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Maar w ie de discussie over de natio
nale bodemschat volgt k rijg t de in
druk dat het gas een vloek is in
plaats van een zegen.
Waarom zijn de gastarieven voor de
huishoudens zo hoog? Hoe kan het
dat de omvang van de schat steeds
groter w ordt? Wat betekenen de investeringstoezeggingen van Shell en
Esso?
De antwoorden op die steeds opdui
kende vragen liggen verscholen in
particuliere archieven, vertro uw elijke
am btelijke brieven, verslagen van ge
heime hoorzittingen.
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V in c e n t B a k k e r en
F e ik e S a lv e rd a

De vlakke grond van Nederland b lijk t
een en al rijkdom af te dekken. Olie
voor jaren, steenkool voor eeuwen,
aardgas voor achtenvijftig to t drieën
zestig jaar. Het aardgas heeft sinds
1962 honderddertig m iljard gulden
opgeleverd: honderd m iljard voor de
staat, dertig m iljard voor Shell
en Esso.
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Dit is het eerste deel van de nooit ge
schreven geschiedenis van ons aard
gas.
De mythe van de Club van Rome. De
genegeerde rapporten van geologen.
De nog steeds niet helemaal in kaart
gebrachte bodemschatten. De aan
vankelijke desinteresse van Shell in
de produktie van aardgas. De conti
nue rol van Jelle Zijlstra. De regie
van ex-m inister, nu SER-voorzitter De
Pous. De ontm anteling van de open
bare gasvoorziening. Hoe een NAMinvestering van zesentwintig m iljoen
leidde to t een w inst van dertig m il
jard. De participatie van de staat die
verborgen moest blijven voor de
oliesjeiks. De fabel van de gasbel bij
Slochteren. De machteloosheid van
de Partij van de Arbeid — eerst te
volgzaam, later verscheurd door
broedertw ist. En de censuur die oudlijsttre kke r Vondeling toepaste op
zijn correspondentie met Den Uyl.
Mengstation
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_ _ _ _ _ _ W e lv a a rt — ——
Er zullen altijd mensen zijn die geen toekomst
zien. Niet voor zich zelf — en voor de rest van
de wereld al helemaal niet. Is het niet beroerd,
dan wordt het wel beroerd. Altijd liggen er volop
maatschappelijke omstandigheden, zorgelijke
ontwikkelingen, harde feiten en diepgewortelde
overtuigingen onder handbereik, waarmee het
inzicht van uitzichtloosheid kan worden ge
rechtvaardigd.
Tien jaar geleden net zo goed als nu. Toen vier
de de welvaart hoogtij: twee vakanties per jaar
kwamen voor een welgestelde bovenlaag en een
koopkrachtige jeugd in zwang, de autohandel
begon recordverkopen te boeken. De groei van
het nationaal inkomen schommelde van jaar tot
jaar om de vier procent (tegen nu min één). Het
land telde honderdduizend werklozen; honderdvijftigduizend werd maatschappelijk onaan
vaardbaar geacht. Nu telt de overheid er zeshon
derdduizend. De olie, smeermiddel van de wel
vaart, kostte veertien keer minder. Maar niette
min leden velen in die dagen aan zware depres
siviteit. Herlezing van kranten en toen actuele
paperbacks staan nu garant voor enige vrolijke
momenten van leedvermaak.
‘Mens te dom om samen te leven’, ‘Computer
brengt catastrofe in beeld’, ‘Hoe vertragen wij
de ondergang van de wereld?’, schreeuwden de
panische koppen in De Volkskrant, NRC Han
delsblad en De Tijd 'm 1971. Met name de redac
tie van het Supplement van de NRC moet in
dertijd de maanden, dagen, uren hebben afge
teld. Typerend voor het ter redactie heersende
klimaat is een oudejaarsbijdrage van redacteur
Wout Woltz onder de kop ‘Zijn we nu allemaal
gek geworden?’
Woltz was er niet ver vanaf, getuige zijn over
spannen proza: ‘Doordenken, doordenken. Ook
in Europa, zeker in Nederland moet er veel ver
anderen voordat wij met twintig, vijfentwintig
miljoen mensen zitten. In de eerste plaats zal de
mythe van de glorie van het moederschap moe
ten worden afgebroken. Het krijgen van meer
dan twee kinderen zal als misdadig en onmaat
schappelijk moeten worden aangemerkt. Nog
even verder in de tijd zal een kabinet inderdaad
het voor de derde maal zwanger worden van een
vrouw strafbaar moeten stellen — met gedwon
gen abortus en enkele maanden gevangenisstraf.
(...) Een middenklasse auto weegt 800 kilo. Als
ooit als staal, rubber en koper oneconomisch ge
bruikt zijn, dan is het wel bij de automobiel. Niet
alleen zijn deze dingen idioot groot en zwaar,
maar zij zijn onnodig luxueus en verslijten on
nodig snel (...).’ Het doorgaans liberaal georiën
teerde orgaan bepleitte planeconomie op we
reldschaal: ‘Als wij ons redelijk en intelligent
willen gedragen, moeten er binnen enkele jaren
industriële raden komen die bindende voor
schriften geven over wat er geproduceerd mag
worden, en in welke hoeveelheden. Deze raden
hebben weer hun vertakkingen in nationale en
internationale lichamen, die de hele grondstof
fenpositie van de aarde gaan beheersen. (...) Er
moeten rantsoeneringen komen als in de oor
logstijd: auto’s, boeken, voedsel en nog enkele
honderden artikelen gaan op de bon.’
De wetenschap was uitgeput, democratie ach
terhaald.
4
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NRC Handelsblad op oudejaarsdag 1971: ‘De
wetenschap heeft zijn periode van grote uitvin
dingen waarschijnlijk al achter de rug —wat nu
rest is, relatief gezien, kruimelwerk, aanvullin
gen. (...) De huidige democratie is niet te hand
haven, evenmin als het kapitalistische systeem
met een vrij marktmechanisme, met een winstprincipe en ondernemingsgewijze produktie.
De inrichting van de staat zal zó sterk gecentra
liseerd moeten zijn, dat er weinig verschil meer
is met een dictatuur.’
Zo raakten talloos velen beïnvloed door een club
van wetenschapsmensen en managers uit het
Westen die in april 1968 in Rome bijeen was ge
komen op initiatief van de directeur Weten
schappen van de OECD, Alexander King, en
van Fiat- en Olivetti-topman Aurelio Peccei, in
het besef dat ‘de mensheid, geconfronteerd met
een steeds meer gecompliceerde en voortdurend
zich wijzigende warwinkel van dooreengevloch
ten problemen, zich bedreigd ziet door een
weergaloze crisis’ (Peccei).

EEG-commissaris Sicco Mansholt, jarenlang or
ganisator van steeds hogere landbouwproduktie,
orakelde: ‘Wij hebben geen verdere groei
nodig.’
Minister Pronk van Ontwikkelingssamenwer
king, van zins om de armoede op te heffen,
bracht teleurgesteld verslag uit van zijn weder
waardigheden in een discussiegroep door Hare
Majesteit op het Paleis op de Dam ontboden:
‘En dan ga je naar de EEG, dan ga je naar een
Unido-conferentie, en dan ga je naar een
reldvoedselconferentie en dan kom je met je the
orieën — het zijn de jouwe niet, het zijn theo
rieën die twintig jaar lang al op papier staan in
de wetenschappelijke literatuur — maar dan
wordt er niet eens geluisterd.’
En ook montere ondernemers als mr. G.A.
Wagner (Shell), dr. J. Zijlstra (Nederlandse
Bank), dr.ir. W.J. Beek (Unilever) bekenden
zich in een brochure tot de Club van Rome:
‘Het totale beeld is weinig opwekkend. Met olie
en gas kunnen we vóór de eeuwwisseling vastlo-

Pen>terwijl zich al eerder gevaarlijke bevoorradingscrises kunnen voordoen.’
Leidsman Peccei wakkerde van interview tot in
terview het geweeklaag aan.
Peccei, weer in NRC Handelsblad: ‘De analyses
geven duidelijk aan dat er catastrofes te wachten
staan, rampen zoals de wereld nog nooit heeft
gekend.’

