
Dit huis slopen, is niet te verkopen. 

Dorpsgenoten kraken woning aan Onderdendamsterweg. 

Het is gezellig warm in de grote huiskamer van Marko en Mariska Datema de Lange.  Het ruikt er naar 

Glühwein en op de schoorsteenmantel staan kaarsjes te branden. Ondertussen is het een gaan en 

komen van mensen en wordt er door de “nieuwe eigenaren” druk gebeld en geappt. Er is zelfs al 

iemand uit “de stad” aanwezig van het Krakers Gilde om Marko en Mariska van adviezen te 

voorzien. Buiten staat een filmploeg van RTV Noord om opnames te maken. Ook het dagblad van het 

Noorden is vanochtend al geweest dus aan media-aandacht is er geen gebrek. 

 

Sinds donderdagochtend (28 december red) hebben Marko en Mariska het ruim 160 jaar oude pand dat 

eigendom is van de NAM gekraakt. De NAM heeft het pand van de vorige bewoners voor 345000 gekocht 

en het staat op der nominatie om gesloopt te worden. 

 



Eeuwig zonde om zo’n mooi en karakteristiek pand te slopen vinden Marko en Mariska en eigenlijk 

iedereen die bij hun over de vloer komt. Ze hebben op eigen kosten een bureau in de arm genomen die 

uitgebreid rapport (190 pagina’s) heeft geschreven waaruit blijkt dat versteken wel mogelijk is. “We willen 

het pand van de NAM kopen om het dan op eigen kosten te versterken” vertelt Marko ons. 

 

De NAM is eigenaar van het pand aan de Onderdendamsterweg in Middelstum. Zij bepalen aan wie ze het 

pand gaan verkopen. De gemeente toetst de plannen van de toekomstige eigenaar aan het beleid voor 

cultureel erfgoed. De gemeente heeft een faciliterende rol bij vergunningverlening. Wij opteren voor 

behoud van dit pand als herstel tot de mogelijkheden behoort. Zo niet, dan komt sloop en/of nieuwbouw 

in beeld, waarbij behoud van karakteristieke elementen voorop staat.' 

  

In de hoek van de keuken liggen twee slaapzakjes en de komende nacht zullen ze dan ook overnachten in 

hun nieuwe maar tijdelijk onderkomen. 

  



In de grote woonkamer staat inmiddels een bed (weliswaar zonder bodem en matras) om de krakersactie 

officieel te maken. “Er hoort een bed te staan in het huis als je het officieel wilt kraken en er wilt 

verblijven” vertelt Marko. 

  

  

“Of de actie gaat slagen of niet is nog niet het belangrijkste, we willen heel Nederland in ieder geval laten 

zien dat er niet met ons Cultureel erfgoed omgegaan mag worden” vertelt een strijdvaardige Mariska. 
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