
Donderdag 11 november 2021
15:00 - 17:30 uur
Forum Groningen

OVER DE GASWINNING EN 
GEOPOLITIEK

De afgelopen weken is de stijgende gasprijs veel in 
het nieuws geweest. Het afbouwen van de gaswin-
ning uit het Groningenveld speelt hierin een gro-
te rol. Er zijn zorgen over de leveringszekerheid en 
waar ons gas vandaan moet komen. Op het gebied 
van geopolitiek speelt er veel. Om meer te weten te 
komen over gas en geopolitiek hebben we Wen-
delmoet Boersema uitgenodigd om dit toe te lich-
ten. Zij schreef het boek Gronings goud waarin deze 
thema’s uitvoerig aan bod komen.

Wendelmoet is slavist en journalist, geboren en ge-
togen in Groningen. Als correspondent voor Trouw, 
Elsevier en BNR heeft ze de eerste jaren van de re-
gering Poetin verslagen. In haar boek reconstrueert 
Wendelmoet de geschiedenis achter de breuklij-
nen waaronder de provincie Groningen zo te lijden 
heeft. Gronings goud vertelt het onbekende verhaal 
van het Groningse gas, de Russen en geopolitiek. 
Het kreeg een nominatie voor ‘beste politieke boek 
van 2021’ van het Prinsjesfestival.

Na afloop van de lezing volgt er een paneldiscussie. 
Vervolgens is er ruimte voor het stellen van vragen. 
In het panel nemen prof. dr. Dirk Jan Wolffram en 
dr. Nienke Busscher plaats. Dirk Jan is hoogleraar 
geschiedenis van bestuur en politiek in de moderne 
tijd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij geeft zijn 
visie op wat de bestuurlijke en politieke overwegin-
gen in het dossier betekenen voor de aankomende 
parlementaire enquête. Nienke heeft tijdens haar 
promotietraject onderzoek gedaan naar milieur-
echtvaardigheid en is momenteel projectcoördi-
nator van het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk 
Groningen. Ze geeft inzicht in hoe je vanuit een mi-
lieurechtvaardigheidsperspectief het gaswinnings-
dossier in Groningen kunt analyseren en duiden.

PROGRAMMA

KENNIS
CAFÉ

14.30 Inloop
15.00 Opening
15.10  Lezing door Wendelmoet Boersema
15.40 Paneldiscussie
16.10  Vragen uit het publiek
16.45 Borrel

P.s. Voel je vrij om deze uitnodiging te delen.
We zien je graag op 11 november!