NRC Handelsblad: ‘Ziet dr. Peccei een bepaald
laar van doorslaggevende betekenis, bijvoor
beeld 1980?’
Peccei: ‘Negentientachtig? Dat is veel te laat.
et volgend jaar, 1973, wordt beslissend.’
^e club van Peccei, in Genève als stichting getegistreerd, liet indertijd een Amerikaans instiPtttt de vooruitzichten van de wereld becijferen.
1 aar verwachting bleken die afwezig. De we
reldbevolking groeit veel te snel. De verdubbelng van een half naar een miljard vergde meer
an twee eeuwen (van omstreeks 1600 tot om.jtreeks ' 820), de volgende verdubbeling, tot

twee miljard, werd in ruim één eeuw bereikt
(1930), en de laatste verdubbeling, tot vier mil
jard, zou in nog geen halve eeuw (1977) gepiept
zijn. Maar dat niet alleen. De bodemrijkdommen zouden, praktisch zonder uitzondering, bij
onveranderd verbruik binnen één generatie uit
geput zijn. Energiebronnen voorop. Binnen
veertien jaar zou het aardgas op zijn, binnen
twintig jaar de olie.
——
De Club van R o m e — —_
De wereldbevolking overschreed in 1975 inder
daad de vier miljard. Des te opmerkelijker is het
dat de bewezen voorraden van olie en gas —on
danks jaren van maximale consumptie — alleen
maar zijn roegenomen. Ongewild heeft de Club
van Rome zelf bijgedragen aan die stijging, sa
men met de oliesjeiks. De Club van Rome wak
kerde het besef van uitputting aan (schaarser
kan het niet) en de oliesjeiks dachten hun bodemschap politiek aan te wenden in de Jom-

Kippoer-oorlog van 1973 door Nederland en de
Verenigde Staten te boycotten. Zo kregen de
oliemaatschappijen de rechtvaardiging van
prijsverdubbeling aangereikt. Een ontwikkeling
die een jaar voor de ‘eerste oliecrisis’ door de
Chase Manhattan Bank, de huisbank van de
Rockefellers (eigenaar van Exxon) in een alar
merend rapport noodzakelijk werd geacht.
De maatschappijen hadden hard kapitaal nodig
voor verfijndere winningstechnieken en hoge
prijzen om de duurdere olie- en gaswinning ren
dabel te houden. Al jaren juichten de maat
schappijen om de stijgende afzetten, maar klaag
den ze terecht over dalend rendement.
W.R. Stott, bij voorbeeld, vice-president van
Exxon in januari 1966: ‘De prijzen van de olieprodukten zijn in de laatste zeven jaar over het
algemeen met ongeveer een kwart gedaald. Deze
verklaring zal mogelijk een verrassing zijn voor
u omdat u ongetwijfeld gedurende deze jaren
hebt gemerkt dat de prijzen die u voor de
meeste olieprodukten en vooral voor benzine,
hebt betaald van tijd tot tijd scherp zijn geste
gen. Dit is echter het gevolg geweest van een
toenemende belastingdruk op olieprodukten, en
ik herhaal dat de prijzen van de olieprodukten,
indien de belastingen buiten beschouwing wor
den gelaten, sinds 1958 zijn gedaald. Vergelijkt
men hiermee de kosten van het levensonder
houd (...) dan zien wij dat deze kosten ruw-weg
16 procent zijn gestegen.’
Juni 1975 legt het Kamerlid drs. Arie van der
Hek (PvdA) feitenmateriaal op tafel, bedoeld
voor een parlementaire enquête naar het gedrag
van de oliemaatschappijen tijdens de ‘eerste
oliecrisis’. De cijfers wijzen het tegendeel uit
van wat de heersende mening is: er was geen
moment sprake van minder olieaanvoer. Van
der Hek: ‘Soms zelfs groeiend aanbod. Zodanig
dat de crisisperiode kan worden afgesloten met
de toename van de voorraden.’ (PvdAfractienotitie, 11 juni 1975.)
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Dat is ook de praktijk in de exploratie van olie
en gas: naarmate er meer nodig is, wordt er
meer naar gezocht en wie zoekt blijkt steeds
meer te vinden.
De oliemaatschappijen hebben sindsdien hun
becijfering van de zekere wereldvoorraad (dat
zijn voorraden die, voor negentig procent zeker,
economisch zijn te exploiteren) steeds opwaarts
bijgesteld. Esso schat hem nu op 1,8 biljoen va
ten. Maar een groep van negenentwintig onaf
hankelijke geologen schat hem alweer twee tot
drie keer zo hoog: 4,2 tot 6,4 biljoen vaten. Een
Russische publicist, wellicht beter geïnformeerd
over de omvang van de Russische bodemschat
ten, raamt de wereldvoorraad aan olie op nog
eens het dubbele: elf biljoen vaten. De olierijk
dom van de Noordzeebodem ondergaat een
soortgelijke opwaardering. Er zit 2,2 miljard ton
zegt Shell in 1972; nee, 4,5 miljard ton zegt
Shell in 1976; voor 5,7 tot 6,6 miljard ton zegt
Shell in 1978.
Met de zekere Nederlandse aardgasvoorraad
ging het niet anders.
Zestig miljard kubieke meter — voorjaar 1961.
Honderdvijftig tot honderdtachtig miljard ku
bieke meter — juni 1961.
Vierhonderd miljard kubieke meter — februari
1962.
Vierhonderdvijftig tot vijfhonderd miljard ku
bieke meter — februari 1963.
Elfhonderd miljard kubieke meter —september
1963.
Aldus de officiële meldingen van de Rijksgeologische Dienst (RGD), die nu voorlopig de zeke
re aardgasvoorraad op vijftienhonderd miljard
kubieke meter vasthoudt. Maar nóg is het einde
niet in zicht.
De hinderlijkste en hier te lande door hen meest
verguisde volger van de oliemaatschappijen, exShell-researcher, nu hoogleraar aan de Erasmus
Universiteit, Peter Odell verbreidt steeds op
nieuw zijn vaste overtuiging: ‘Ik durf als weten
schapper te stellen dat het voor bijna honderd
procent zeker is dat er onder de Nederlandse bo
dem nog een hoeveelheid aardolie en aardgas zit
die aanzienlijk groter is dan de bel van Slochteren.’
En geoloog dr. M.J.M. Bless, voorheen werk
zaam bij de Rijks Geologische Dienst, nu direc
teur van het Natuurhistorisch Museum in
Maastricht, dringt er met een groep Belgische,
Duitse en Franse geologen op aan het aantal
proefboringen naar aardgas in het carboon en
oudere grondlagen te versnellen. (Zie: De on
dergrond van Nederland op pagina 10).
De gepensioneerde geoloog drs. G. Milius,
twintig jaar werkzaam bij de Nederlandse Aard
olie Maatschappij (NAM), ons aanbevolen door
oud-directeur dr. A.A. Thiadens van de Rijks
Geologische Dienst (‘Aan Milius hebt u de be
langrijkste informant op geologisch gebied als
het de NAM betreft’): ‘De mogelijke aardgas
voorkomens in het carboon bieden een enorm
perspectief. Enkele boorputten zijn al verdiept
tot honderden meters in het carboon, in het
Groningen- , Rossum- en Coevorden-veld en
die zijn produktief. Dertig tot vijfendertig mil
jard kubieke meter van de erkende zekere voor
raad zit al in het carboon.’ En onder driekwart
van Nederland ligt het carboon op voor de nieu
we boortechnieken bereikbare diepten. Milius:
‘Dat is waar, maar het is moeilijk te voorspellen
r
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Olie- en gaswinning in de omgeving van
Schoonebeek

ring allang het beheer van het Groningse gasveld met de oliemaatschappijen hebben gere
geld, bekent de KVP’er mr. Pieter Blaisse, die
later de belangen van de oliemaatschappijen op
het Continentaal Plat zou gaan dienen, dat hij
indertijd tipgever van senator Leemans was ge
weest, ‘een van de bronnen’ (Blaisse).
Kamerlid G.M. Nederhorst (PvdA) geloofde
daar niet zo in: ‘Blaisse doet zich graag gewich
tig voor.’
Marcus Bakker (CPN) tegen Blaisse: ‘Om de
hoeveel tijd ontmoet u meneer Leemans in de
Sahara?’
Blaisse nu: ‘Leemans en ik hadden het er vaak
over. We zaten beiden in de Energiecommissie
van het Europees Parlement. We hebben con
tact gehad met experts, met de oliemaatschap
pijen in België. We hadden de voorraad niet pre
cies uitgerekend, het was nog niet definitief via
boringen vastgesteld, maar we hadden de
seismologische veronderstellingen gehoord.’

hoeveel aardgas er zit. Je krijgt met ander types
zandsteen te maken, minder poreus, dan de
soort waaruit in Groningen het gas wordt ge
haald.’

— — — De schattingen —...... .
De NAM heeft de laatste paar jaar enkele proef
boringen in Brabant en Zeeland laten verrichten
tot in het carboon, zeven in totaal. Naar verluidt
zonder succes.
Milius: ‘Zes, zeven proefboringen zijn absoluut
onvoldoende. Je kunt in elk geval daarop niet
concluderen dat daar niks zit.’
En geoloog Bless: ‘Wij weten nog zo weinig van
die ondergrond dat we ons niet kunnen permit
teren om zonder verder onderzoek te stellen dat
deze geen gas en olie bevat. Er is een totaal an
der beeld ontstaan, de laatste zes jaar. Er was
geen enkele maatschappij meer die onderzoek
deed in Zuid-Nederland of aangrenzende delen
van België of Duitsland. En nu zie je dat de ene
maatschappij na de andere exploratie verricht in
of vergunningen aanvraagt voor ZuidNederland.’ Hij somt op: ‘NAM (al of niet
met DSM), Amoco, BP, Petroland, BEB (de
Duitse zuster van de NAM), Petrofina, ShellBelgië.’

Waarom werkt hij met meer bij de Rijks Geologi
sche Dienst, op het vinkentouw?
Bless: ‘Is de RGD het vinkentouw?’
Waarom werkt hij niet bij een van de maatschap
pijen?
Bless: ‘Met een slot op de mond?’
De Algemene Energie Raad volgt als vanouds
de conservatiefste schattingen en beschouwt de
nu bewezen wereldolievoorraad —elf jaar na de
voorspelling van de Club van Rome en na even
veel jaren intensief verbruik — toereikend voor
nog eens dertig jaar gebruik op het huidige ni
veau (twee keer zo lang als de Club van Rome)
en de wereldaardgasvoorraad toereikend voor
nog eens bijna vijfenvijftig jaar (vier keer zolang
als de Club van Rome). En de voorraad kan nog
groeien, schrijft de AER aan de minister van
Economische Zaken op 12 november 1982:
‘Jaarlijks wordt bovendien nog meer aardgas
ontdekt dan er wordt geproduceerd.’ Het gezel
schap adviseurs vindt dat ‘er rekening (mag)
worden gehouden met een uitbreiding’ van de
zekere Nederlandse aardgasvoorraad. Wat niet
wegneemt dat de wereld eindig is. Maar dat is
een gemeenplaats. Om de Britse econoom Keynes te citeren: ‘Op de lange duur zijn we alle
maal dood.’

