner van de kap? Een paar dagen later ligt de 
uil dood in de tuin. Dat beeld geeft aan hoe 
mensen worden geraakt in de eigenheid 

Waar ben je nog veilig, wie  
kan je nog vertrouwen?
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Hanneke: we kijken ook naar de thema’s die 
naar voren komen. Uit de expertmeeting 
kwam bijvoorbeeld het thema erkenning 
sterk naar voren. De vraag die we daarbij 
stellen is dan: wat doet het geven van er-
kenning met iemand? Zodanig dat je in de 
zorg daarmee iets in handen hebt en kunt 
uitproberen. De bedoeling is dat er uitein-
delijk duidelijk wordt: hiervoor moet je bij 
de geestelijk verzorger zijn.

Is er verwijzing en hoe werkt die dan?
Hanneke: we merken dat dat zal moeten 
gaan via de mensen die toch al bij gedu-
peerden over de vloer komen: bouwvakkers, 
thuiszorg, bestaande netwerken. Zij komen 
binnen in een context waarvan ze meteen 
merken: hier is iets mis, maar ik weet niet 
wat ik ermee moet. In allerlei netwerken 
zal je gevoeligheid voor die vragen moeten 
stimuleren.

Jitse: daar zijn al voorbeelden van. Een 
bouwvakker zei tegen mij: geef me maar 
een stapel van je visitekaartjes, want ik 
kom zoveel narigheid tegen.

Laatste opmerking?
Hanneke: mij houdt de vraag bezig dat wan-
neer er langdurig zoveel gebeurt, als er zo-
veel wegvalt bij mensen, hoeveel ruimte is 
er dan nog voor werkelijke erkenning. Dat 
is een spannende: hoe raak je als mens 
weer bekwaam om verder te gaan en tot 
nieuw handelen te komen? En wat is daar-
voor nodig vanuit de geestelijk verzorger?

Jitse: stel nu dat er volledig ander beleid zou 
komen vanuit de overheid, dan zouden wij 
nog altijd wantrouwig zijn, denk ik. Dat is 
voor mij ook het spanningsveld, afstand of 
niet.

Eric Bras is geestelijk verzorger van Amsterdam 
UMC (locatie VUmc); e.bras@vumc.nl

tijkgericht onderzoek gedaan. In de VS en 
Duitsland bestaan de disciplines disaster 
chaplaincy en Notfalseelsorge. Daar zie je bij-
voorbeeld dat geestelijk verzorgers zelf na-
drukkelijk ondersteuning nodig hebben 
om het werk vol te houden. Ook daarom 
willen we ze tijdens hun werk volgen. We 
zijn dus afhankelijk van de geestelijk ver-
zorgers om aan de weet te komen wat zij 
doen. Ze noteren op ons verzoek hun werk-
zaamheden in een logboek, kort, en wat 
het oplevert. Ook strategisch, zodat gezien 
wordt hoe effectief het is. We leren – als het 
goed is – van de praktijk. Een promovendus 
gaat deze gegevens analyseren.

Daarnaast hebben we expertmeetings ge-
houden en van daaruit willen we een ba-
saal zorgontwerp maken met behulp van 
de tot nu toe opgedane praktijkkennis.

Wat is een zorgontwerp?
Hanneke: we hebben alle geestelijk verzor-
gers die we spraken gevraagd: wat zie je?, 
wat doe je?, en waar krijg je steun? Dat le-
vert heel diverse verhalen op. Alle praktij-
ken van geestelijk verzorgers zijn gebon-
den aan de specifieke situatie, waardoor 
een algemeen protocol niet zal werken. Zo 
waren er bijvoorbeeld tijdens de vuurwerk-
ramp in Enschede geestelijk verzorgers die 
wel ondersteuning wilden bieden, maar die 
ruimte vanuit de instelling waar ze werk-
ten, niet kregen. Verder zal je goed moeten 
samenwerken en je contacten in de netwer-
ken onderhouden. Ook blijkt dat zorg verle-
nen in deze context grenzen kent. Er kun-
nen ook teveel lijdensverhalen zijn.

Er is sprake van een logboek. Wat zet je 
daar in?
Jitse: we maken verslagen van onze activi-
teiten met bijbehorende reflectie. Wat doe 
je, wat maak je mee en wat werkt? Verder 
moet ik persoonlijk me ook scholen in de 
geestelijke verzorging, juist omdat ik uit de 
predikantenpraktijk kom.


