
L O U I S 
S T I L L E R

Nederl and  
wordt wakker 
gesch ud

LOUIS STILLER

We wonen niet in Nederland, we wonen in Gasland.  
Bevingen, schadeherstel en versterkingen gijzelen  
de levens, woningen, het landschap en de toekomst  
van honderdduizenden Groningers, schetst Louis Stiller,  
inwoner van het Groningse Warffum. Maar Gasland gijzelt  
ook de toekomst van heel Nederland. Want nergens in  
Europa wordt zo weinig duurzame energie geproduceerd  
als hier, en nergens worden oplossingen zo ver naar de  
toekomst doorgeschoven, terwijl het twee voor twaalf is,  
op energie- en klimaatgebied.

In GASLAND reist Stiller door het  
fysieke en mentale landschap van  
de gaswinning, op zoek naar ant-
woorden. Hij schetst glashelder 
de complexe aard en achtergronden 
van de problematiek, probeert  
lessen te trekken uit zeventig jaar  
gasgeschiedenis en onderzoekt  
mogelijkheden om, net als na de  
vondst van het gas, snel en groots  
een weg uit het oude energiestelsel  
te vinden.

een van de meest urgente thema's  
van nederland van dit moment
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