—

Slochteren

Een bericht van twee zinnen maakte op 5 au
gustus 1959 voor het eerst melding van wat later
ten onrechte de gasbel van Slochteren is gaan
heten:

Aardga^gftvpMc|eH«
1 • • C l ^ if ■ v
bi
j bloch lerentv
(Van een onzer verslaggevers)
De Nederlandse AardoliemaatschapPij heeft in haar exploratieboring bij
slochteren (Gron.) aardgas aangetroffen. Er .zullen produktieproeven
worden genomen
Uit Het Vrije Volk, toen de grootste krant van
Nederland.
Meer dan een jaar bleven politiek en publieke
opinie van alle verdere informatie verstoken.
Het is ten slotte een Belg, Viktor Leemans, se
nator en Europees parlementariër, die in
Straatsburg, voor vrijwel lege banken, de Ne
derlandse gasvondst op driehonderd miljard ku°‘oke meter taxeert, ‘niet minder aardgas in
Slochteren dan in de Sahara’. Niemand luistert.

Binnen twee jaar moest de regering het voorraadcijfer vermenigvuldigen van zestig tot vier
honderd miljard kubieke meter en sindsdien
nog eens tot 1500 miljard zekere voorraad. De
bewezen plus waarschijnlijke totale Nederland
se gasvoorraad is in de regeringsstukken nu op
3200 miljard kubieke meter gezet en daarvan
zijn inmiddels 1050 miljard kubieke meter ver
bruikt.
Ex-minister van Economische Zaken De Pous
(1959-1963) geeft ons een verklaring voor zijn
toenmalige terughoudendheid: ‘In Frankrijk
hadden ze in het zuiden, bij Lacq, ook gas aan
geboord. Mijn Franse collega verscheen in het
parlement met steeds hogere voorraadcijfers.
Het werd maar meer, meer, meer. En later
moest hij terug. Toen bleek het minder, min
der, minder. Ik dacht, De Pous, wees voorzich
tig, andersom is sympathieker, bespaar je die
gang.’

Leemans zet het vervolgens nog eens zwart op
wit in het dagblad De Standaard.
En dan breekt de eerste golf van ontkenningen
los. Ir. Posthumus, Kamerlid en Europees par Ex-NAM-geoloog Milius, die de beslissende
lementariër voor de PvdA, houdt rekening met veertien jaar betrokken bleef bij de opsporing en
slechts enkele miljarden kubieke meters. Post produktie van Nederlands aardgas: ‘Onze jon
humus: ‘Als daar nog eens tien of twintig mil gens werden aanvankelijk steeds terruggestuurd
jard zou bijkomen, zou ik het al heel mooi vin door het management als ze hun bevindingen
den.’ Oktober 1961 rept minister J. de Pous van rapporteerden. Het management zei altijd:
Economische Zaken, tijdens een bezoek aan het “Jongens, dit is te veel. Het kan niet.” En on
verwachtingsvolle Noorden des Lands van een dertussen werd de NAM beschuldigd van fles
gasvoorraad vergelijkbaar met ongeveer 200 sentrekkerij, dat ze de ware cijfers niet meedeel
miljoen ton kolen. Een verslaggever meent te de. Hierin speelden de ervaringen mee van te
kunnen achterhalen dat dat zou neerkomen op genvallende opbrengsten na hooggespannen
een ‘hoeveelheid van 150-200 miljard kubieke verwachtingen, zoals in het Franse Lacq was ge
meter aardgas’. Directeur dr. ir. H.A. Stheeman beurd en in Nieuw-Zeeland. In Groningen ging
van de Shell- en Esso-maatschappij NAM blijft het steeds andersom. Het werd almaar meer. En
zwijgen, noemt één keer een voorraad van dat werd ook niet vertrouwd. En wat we vonden
‘slechts dertig miljard’ (kubieke meter).
was ook ongelooflijk, te mooi om waar te zijn.’
De Belgische senator Leemans was zich van De Pous ziet ook wel het belang dat de NAM
geen kwaad bewust. Hij zei zich te baseren op had bij lage voorraadcijfers zolang de rolverde
“Nederlandse informaties’, van de vinder zelf, ling met de staat over winstdeling, prijsbepaling
de NAM, die België —dat dreigde gas uit de Sa en leveringsplicht aan de Gasunie niet was gere
hara te bestellen — Nederlands gas aanbood. geld.
Leemans: ‘Dat is een feit en men heeft daarbij
cijfers genoemd.’ Minister De Pous ontkent in De Pous: ‘Ik heb altijd goed kunnen werken met
de Tweede Kamer.
de toenmalige Shell-directeur Schepers. Een
Op 21 november 1963, nadat Kamer en rege- uiterst kundige en aimable man, every inch a
15 JANUARI 1983 L / n

