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Hierbij (zie bijlagen) sturen wij u een brief met een bijzonder subsidieverzoek dat verband houdt met de aardbevingen 
in Groningen. Wij hopen dat u het in overweging wilt nemen. Ook verzoeken we u deze brief ter inzage te geven aan 
uw gemeenteraad. 

Met vriendelijke groet, 

Namens 
Stichting Meent van der Sluis 

Piter Bergstra 
Voorzitter 
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Stichting Meent van der Sluis 

g Sinds 2009 staat bij Slochteren in de middenberm van de autosnelweg A7 een 
| monument in de vorm van een reuze-gasmolecule dat de zegeningen van de 
g gaswinning bejubelt, een cadeau van Nederlandse Aardolie Maatschappij ter 
| gelegenheid van vijftig jaar gaswinning. U kunt zich voorstellen dat dit monument 
| steeds meer gemengde gevoelens oproept. 
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EEN CENT VOOR EEN 

MONUMENT 

16 december 2015 

Aan Burgemeester en Wethouders 

Geacht College, 

U weet ongetwijfeld van de aardbevingen in Groningen als gevolg van de 
gaswinning. Ze zijn ver van uw bed, maar toch heeft u er - net als iedere andere 
Nederlander - mee te maken. Immers dankzij de gaswinning geniet Nederland een 
hoge welvaart. Ook in letterlijke zin zit heel Nederland er dankzij het Groninger 
aardgas warmpjes bij. Ĉŕ 
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De Groningers zelf daarentegen vangen op dit moment de klappen op. My home is g, 
my castle, maar niet in Groningen. De huizen van duizenden Groningers schudden 5 
op hun grondvesten, de muren scheuren en verbrokkelen; sommige staan op 1 
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instorten. Huizen die net hersteld zijn, kunnen ieder ogenblik opnieuw schade -f 
oplopen door een aardbeving. De geborgenheid en warmte die een thuis moet "g 
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bieden is ver te zoeken. Mensen zijn ongerust en vaak ook angstig. g 
w 
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Er wordt gewerkt aan een oplossing voor de problemen, maar voor velen is die nog | 
ver weg. De ellende zal nog jaren duren en veel Groningers voelen zich in de steek

 :

f 
gelaten. De gaswinning gaat door en het voelt alsof de rest van het land met de rug f 
naar ze toe staat. Dat gevoel willen wij wegnemen. Wij willen zichtbaar maken dat ļg 
er met ze wordt meegeleefd. S 
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Daarom wil onze stichting een ander monument oprichten, een monument dat de 
5 Groningers een hart onder de riem steekt door ook de keerzijde van de medaille te 
S belichten. Het stelt een gebarsten baksteen voor van acht meter hoog, waarmee de 
^ kunstenaar Karei Buskes symboliseert wat er in Groningen mis is. (Zie bijgevoegde —-— | 
' foto). SS i! 

S. Voor dit monument is geld nodig (C 230.000,-). Daarom richten we ons ook tot u. ļj 
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Deze brief richten wij aan alle colleges van B en W van Nederland. Als u meedoet wordt uw 
gemeente vermeld op onze website www.hetanderemonument.nl, tenzij u dat niet wenst. 

Op deze website vindt u alle noodzakelijke informatie, ook omtrent onze begroting, 
statuten, onze inschrijving bij de kamer van koophandel, onze ANBI-status en ons Comité 
van Aanbeveling. 
Ons Comité van Aanbeveling bestaat uit mensen uit de wereld van de media, kunst, 
wetenschap en bestuur. Onderaan deze brief vindt u hun namen. 

Wij verzoeken u vriendelijk deze brief in afschrift te doen toekomen aan uw gemeenteraad. 

Met vriendelijke groet, 
Hoogachtend, 

Piter Bergstra, voorzitter Stichting Meent van der Sluis 

Rijksuniversiteit van Groningen; Albert Rademaker, grafisch ontwerper, winnaar Culturele Prijs van Drenthe; Jean Pierre 
{J Rawie, Groningen, dichter; Cor Rodenburg, Vries, journalist, vm. hoofd voorlichting gemeente Delfzijl en provincie Drenthe; 
5 Trijni van der Sluis, Assen, weduwe van Meent van der Sluis; Pieter Sijpersma, hoofdredacteur Dagblad van het Noorden. 
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t De Stichting Meent van der Sluis heeft de ANBI-status. 5Ä II 
| Banknr. NL34INGB0006944414 WÊÊ ĩ 
1 KvK-nummer: 63903423 RSIN 855447230 mW m 
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ts Onze gedachte is: 

Laat alle Nederlanders via hun gemeenten 1 cent (C 0,01) per persoon bijdragen aan dit i 
monument. Als klein blijk van solidariteit dat tastbaar maakt dat het lot van de Groningers š 
de rest van het land niet koud laat. 2. 
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Ons verzoek is derhalve of u als gemeente 1 cent per inwoner wilt doneren. Mocht het | 
monument er niet komen, dan wordt uw geld gegarandeerd teruggestort. | 
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Hoogachtend, | 
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Cl ut 
g Comité van aanbeveling: 
o Jacques ď Ancona, Groningen, kunstrecensent, tv-persoonlijkheid; Micha van den Berg, hoofdredacteur RTV Noord; Eric 
fį wan der Bilt, directeur/bestuurder Stichting Het Drentse Landschap; Dink Binnendijk, hoofdredacteur RTV Drenthe; Prof dr.

 m 

« mr. Jan Brouwer, hoogleraar Algemene Rechtswetenschap Rijksuniversiteit van Groningen; drs. Annemarie Heite, 2" 
Ŝ strijdvaardig vertolker van de aardbevingsellende, docent marketing S communicatie Hanzehogeschool Groningen; Henk g 
j ï Helmantel, Westeremden, kunstschilder; Cor Kalfsbeek, Paterswolde, architect; Marga Kool, schrijfster, politica, j | 
5 bestuurder; Hans van der Laan, oud-wethouder Loppersum, oud-burgemeester Dwingelo, Eemsmond en Noordenveld; Jan .g 
5 Mulder, schrijver, tv-persoonlijkheid; Dr. Jan Oosterhaven, emeritus-hoogleraar Ruimtelijke Economie aan de
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Steun het andere monument 
w w w . h e t a n d e r e m o n u m e n t . n l 
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