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Sympathisant die wat notities heeft gemaakt naar aanleiding van gaswinning Pieterzijl
 
Beste  mevrouw/ meneer.
 
In dagblad Trouw schreef Stevo Akkerman :  Een dag nadat Milieudefensie bekendmaakte 
Shell voor de rechter te zullen dagen als ze haar fossiele verslaving niet opgeeft, schreef de 
Correspondent  gisteren , citerend uit 38 documenten, die aantonen dat  het bedrijf al sinds 
1986 weet dat het de klimaatverandering aanjaagt. “Sommige stukken van de aarde zullen 
mogelijk onbewoonbaar worden”, heette het in de eigen wetenschappelijke studie. In plaats 
van een koerswijziging werkte Shell mee aan het zaaien van twijfel.
 Brecht noemt het moedwillig de waarheid ontkennen crimineel. In die zin is Shell een 
criminele organisatie.  Trump heeft het ontkennen van milieuproblemen niet van een 
vreemde.
Ook de stad New York is van plan onder meer Shell uit te dagen. Een stijging van het 
zeeniveau is dramatisch voor deze stad.
U staat er niet allen voor met uw strijd tegen het kwalijke gedrag van Shell.
Rutte en Wiebes zijn alleen maar spreekbuizen van Shell. 
Blij dat ik die duidelijke petitie: “geen gaswinning in Pieterzijl”, mocht ondertekenen. 
(En dan te bedenken dat de Inrada groep in staat is door vergisting van zeewier fossiel-vrij 
gas te produceren, -- binnen 3 jaar te realiseren. Rutte en Wiebes weten dat en doen er 
niets mee. Shell wil dat natuurlijk niet. Voor meer informatie: de site van Inrada en de 
uitzending van Tegenlicht van begin december 2017)
Met een vriendelijke groet
Folkert Poort
6371 GB 131 Landgraaf
folkertpoort@ziggo.nl
Naschrift :  In Trouw van 13 april 2018 meld de redactie economie: In 2017 maakte de Nam 
497 miljoen winst en de moederbedrijven (Shell onder meer) ontvingen 513 miljoen.
Hoe kan dat. Kamp begrijpt zoiets. En Wiebes ook.  Wordt vooral niet boos: dat soort 
mensen  hebben een tunnelvisie ;  hebben Groningen niets te bieden.  Lees vooral het boek 
van de economie professor Kate Raworth , die de neoliberalen aan het denken zet  met haar 
boek Donut . U kunt ook op de site  zoeken naar donut economie. Veel zinniger dan te veel  
praten met Wiebes . De N van Nam kunnen we alvast schrappen. Dus Am
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