7

gentleman. Dat vond ik toen, dat zeg ik nu’,
maar, glimlachend om zijn eigen kleine, ondeu
gende gedachte: ‘Als je zou vragen: hebben de
maatschappijen in hoog tempo doorgeboord na
Slochteren, toen de omvang van het veld zich
begon af te tekenen en er nog geen regeling was
getroffen met de staat? Dat is een punt...’
De gegevens van de RGD wijzen het uit: tussen
23 mei 1960 en 7 juli 1962 sloeg de NAM geen
enkele boorput in het Groninger gasveld. Dat
was nou net de periode waarin minister De Pous
zich wist te verzekeren van een Kamerbrede
steun voor een regeling, waarin ook de oliemaat
schappijen zich vrijwel geheel konden vinden.
November 1976, veertien jaar na de beslissende
slag om het Groninger gasveld, spreekt ook exN AM-directeur Stheeman vrijuit in een Twents
dagblad over de beperkte informatie die er aan
de overheid werd verstrekt. Stheeman toen:
‘Voordat we zekerheid hadden, hebben we niet
verteld, wat we wel witten. ’
Oppositieleider dr. A. Vondeling (PvdA), in zijn
fractie de enige die nationalisatie bepleitte, ver
woordde zijn achterdocht in 1963, op een ‘de
monstratief congres’: ‘Er is nu meer dan dui
zend miljard kubieke meter gas gevonden: dat
staat volgens de deskundigen vast. Ik wil bij die
hoeveelheid twee kanttekeningen maken: ten
eerste dat heel kort nadat overeenstemming was
bereikt over de prijs tussen de Gasunie en de
grote groep van verbruikers bekend werd ge
maakt dat ruim de dubbele hoeveelheid beschik
baar was. Dat lijkt me nauwelijks toeval.’
Vondeling moet goed geïnformeerd zijn ge
weest, want hij repte van ‘een veiligheidsmarge
van honderd procent’ die de geologen van de
NAM in acht namen voordat ze hun voorraadcijfers doorgaven. Vondeling toen: ‘Dat wil zeg
gen dat de vermoedelijke hoeveelheid twee keer
zo groot is als de vastgestelde, de bewezen hoe
veelheid. Voor mijn politieke gevolgtrekkingen
is op dit punt het vermoedelijke cijfer belangrijker dan het vaststaande. Ik ga dus van tweedui
zend miljard kubieke meter uit.’
De zekere voorraad is, zoals vermeld, nu vast
gesteld op 1550,1 miljard kubieke meter.
Elke partij heeft zijn eigen motief om de werke
lijkheid te verdonkeremanen. De oliemaatschap
pijen willen zo lang mogelijk de concurrent
misleiden en de staat zo min mogelijk aanleiding
geven tot meerderheidsdeelname of nationalisa
tie. De ministers bewaren de grootste terughou
dendheid omdat ze geen van allen de geschiede
nis willen ingaan als bouwer van luchtkastelen.
En de wetenschapsmensen, de geologen, die de
bodem aftasten en de schatten opsporen zijn ge
bonden aan zwijgplicht, als ambtenaar van de
RGD en als werknemer van de Shell. Zo blijft
de meest waarschijnlijke werkelijkheid steeds
verborgen, ingeklemd tussen commercieel be
lang en geologische kennis — ongeacht de om
vang van de officieel erkende zekere voorraad.
Of die nou zestig of vijftienhonderd miljard ku
bieke meter bedraagt. Er zijn ook nog twee an
dere factoren die de onzekerheid over de om
vang van de bodemschatten laten voortduren:
de ontwikkeling van de energieprijzen (hoe
duurder en schaarser de energie is of wordt
geacht, des te lonender het wordt om de kleinste
voorraad bovengronds te brengen) en de ont
wikkeling van de winningstechnieken (steeds
8
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dieper, steeds nauwkeuriger, maar ook steeds
duurder).
..... - ..— H et Carboon —— — —
Dat er hoogstwaarschijnlijk veel gas en olie on
der Nederland zat, hadden geologen allang ge
rapporteerd, tientallen jaren voordat de olie
maatschappijen op zoek gingen. De tweede di
recteur van de Dienst van de Rijksopsporing
van Delfstoffen, mr.dr.ing. W.A.J.M. van Wa
terschoot van der Gracht, waarschuwde al in
1915 de regering. Van Waterschoots ‘constante
preoccupatie met de mogelijke aanwezigheid
van gas en olie in het carboon (de grondlaag
waarin geologen nu nog steeds veel meer ge
boord willen zien — VN) heeft tot zeker 1936
geduurd,’ zouden de latere NAM-directeur
dr.ir. H.A. Stheeman en dr. Thiadens van de
Rijks Geologische Dienst (RGD) in 1969 schrij
ven.
Van Waterschoot liet zich inspireren door zijn
onderzoek in Duitsland. Tussen 1906 en 1915
ging hij op verkenning over de grens en conclu
deerde op grond van Duitse voorkomens dat er
kolen moesten zitten bij Roermond en zout in
Oost-Overijssel. Ook de speurtocht naar Neder
lands aardgas werd ingegeven door Duitse be
vindingen.
Ex-NAM-geoloog Milius: ‘We hebben aan de
hand gelopen van de Duitsers die bij Bentheim,
tegenover Oldenzaal, een veld vonden.’ De
American Overseas Petroleum-maatschappij
maakte zich op 6 november 1964, in een hoor
zitting van de Bijzondere Kamercommissie voor
het Continentaal Plat, het zelfverwijt dat ze te
weinig op de Duitsers had gelet: ‘Achteraf is het
toch een fout geweest van o.a. American Over
seas dat zij niet eerder onderzoekingen is gaan
verrichten. Niet vergeten mag in dit verband
worden dat de Duitsers, vooral onder de oorlog,
in hun land intensieve naspeuringen hebben ge
daan naar olie- en aardgasvoorkomens. Mede
daardoor is wellicht ook BPM (Shell) op het
goede spoor gebracht en had zij na de oorlog
meer succes.’ (Verslag van griffier mr. J.L. Mat«)■
Dat de Bataafsche Petroleum Maatschappij
BPM in 1931 snel een exclusief recht op opspo
ring voor Nederland aanvroeg was ook niet in
gegeven door wetenschappelijk inzicht van geo
logen, maar door een irritante concurren
tiestrijd. In 1926 namelijk had een zekere
Koster, met geld van de Amsterdamse bankiers
Hope & Co, bij Winterswijk vier proefboringen
gedaan, waarna hij vlug een concessie aanvroeg,
niet alleen voor steenkool en zout, maar ook
voor olie en gas.
NAM-directeur Stheeman en RGD-chef Thia
dens daarover in een gemeenschappelijk artikel:
‘Door gas te noemen toonde hij (Koster) zich
niet alleen vrij van de gebruikelijke vooringeno
menheden van de olie-industrie, maar ook dat
hij hen in feite jaren vooruit was.’ (The exploration for petroleum in Europe and North Afrika,
1969.)
Sir Henry Deterding, president-directeur van
de Koninklijke Shell Groep, greep in. Van Wa
terschoot van der Gracht was al directeur ge
worden van een Amerikaanse Shell-maatschappij en BPM verwierf in 1933 het exclusieve
opsporingsrecht voor Nederland — waarmee de
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Boring in Coovorden, rond 1948 (foto NAM)
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lastige eenling Koster, die ook in Roemenië en
Argentinië niet altijd bereid was zijn eigendom
men aan Shell te verkopen, werd uitgeschakeld.
Maar het zou nog jaren duren voordat Neder
landse olievelden in produktie werden genomen
en voordat de Shell ook maar geïnteresseerd
raakte in de winning van aardgas. Toeval en onderhandelingen zouden daarop een grotere in
vloed uitoefenen dan erkenning van geologisch
onderzoek of de beschikbaarheid van kapitaal.
— i—
Toeval
—1
Bij toeval wordt in 1938 — na onbetekenende
vondsten in Zuid- en Oost-Nederland (1913 en
1923) in West-Nederland de eerste olie ontdekt:
op een tentoonstelling waar gedemonstreerd zou
worden hoe de BPM in Nederlands-Indië olie
aanboorde. Maar tijdens de demonstratie wor
den, op tweehonderdvijftig meter diepte, onder
het Haagse tentoonstellingsterrein oliesporen in
de grond aangetroffen. Nu zijn er tussen Den
Haag en Rotterdam vele velden in produktie en
brengt een pijpleiding de olie uit de uitlopers in
de Noordzee bij IJmuiden ons land binnen.
Bij toeval wordt ir. Stheeman — geen econoom
of manager, maar mijningenieur van opleiding
— op 1 maart 1954 benoemd tot directeur van
de NAM. Hij en zijn vrouw hadden, vanuit hun
standplaats Buenos Aires, resoluut drie eerdere
suggesties van het Shell-hoofdkantoor van de^

hand gewezen omdat ze in de voorgestelde lan dreven, autoritaire man, die zich fanatiek be
den van bestemming hun geliefde huishond niet moeide met het opstellen van de werkhypothe^
mochten importeren. Zo belandde Stheeman bij ses op grond waarvan proefboringen werden
de NAM, toen nog in Oldenzaal gevestigd. Hij aanbevolen. Stheeman zelf daarover later: ‘Ik
ging het vrij snel als een ingeslapen maatschap was vroeger veel agressiever en daarin lag de
pijtje beschouwen, met één olieveld in Schoone- helft van mijn lol, maar ook de helft van mijn
beek en één put in Rijswijk. Terwijl hij zelf op goeie ideeën.’
timistisch gestemd was over grotere olievoorra
den in West-Nederland en onder de Noordzee De NAM-directeur, in die hoedanigheid ook lid
en hij de droom van de eerste NAM-directeur van de directie van Shell-Nederland, joeg niet
Bolderdijk over winstgevende handel in Oost- alleen in Oost-Nederland op aardgas, op het
Nederlands aardgas op zijn realiteitsgehalte Haagse Shell-kantoor, en op het Londense
wenste te testen. Bijgestaan door produktie- hoofdkantoor moest hij zwaar vechten om zijn
manager Van der Lely boekte Stheeman snelle speurtocht voort te mogen zetten, want de top
successen. De olieproduktie werd van een half van de oliereus was helemaal niet geïnteresseerd
miljoen ton op twee miljoen ton per jaar ge in de winning van aardgas.
bracht. In het oosten intensiveerde hij het geolo Aardgas werd overal als gevaarlijk beschouwd,
gisch onderzoek en begon hij aan een reeks hinderlijk. Bij de Staatsmijnen, in de kolenmij
proefboringen. Ook NAM-geologen waren al ja nen, betekende aardgas gevaar. Mijnwerkers be
ren overtuigd van de waarschijnlijke aanwezig veiligden zich ertegen met gasmaskers en nietheid van behoorlijke aardgasvoorkomens. In elektrisch geladen lampen. Mijnongelukken
1938 had de Duitse maatschappij Deihlman,
ontstonden door ontploffingen van aardgas. De
even over de grens, al in 1938 gas aangeboord.
boorploegen op de olievelden vonden het ook
De definitieve bewijzen voor aardgas onder Ne riskant spul. Het gas in de boorputten voor olie
derland waren in 1951 geleverd, met het aanbo winning kon de druk onvoorspelbaar opdrijven
ren van gasvelden in Tubbergen en Denekamp.
en leiden tot oncontroleerbare uitbarstingen; de
Ex-NAM-geoloog Milius: ‘Vanaf dat moment gevreesde ‘blow-out’.
heeft de NAM geweten dat er gas zat in de dolo
mieten van de Zechstein-formatie.’ (Zie het ka- De Shell-top in Den Haag en Londen had com
10)
0ndergrond van Nederland op pagina merciële bedenkingen tegen Stheemans drijven
naar aardgasproduktie. Aardgas zou het markt
Bij de NAM werd Stheeman ervaren als een ge aandeel van olie kunnen verminderen en de

