
We zijn niet blij met jullie. 

Krakers gaan voorlopig gewoon door. 

“Wij zijn niet blij met jullie” zei gisteren (vrijdag 29 december 
red) een woordvoerder van de NAM tegen Mariska. “Tja en wij niet 

met jullie” zei Mariska gevat terug. Het is nog steeds een gaan en 
komen van mensen in het nu al legendarische pand aan de 

Onderdendamsterweg. Gisteren zijn er maar liefst 80 mensen 

langs geweest en vandaag ook al weer 30. “Vanmorgen werd het 
me allemaal te veel en toen moest ik heel erg huilen toen er een 

goede vriendin langs kwam. Maar na een lekkere douche ben ik 
weer net zo strijdbaar als voorheen” vertelt Mariska ons. 

 

Ondertussen komt Petra Veldman van het burgerinitiatief “Kleikracht” 
langs om de krakers moreel te ondersteunen. Ze heeft een lekker doosje 
Merci meegenomen. “Wij protesteren al vele jaren tegen het fracken 

(andere manier van gaswinnen) op de grens Groningen – Friesland” 
vertelt Petra Veldman ons. Er zijn inmiddels zoveel levensmiddelen en 

oliebollen gebracht dat dit gewoon te veel is voor twee personen. Een 
gedeelte gaat mee naar de voedselbank. Petra neemt het mee omdat ze 

toch die kant op gaat. Ook komen er een aantal mensen van de SP langs 
om bloemen te brengen en een spandoek van “Bloeiend Verzet” Marko en 

Mariska moeten even overleggen of dit wel in de tuin mag. “We willen 

politiek gezien wel een beetje neutraal blijven”. 

Het is een gezellige boel in de huiskamer van het gekraakte pand. Er 
staan taart en oliebollen op tafel en er is voor iedereen koffie en thee. De 

fotograaf “betrapt” het stel in de keuken terwijl ze elkaar ter 
ondersteuning snel een zoen willen geven. 



 

Het spandoek heeft Marko uit voorzorg gisteren weggehaald (harde wind) 
maar moet er nu maar weer heen. In de grote schuur wordt het 
gerepareerd. Het bezoek van de SP helpt hem mee om het opnieuw op te 

hangen. “Het leven van een actievoerder valt niet mee…ik doe dit voor het 
eerst” vertelt Marko terwijl ze samen het grote spandoek weer proberen 

op te hangen. 

 

Onze fotograaf bracht zaterdagmiddag een bezoek aan Marko en Mariska 
en maakte een FOTOVERSLAG. 
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