gasprijs die de staat tot dan toe bereid was te be
talen voor de kleine hoeveelheden aardgas uit
Oost-Nederland lag gemiddeld zeven keer lager
dan de kolenprijs of de prijs van huisbrandolie.
Het leveringscontract tussen NAM en Staatsgasbedrijf kende een glijdende schaal. Naarmate
de NAM meer gas leverde, zakte de prijs. Dat
prikkelde de Shell-top niet direct.
Ex-Shell-Groep-directeur dr.ir. L. Schepers (nu
79 jaar): ‘Bloemgarten, de oudste Shelldirecteur in Den Haag, zei tegen mij: “Blijf uit
het gas, daar valt niets te verdienen. De staat be
schouwt het als een public utility” ’ — een
openbare voorziening.
Bij toeval ook kwam in december 1955 aardgas
naar boven — dat zou het Groningse gasveld
openleggen. Het gebeurde in het dorp Ten
Boer, tien kilometer van Slochteren. Alles leek
er mis te gaan.
De boorploeg was er weer op zoek naar gas in de
Zechstein-dolomiet. Voormalig RGD-directeur
Thiadens: ‘Aanvankelijk had men in 1955 geen
vermoeden dat diep onder de Zechstein, de tot
dat toe diepste formatie waarin men gas gevon
den had, ook nog gas zou kunnen optreden.’
(Rapport 26 maart 1965.) De boorploeg stootte
bij Ten Boer, veel hoger dan verwacht, op aard
gas met een hoge druk, zó hoog dat de hele bo
ring leek uit te draaien op een fiasco. Er trad een
blow-out op, die pas later weer onder controle
was te krijgen. De boring werd gestaakt. Maar
op het laboratorium deed men dé historische
ontdekking. Het ontsnapte gas kón niet uit de
bekende Zechstein-formatie komen. De sa
menstelling van het gas uit Ten Boer was totaal
anders: weinig zwavel en vrij veel stikstof. Het
Ten Boer-gas was een menggas en ten dele over
duidelijk van diepere oorsprong. Produktiemanager Van der Lely wilde meteen verder bo
ren bij Ten Boer, hoewel de installatie niet meer
in zo’n goede staat was; hij wilde toen al (winter
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1955-1956) doorboren tot het diepere Rotliegendes. Maar Stheeman vond dat te riskant. Hij
wilde er niet de hele toekomst van het Groning
se gas en mogelijk van gas uit de nabijgelegen
Noordzee, waarvan hij toen al overtuigd was,
aan verbinden. Het ging ten slotte ook om zijn
toekomst binnen Shell. Hij kon zich niet één
mislukking permitteren.
Sommigen binnen Shell zien nu de Ten Boerboring als hét moment waarop het Groningse
gas werd ontdekt, want al het Groningse gas
komt uit het Rotliegendes, in tegenstelling tot
het gas uit Oost-Overijssel dat in de hogere
Zechstein-dolomiet werd aangetrofFen.
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Na afloop van een interview met drs. A.C. Helfrich, president-directeur van Shell-Nederland,
praten we nog even na met de directeur Public
AfFairs, mr. J.G. Hoogland. Die vertelt spon
taan dat hij ter plaatse aanwezig was toen de gas
bel van Slochteren werd ontdekt. ‘Het was
koud, hartje winter,’ vertelt hij.
Wanneer was dat?
Hoogland: ‘Dat was de winter van 1955-1956.’
Wij kunnen onze verbazing nauwelijks verber
gen, want in alle ofFiciële stukken wordt de ont
dekking van het Groningse gasveld gedateerd
op augustus 1959. We vragen het nog eens aan
de Shell-topman. Slochteren werd toch in 1959
ontdekt? Hoogland raakt een beetje in verwar-
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aardgas ook twee keer zo fel brandt, omdat er
twee keer zoveel calorieën inzitten.

■■ m
Het landschap van Nederland is vlak en saai.
Maar de oppervlakte is bedrieglijk: bij ons zit
de Himalaya onder de grond. Die ondergrond
is grillig en rijk aan mineralen. En dan te be
denken dat alleen nog maar direct onder de
oppervlakte naar bodemschatten is gezocht:
nooit dieper dan vijf kilometer — en dat is
nog een uitzondering. De olie in Schoonebeek
komt van zevenhonderd meter onder de op
pervlakte, het Groningse aardgas zit op onge
veer drie kilometer diepte, terwijl de aardkorst
vijFendertig kilometer dik is.
De ondergrond heeFt een geschiedenis van
honderden miljoenen jaren. Geologen schatten
de leeftijd van de aarde nu op zo’n zesenveertighonderd miljoen jaar. De boringen naar
aardgas en aardolie in ons land stoten nu door
naar Carboon — driehonderdvijFtig miljoen
jaar geleden, toen Nederland een deel was van
een brede strook enorme kustmoerassen. Daar
na (in het Perm, Trias, Jura, enzovoort) heerste
er in Nederland beurtelings een woestijnklimaat, overspoelde de zee het land oF werd
juist het land opgeheven, werd het land gro
tendeels overdekt met ijs. Uit de tijden dat
Nederland overspoeld was door de zee reste
ren zoutpakketten en lagen samengeperst
plankton, uit de periodes dat Nederland moe
ras was, resteert steenkool. Oude lagen werden
steeds meer samengeperst, tot meer of minder
poreus gesteente. Aardverschuivingen maakten
de ondergrond tot een legpuzzel.
De aardolie die nu onder Nederland wordt
aangetrofFen, zit in de lagen plankton en ande
re organische resten van zeeleven. Het aardas
is vrijgekomen bij de vorming van steenkool;
veel gas is in de loop der eeuwen ontsnapt,
maar wat nu door particuliere maatschappijen
naar boven wordt gehaald, is blijven steken
onder deksels van klei of zout. Gas komt in
West-Nederland uit het Tertiair of Krijt, in
Oost-Nederland uit het Trias, Perm en Car
boon.
(Illustratie ontleend aan ‘Energie uit de diepte — Olie
en gas in Nederland’, NAM , 1980).

■m

ring: ‘Hoe heette de locatie ook alweer... Ten
B... Ten Boer of zo iets.’ Hij herinnert het zich
goed. Het was de winter van 1955-1956.
—

■— — i D e fa b e l

—

Drieëneenhalf jaar later, op 5 augustus 1959,
wordt de vondst bij Slochteren in het al ge
noemde één kolomsbericht aan de buitenwereld
gemeld: ‘Aardgas gevonden bij Slochteren. Er
zullen produktieproeven worden genomen.’
Weer veertien maanden later wordt de vondst
officieel aan het ministerie van Economische
Zaken gemeld.
De fabel van de Gasbel van Slochteren komt in
omloop. Een fabel, want er zit geen gasbel, en
het gas zit lang niet alleen bij Slochteren. Het
gas wordt, drie kilometer onder de grond weg
gezogen uit de kleine poriën van nat en hard
zandsteen —te klein om met het blote oog waar
te nemen. En het gas wordt gewonnen, niet al
leen bij het gat Slochteren, maar in een gebied
van inmiddels achthonderd vierkante kilometer,
hoofdzakelijk in de provincie Groningen.
Esso, dat voor vijftig procent eigenaar is van de
NAM, is — meer dan de Shell — laaiend en
thousiast over de vondst. Vice-president M.A.
Wright zal later Shell-employé Stheeman joviaal
feliciteren: ‘Stheeman, you put it on the map.’
In een toespraak met lichtbeelden voor Ameri
kaanse kolen- en olieboeren benadrukt de Esso-

topman de omvang én de ligging van de vondst: — —
K oken op a a rd g a s —
Een gasvoorraad van deze omvang zou overal Duizend Drentse gezinnen kookten als eersten
ter wereld van belang zijn geweest, maar de lig op aardgas. Het begon in september 1951. Een
ging in een gebied met hoog verbruik geeft het regionale Vrije Fo/^-verslaggever wijdde een
een speciale betekenis. Het volgende plaatje laat half jaar later een human interest-reportage aan
Europa zien, vijfhonderd mijl rondom het Gro dit moderne verschijnsel: ‘Het nieuwtje is er in
ningse veld. In dit gebied liggen de vrije Euro Coevorden al lang af: wanneer je de gaskraan
pese steden Londen, Parijs, Brussel, Frankfurt opendraait en er een vlammetje bij houdt, dan
en Hamburg. Eén honderd en zeventig miljoen springen — floep, floep! —venijnige felle vuur
mensen wonen binnen deze niet-communis- tongen in staalblauwe kleuren onder de brander
tische straal van vijfhonderd mijl. Het volgende uit. Aardgas! En meneer Thijssen, hoe gaat het
plaatje laat het zuiden van de Verenigde Staten nu met het aardgas? Meneer Thijssen is de di
zten, geprojecteerd op het vorige plaatje. Gro recteur van de — particuliere —gasfabriek. Nu
ningen ligt op Houston. De potentiële markt ja, sinds begin september de burgemeester van
voor dit gas, met een cirkel waarvan de radius Coevorden aan een gewichtige kraan draaide, is
oen afstand overbrugt van hier naar Amarillo, is het woord “fabriek” wat misplaatst. Meneer
gelijk aan de hele bevolking van de Verenigde Thijssen heeft zijn gasfabriek laten afbreken en
Staten.’
gebruikt nu alleen nog maar zijn gashouders,
wat andere installaties en natuurlijk het buizen
Dertien oktober jongstleden overleed ir. Sthee net, dat naar twaalfhonderd Coevordense hui
man, eenentachtig jaar oud. Het personeelsblad zen loopt. Gasdirecteur Thijssen zegt met
van de NAM volstond met een paar plichtmati kracht: “Wat óns betreft, gaat het met het aard
ge gegevens: ‘Op 1 maart 1954 volgt de heer gas bést.” Maar loop nu eens Coevorden in en
Stheeman ir. A.H.J. van Goch op als directeur praat eens met de vrouwen. Mevrouw Bosman
van de NAM om per 1 november 1961 met pen- van de brandstoffenhandel in de Schoolstraat
sioen te gaan. (...) Een groot man met vele ver vindt het niet alleen smerig, maar ook veel duur
wensten, zeker voor de NAM, is niet meer.’
der. Mevrouw Hessels uit de groentewinkel in
De huidige directeur van de Rijks Geologische de Schoolstraat vindt het gas wel goed, maar:
'enst, B.P. Hageman, vond dat in memoriam “Duurder!” zegt ze.’
n°gal mager: ‘Onder geologen heeft het nogal De vrouwen hebben gelijk. Het aardgas is twee
gestoken dat de rol van Stheeman niet beter uit keer zo duur als het ouderwetse stadsgas. Wat
ue doeken werd gedaan.’
dan nog niet algemeen beseft wordt, is dat het

—

—

J e lle Z ijls tra —

—

Sinds hij geen president meer is van de Neder
landse Bank, houdt Jelle Zijlstra een paar dagen
per week nog wel kantoor in een dependance
van de bank, een oud gerestaureerd pakhuis, op
een paar honderd meter van het Frederiksplein;
hij werkt er zijn archief bij. Zijlstra heeft op alle
belangrijke momenten in de geschiedenis van
het Nederlandse aardgas politieke verantwoor
delijkheid gedragen: als minister van Economi
sche Zaken sloot hij het eerste leveringscontract
met de NAM (1954), als minister van Financiën
raakte hij betrokken bij de definitieve organisa
tie van het beheer van het Groningse gasveld
(1961) en als premier van een overgangskabinet
formuleerde hij de voorwaarden, waaronder het
Continentaal Plat mocht worden ontgonnen en
in produktie genomen (1967). Des te betreu
renswaardiger is het dat in zijn biografie, gro
tendeels bestaande uit een honderdtachtig pagi
na’s tellend interview met Shell-geschiedschrijver dr. G. Puchinger, slechts twee niets
zeggende alinea’s aan zijn bemoeienissen met
het gas zijn gewijd.
Hij blijkt zich tegenover ons de finesses nog
goed te herinneren. Zijlstra over de beginperio
de: ‘We hadden wat olie en men begon rond
Schoonebeek, hier en daar, wat aardgas te
bespeuren. Dat bleek ten slotte niet bij Schoone
beek te zitten, maar in Twente, tegen de Duitse
grens aan, en in de kop van Overijssel. Toen het
nieuwe kabinet-Drees aantrad, in 1952, waren
er grote ontdekkingen gedaan, groot voor die
tijd. Diep in Twente, bij Tubbergen en bij
Zwolle, in Wanneperveen. Wat Tubbergen be
treft, achtten wij de kans groot dat de Duitsers
er aan hun kant van de grens een rietje in zou
den steken en het zouden wegzuigen. Grote
koppen in de krant. Spectaculaire gasvondst! De
Twentse textielindustrie zag redding in de
nood. Goedkoop gas! En hoe groot waren die
spectaculaire vondsten dan wel? Ik weet het tot
op de dag van vandaag: honderdduizend kubie
ke meter per dag, dat is één promille van de hui15 JA N U A R I 1983 l y n
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dige dagproduktie van het Groningse gasveld.
Desalniettemin, we hédden iets. Maar toen be
gon de strijd. Wie moest dat gas hebben? Tegen
welke prijs? De Twente textiel zei: wij moeten
het hebben, voor onze spinnerijen, voor ondervuring van onze stoomketels en tegen een weggooiprijs. Nee, zei ik, dat doen we niet, dat on
dervuren is verkwistend, zestig procent van het
gas .zou erbij verloren gaan, dat moet je nooit
doen. Daar is toen al herrie over geweest. Nu
weer, omdat het kabinet nu heeft besloten om
twintig miljard kubieke meter aardgas te gebrui
ken voor ondervuring in elektriciteitscentrales,
in vijf jaar. Toen ben ik nog eens een keer naar
Twente gegaan om mijn afwijzing uiteen te zet
ten tegenover de Twentse textielfabrikanten die
me bijna levend verslonden. Ik heb het over
leefd, zoals u ziet. Zij niet, nee. Eén van die fa
brikanten leidde mij treurig door zijn fabriek en
hij zei: “Weet u wat nou zo vreselijk is: deze
machines dateren allemaal nog van vóór 1914 en
we mogen ze niet eens op vervangingswaarde af
schrijven.” En ik zeg: “Man, dat is uw fout, dat
u hier die ouwe troep nog hebt staan van voor
1914, daar kunt u de regering niet meer over
aanspreken.” Toen heb ik later nog een moeilijk
moment gehad. De Duitsers dreigden de gasbel
onder Twente leeg te zuigen, toen heb ik ge
zegd: dan verstook ik toch nog liever het gas on
der de ketels.’
Er werd steeds meer aardgas naar boven ge
haald. In 1951 verkoopt de NAM nog honderd
duizend kubieke meter per dag, februari 1952 is
het al tweehonderdduizend kubieke meter, en in
de loop van 1953 wordt de produktie opnieuw
verdubbeld tot vierhonderdduizend kubieke
meter per dag.
De gasproduktie vertoont dan al jaren een chao
tisch beeld. Zo’n honderdvijftig gasfabriekjes
produceren elk voor één gemeente met nabije
omgeving, de Staatsmijnen voorzien via een uit
gebreid leidingennet Limburg en Brabant gro
tendeels, een cokesovenfabriek in Sluiskil
Zeeuws-Vlaanderen en twee Zeeuwse eilanden,
Hoogovens verschaft Noord-Holland cokesovengas. Daar komt onverwacht het aardgas van
de NAM bij in onverwacht groeiende hoeveel
heden. En de raffinaderijen in Rijnmond begin
nen ook al steeds meer gas te produceren.
Zijlstra denkt eraan terug als aan een gekken
huis: ‘Talloze gemeenten, elk hun eigen gasfa
briekje! D’r was er één bij met niet meer dan
achtduizend inwoners. Moet je nagaan! Het was
smerig, het was duur, het was inefficiënt. De vo
rige minister van Economische Zaken, Van den
Brink, die de bui zag hangen, die dacht, ik krijg
problemen als ik daarin ingrijp, die zei tegen
mij: “Jij moet daar wat aan doen, ik heb al ge
noeg aan mijn hoofd gehad.” ’
En Zijlstra dééd iets.
Dertig van de honderdvijftig gasfabriekjes slui
ten uit zich zelf, maar het is niet genoeg.
De NAM begint, ook tot eigen verbazing, zo
veel gas te produceren dat Zijlstra zich gedwon
gen ziet om al het aardgas af te nemen dat de
Shell en Esso niet zelf nodig hebben —maar wel
tegen aflopende prijzen. De eerste tweehonderd
duizend kubieke meter per dag gaan zes cent
kosten per kubieke meter, de volgende honderd
duizend vier cent per kuub, de volgende hon
12
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derdduizend drie cent en de rest niet meer dan
twee cent per kubieke meter. En zo begint de mi
nister van Economische Zaken bij gemeenten te
leuren met het gas van de oliemaatschappijen.
Zijlstra: ‘Toen had ik onbeperkt gas gekocht,
maar nog niet verkocht. Het Kamerlid Nederhorst van de Partij van de Arbeid zei in de Ka
mer: “De minister zit met honderdduizend ku
bieke meter gas in zijn maag.” U begrijpt, dat
gaf hilariteit. De plaatselijke gasbedrijven dach
ten intussen: als wij nou maar lang genoeg nee
zeggen tegen de minister die zijn aardgas aan
biedt, dan zakt de prijs nog verder. Ik had een
keer een beslissende bijeenkomst op het provin
ciehuis in Friesland. Daar waren de burge
meesters van alle gemeenten, daar zou het ge
vecht plaatsvinden. Commissaris der Koningin
Linthorst Homan hield een welbespraakte inlei
ding en toen kwamen al die burgemeesters en
die zeiden: jaaa, we willen wel het gas van u
hebben, maar het is helemaal niet zo fijn als u
zegt, want wij hebben onze eigen gasfabriekjes
en onze eigen zeggenschap en onze eigen pun
tje, puntje, puntje en dat geven we niet zo maar
op. En we horen allerlei verhalen dat uw gas he
lemaal niet zo bijster goed is, er zitten allemaal
vieze dingen in, u moet dus wel over de brug ko
men met een zachte prijs, anders doen we het
niet. En wat ik ervoor betaald had, dat was hün
zaak niet. Maar ik dacht: als ik maar één schaap
over de brug krijg... want ze weten wel dat aard
gas heel fijn is, natuurlijk. Toen heb ik een
industrie-clausule bedacht. Ik zei: een gemeente
die met mij een contract sluit, krijgt een gasprijs
op basis van mijn eigen inkoopprijs — dat was
goedkoper dan hun eigen gas — en, zei ik: ge
meenten met industrieën krijgen voor een nader
te bepalen hoeveelheid nog eens industriegas te
gen een gereduceerde prijs. En toen vielen ze al
lemaal stil. De eerste die over de brug kwam,
was burgemeester Hoekstra van Joure. Die zei:
het kan me allemaal niks schelen wat jullie
doen, maar dit is een mieters contract en ik doe
het, al doen jullie het allemaal niet. En toen
kwamen de burgemeesters die industrieterrein
hadden. Ze vielen één voor één. Kortom, ik
kreeg het in handen.’

In de omgeving van Schoonebeek
Dat was een historisch moment: de industrie
krijgt het gas goedkoper en de gasbedrijven mo
gen winst maken op het gas voor de huishou
dens. Die laatste prijs zal nooit meer zakken; die
politiek (goedkoop gas voor de industrie, duur
gas voor de huishoudens) is nooit meer veran
derd.
Gemeentelijke gasfabrieken worden ontman
teld. Meer en meer wordt gas van de raffina
derijen in Rijnmond en van de NAM in Overijs
sel en Drente afgenomen. In 1950 leveren de
maatschappijen twee procent van het Neder
landse gas, in 1959 is dat opgelopen tot negenen
dertig procent. Het aandeel van overheidsbedrij
ven daalt in diezelfde periode omgekeerd even
redig. De produktie van de NAM loopt op van
vierhonderd miljoen kubieke meter per dag
(1953) tot 1,5 miljard per dag (1960). En Slochteren moet dan nog in produktie genomen.
De politiek debatteert druk over één Nationale
Gasmaatschappij die de inkoop en het transport
van gas moet gaan regelen. Maar niemand
spreekt over de produktie.
Gasbedrijven worden gasdis/niun'ebedrijven en
sluipend nemen de particuliere maatschappijen
de gasproduktie over.
—

—

H e t c o n tra c t

—

De Staat der Nederlanden had zich sinds 1950
verplicht al het aardgas af te nemen dat de
NAM niet voor eigen gebruik nodig had en de
NAM mocht alleen maar aan de staat leveren.
Dat leek voor beide partijen een goede regeling:
de openbare gasvoorziening was veiliggesteld en
de NAM kwam van het vervelende aardgas af en
wist met dit exclusieve leveringscontract aan de
staat nationalisatie van de olievelden te voorko
men.
Tot 1960. Dan blijkt het ideale contract het
Staatsgasbedrijf in moeilijkheden te brengen.
De NAM dreigt in één keer de ongekende hoe
veelheid van zestig miljard kubieke meter aan te
bieden —zojuist aangetroffen onder Groningen.
Dat brengt de begroting van de staat in gevaar.

Want het gascontract, getekend door exminister van Economische Zaken Zijlstra, bevat
‘één van de domste’ (De Pous) bepalingen die men
zich onder die omstandigheden kon indenken:
de staat is binnen een jaar na aanbieding van on
geacht welke hoeveelheid verplicht te betalen.
De staat mag niet pas betalen als het gas daad
werkelijk zal worden geleverd, maar moet beta
len als het gas wordt aangeboden. De staat is de
NAM op dat moment al negentien miljoen gul
den schuldig — de schuld zal oplopen tot ach
tendertig miljoen, en nu kwam daar nog eens
het aanbod van het Slochteren-gas bij: goed
voor nog eens vijfenzeventig miljoen gulden per
jaar. (De gemelde zestig miljard kubieke meter
gasvoorraad vertegenwoordigde toen een waar
de van anderhalf miljard gulden —dat is verge
lijkbaar met tien miljard gulden nu.)
Oud-directeur Lykle Schepers van de ShellGroep moet er nog om glimlachen: ‘We hebben
niet eens ons mes op tafel gezet, geloof ik. We
hadden de hele Staat der Nederlanden dank zij
Slochteren in één keer failliet kunnen verklaren
—onderling maakten we er grappen over.’
De Shell-top, waarvan hij deel uitmaakte, is pas
sinds een paar jaar het grote voordeel in gaan
zien van het handenbindende contract met het
Staatsgasbedrijf. Nu ineens blijkt het aange
wend te kunnen worden als breekijzer tegen het
monopolie van de staat als gasdistributeur. Het
hleine Staatsgasbedrijf, dat nog in ontwikkeling
>s, kon in de hoek worden gedreven.
Maar ook de staat zag voordeel in het openbreken van het contract. Minister De Pous wilde de
gelegenheid aangrijpen om het NAMmonopolie in de aardgaswinning te doorbreken.
De staat had al eerder (in 1958) het netelige con
tract willen aanpassen, maar de NAM ging daar
hewust niet op in. Directeur Hofman van het
Staatsgasbedrijf zal — drie jaar later — tegenoVer een regeringscommissie, waarvan alle stuk
ken nog steeds geheim zijn, achterdochtig for
muleren waaróm de NAM niet wilde meewer
ken aan contract wijziging: ‘Medio 1958 hebben
Wll reeds een grondige wijziging van de con
tractvoorwaarden voorgesteld op basis van ge

lijk financieel resultaat, maar ontvingen van de
NAM hierop weinig reactie; mogelijk verwachtte
men toen al in Groningen veel aardgas te zullen
aantreffen.’ (Brief 24 november 1961.)
Al eerder, op 5 september 1961, heeft Hofman
de minister nog eens gewezen op de zwakke po
sitie van de overheid als koper van de NAM. De
staat zou steeds onwetend blijven over de werke
lijke ondergrondse voorraad en de kwaliteit van
het gas, zolang de staat niet zelf deelneemt in de
winning. Hofman: ‘Onze ervaring met het inkoopcontract is namelijk dat men ten tijde van
het sluiten van het contract heel andere toe
komstverwachtingen heeft dan met de feiten
klopt, waardoor elk der partijen ontevreden is
over de weinig soepele of weinig voortvarende
houding van de andere partij. De koper is hier
bij beslist in het nadeel, omdat hij geen tijdige
kennis draagt van de feiten inzake de aardgas
winning en daardoor voor onaangename conse
quenties komt te staan.’
Najaar 1960 benadert de NAM niet contract
partner het Staatsbedrijf, maar minister De
Pous persoonlijk. De NAM schrijft hem (18 ok
tober 1960) dat Shell en Esso bereid zouden zijn
af te zien van het voor de staat zo knellend ge
worden contract, op voorwaarde dat de NAM
zelf zou mogen beschikken over al het Groning
se gas —afgezien van de hoeveelheden die nodig
werden geacht voor de bestaande ‘behoeften in
Nederland’.
In het eerste overleg met de oliemaatschappijen
laat minister De Pous doorschemeren dat, als de
staat een aandeel in de winning zou verwerven,
de positie van het Staatsgasbedrijf best in dis
cussie mag komen: ‘(Ik) ben ervan uitgegaan dat
de exclusieve positie van de Staat (Staatsgasbedrijfj terzake van transport en verkoop en gros
van aardgas niet noodzakelijkerwijze als
vaststaand principe gehandhaafd diende te wor
den.’ (Brief 24 augustus 1961).
—

Lekver l i es

Tot dan toe was de rolverdeling tussen NAM en
Staatsgasbedrijf duidelijk geweest: de NAM
zorgde voor exploratie en exploitatie, het Staats-

Oprichting van de Gasunie, 1963. Van links
naar rechts: P.A. Zoetmulder (hoofddirecteur
Gasunie), G. Brouwers (secretaris-generaal
van het ministerie van EZ), A.C.J. Rottier
(president-directeur DSM), een onbekende,
C.R. Smid (president-directeur Esso), minister
De Pous, W.E. van Os (hoofddirecteur DSM), L.
Schepers (directeur Koninklijke Shell Groep) en
H.J. Zweers (notaris).
gasbedrijf voor transport en verkoop. Nu
wensten de oliemaatschappijen een deel van de
rol van het Staatsgasbedrijf over te nemen: zij
willen zelf verkopen en transporteren.
Minister De Pous (CHU), die ervaring had op
gedaan als secretaris van de protestantschristelijke werkgevers en als jeugdig lid van de
Raad van State, wordt in het diepe geworpen.
Het Vrije Volk, PvdA-dagblad, recenseerde zijn
eerste optreden in de Kamer over het aardgas:
‘Van gaspolitiek bleek hij geen kaas te hebben
gegeten. De bewindsman hield zich stipt, mis
schien beter gezegd: angstig, aan de voor hem lig
gende tekst waardoor er van gedachtenwisseling
geen sprake was. Soms maakte hij er, bij wijze
van grapje, geen geheim van dat hij ook naar ei
gen gevoel een soort geheimtaal zat te bezigen.’
De Pous nu: ‘Van de technische kant had ik wei
nig verstand. Dan had Nederhorst het over
“lekverlies”! Lekverlies! En ik maar peinzen
waarom ze voor gastransport poreuze pijpen ge
bruikten.’ Twee dingen kan De Pous heel goed:
delegeren en een ‘nationale’ oplossing nastre
ven.
Hij gaat te rade bij collega-minister Zijlstra:
‘Voor het eerste gesprek met de hoogste Shellman, Loudon, die uit Londen overkwam, heb ik
Zijlstra uitgenodigd. Zijlstra had veel interesse
voor die materie.’
Niet dat De Pous en Zijlstra het in alle opzich
ten eens zijn.
De Pous: ‘Zijlstra zei: in het binnenland moet je
het gas beschouwen als een public utility, maar
in het buitenland moet je je gedragen als goeie
commerciële jongens. Ik was het niet met Jelle
eens. Ik vond het een zaak dat de afzet in
binnen- en buitenland in één hand moest ko
men.’
—

i H e t S ta a ts g a s b e d rijf — —

De jonge minister stelt voor dat Shell en Esso
tot overeenstemming proberen te komen met de
Staatsmijnen, die andere macht op de binnen
landse energiemarkt, zelf ook gasproducent. Het
Staatsgasbedrijf wordt niet in staat geacht tot
goed tegenspel tegen de NAM. En de wél uit
verkoren Staatsmijnen blijken niet van zins dat
tegenspel te geven.
Een jaar lang onderhandelen (tussen NAM en
de Staatsmijnen, tussen minister De Pous en de
NAM, tussen De Pous en de Partij van de
Arbeid-fractie) begint. Een adviescommissie
hoort alle denkbare partijen. Alles speelt zich af
achter gesloten deuren, in geheim beraad waar
van het resultaat vijftien maanden later in
hoofdlijnen aan de Kamer zal worden geopen
baard en zal worden goedgekeurd in een opper
vlakkig kamerdebat van nog geen dag.
In particuliere archieven, notities voor de mi
nisterraad en vertrouwelijke brieven lag tot dus
ver de feitelijke toedracht opgeborgen.
Shell, Esso en de Staatsmijnen beginnen hun

overleg op 10 maart 1961. Tweeëneenhalve
maand later hebben de drie concerns, wat hen
betreft, alle problemen opgelost. De NAM
schrijft minister De Pous op 23 juni 1961 opge
wekt: ‘Het is ons een genoegen Uwe Excellentie
te kunnen mededelen dat deze besprekingen
hebben geleid tot een voorstel dat zowel de olie
maatschappijen als de Staatsmijnen aanvaard
baar voorkomt.’ Aan het Staatsgasbedrijf wordt
niet meer gerefereerd.
Waarom accepteert De Pous die uitschakeling
van begin af aan? De Pous nu: ‘Het Staatsgasbe
drijf was een bedrijf van beperkte omvang, dat
alleen op de binnenlandse markt opereerde,
geen internationaal concern zoals de Staatsmij
nen. De Staatsmijnen, dat is het beste wat de
staat in huis had, dat kon in de slag met de oliejongens.’
EZ beschouwt de directie van het Staatsgasbe
drijf als te ambtelijk, te academisch, van te wei
nig gewicht, laten anderen weten. Die beoorde
ling komt Shell en Esso goed uit, want de direc
tie van het Staatsgasbedrijf heeft al een halfjaar,
voordat NAM en Staatsmijnen zich terugtrek
ken voor overleg, minister De Pous veelvuldig
bestookt met brieven over de ‘eventuele reorga
nisatie van de verhoudingen tussen NAM en
Staatsgasbedrijf, waarin alle argumenten van de
NAM worden ontzenuwd, of niet relevant wer
den verklaard.
De NAM wenst geen integratie met het Staats
gasbedrijf, maar diens werk (verkoop en trans
port van gas) over te nemen. De NAM vindt de
prijs die ze voor het aardgas krijgt te laag. De
NAM wenst te voorkomen dat de introductie
van aardgas ten koste zal gaan van haar hoofdprodukt: olie. De NAM wil niet dat het Staats
gasbedrijf zich met aardgasexport zou gaan be
zighouden. Enzovoort, enzovoort.
Op 30 december 1960 schrijven de directeuren
drs. H.A.A. de Melverda en ir. Ch.A. Hofman
van het Staatsgasbedrijf een brief aan De Pous.
De directie vermag niet in te zien waarom de
bestaande rolverdeling (exploratie en exploitatie
door de NAM, transport en verkoop door het
Staatsgasbedrijf) verandering zou behoeven, en
vermoedt argumenten van eigenbelang bij de
oliemaatschappijen. De directie van het Staats
gasbedrijf toont aan dat de prijs die de NAM
voor zijn aardgas krijgt (gemiddeld 4,8 cent) één
tot twee keer hoger ligt dan wat de oliemaat
schappijen er in de Verenigde Staten, Canada,
Italië en Venezuela voor kregen.
De directie van het Staatsgasbedrijf noemt de
eis van de NAM om zelf gas te gaan leveren
uniek; zelfs in de Verenigde Staten, ‘waar vrije
concurrentie bestaat tussen de verschillende ko
pers en verkopers van aardgas’, is verkoop vanaf
de bron, vanaf het aardgasveld normaal. De di
rectie van het Staatsgasbedrijf spreekt het ver
moeden uit dat de NAM gewoon de rol van de
staat wenst te verkleinen.
De directie van het gasbedrijf aan minister De
Pous: ‘Deze reden kan zijn ingegeven door be
langen van de moedermaatschappijen in het bui
tenland. (...) Het is mogelijk dat dit een van de
achtergronden vormt, doch de vraag rijst of
hiervoor opzij zou moeten worden gegaan.
Destijds is de NAM —en daarmede de moeder
maatschappijen — er mede akkoord gegaan al
het aardgas dat in Nederland zou worden gevon
den aan de Staat te verkopen. Wij menen ons te
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Het ‘gasbelpaneel’ dat het Belgische dagblad
De Standaard in 1965 organiseerde rond het
thema Nederland gas voor België. Van links
naar rechts: M. Dupont (Distrigaz, de Belgische
gasimporteur), H. Simonet (kabinetschef van
de minister van Economische Zaken), A. Cool
(voorzitter van de ACV-werkgevers en het Controlecomité voor Gas en Elektriciteit), V. Lee
mans (Belgisch senator en rapporteur van de
energiecommissie van het Europees
Parlement), P. Blaisse (lid van de Tweede Ka
mer), J.B. Schepers (directeur NAM). (Foto P.
Van den Abeele/De Standaard)
Compressiestation, Emmen

*

herinneren, dat de NAM dit “offer” min of
meer heeft gebracht teneinde de nationalisatie
van het aardoliebedrijf verre te houden.’ En het
Staatsgasbedrijf vermocht evenmin in te zien
waarom Nederland zich zorgen zou moeten ma
ken over de eventuele concurrentie tussen aard
gas en aardolie, waarvoor de NAM beducht
was. De directie van het Staatsgasbedrijf: ‘Wij
vragen ons af, of het van belang is voor ons land
dat op kunstmatige wijze de olieprijzen worden
beschermd.’
Maar het Staatsgasbedrijf klopt bij Economi
sche Zaken en bij de door De Pous geraadpleeg
de minister van Financiën Zijlstra aan een dich
te deur. Zijlstra nu: ‘Die jongens konden het he
lemaal niet aan. We hadden te maken met gigan
tische operaties van gasopsporingen op zó grote
schaal en met grote exportcontracten die af
gesloten moesten worden. Daar was het Staats
gasbedrijf gewoon niet tegen opgewassen. Het
was een goed gerunde, maar kleine zaak.’
En u vond niet dat het Staatsgasbedrijf zou kun
nen uitgroeien tot een goed gerunde, grote zaak?
Zijlstra: ‘Ik zag dat helemaal niet zitten. De
structuur die De Pous bedacht heeft vond ik in
één woord maatwerk. We hebben het samen
achter de schermen besproken. Financiën was
er ten nauwste bij betrokken. De Pous bleef de
eerstverantwoordelijke minister.’
De Staatsmijnen wordt door het tweetal naar vo
ren geschoven als gesprekspartner voor Shell en
Esso.

— ■ Een dubbelgebakken e i —
Een bericht uit Het Vrije Volk van 20 juni 1961:
‘De zeven journalisten die maandagmiddag in
Appelscha voor hun respectieve kranten het
nieuws van de aardgaslevering aldaar kwamen
verslaan, zagen er — toen zij druk bezig waren
met de uitoefening van hun ambt — op zijn
zachtst gezegd bijzonder merkwaardig uit. Door
toedoen van burgemeester Bontekoe van de ge
meente Ooststellingerwerf werden zij tijdens de
ingebruikstelling van de aardgasinstallatie ge
tooid met een — voor mannen met lange panta
lons aan — potsierlijk rood schortje van voren
(ze werden genummerd van achter) en op hun
hoofden kwam een fraaie koksmuts te prijken.
Zij zevenen moesten gaan bewijzen dat eieren
bakken op aardgas “goed en voordelig” is, zoals
op dat schortje stond aangegeven, en beslist veel
gemakkelijker dan het eieren bakken in oude
trant, wat ze eerder mochten doen: op een turf
vuurtje dat de persvertegenwoordigers nota be
ne zelf nog moesten aanleggen.
Slechts één man was goed gewapend voor de
strijd, dat was Arend Wijnsma van het Friesch
Dagblad, die zo maar een bakmes had meegeno
men. (...) Johan Witteveen, de fotograaf van de
Friese Koerier was het eerst gereed, maar door de
wedstrijdzenuwen koos hij niet de snelste weg
naar het gebouw, waar het tweede deel van de
taak hem wachtte: het opleveren van een dub
belgebakken ei op een aardgaskomfoor. Onze
Vrije Fo/^-vertegenwoordiger Jaap Wijnhoud

was daardoor toch nog eerder bij het aardgas om
zijn tweede ei te bakken. (...) Voor Jaap Wijn
houd, zo luidde unaniem de beslissing, de eerste
prijs.’

—

Het loflied — ..n ■

Terwijl volk en pers zich verheugen in het rijke
bezit van eigen aardgas, komen Shell, Esso en
de Staatsmijnen achter gesloten deuren tot over
eenstemming over het beheer van de bodem
schat. Ze presenteren de uitkomst van hun be
raad in twee documenten (‘Aide Mémoires’), die
bol stonden van eigendunk. Het tweede docu
ment, gedateerd 7 november 1961, is zo mogelijk nog zelfgenoegzamer dan het eerste. De titel
( Financiële deelname van de oliemaatschappij
en en de Staatsmijnen in het tot ontwikkeling
brengen van de nieuwe aardgasvondst’) klinkt
nog neutraal, maar de inhoud blijkt één loflied
°P de zegeningen van de NAM, de gemeen
schappelijke dochter van Shell en Esso: ‘Op ini
tiatief van de belanghebbers in de NAM heeft
deze maatschappij op eigen risico en met haar ei
gen middelen het zeer waardevolle nieuwe aard
gasveld ontdekt. Het is uitsluitend te danken aan
NAM’s vernuftigheid en technische ervaring en
aan de bereidheid van haar aandeelhouders om
hun kapitaal te riskeren, dat de hele ontwikkehng op gasgebied zoals die nu voorzien wordt,
mogelijk wordt gemaakt.’ En zo verder ‘... uit
gebreide kennis... ervaring over de hele

wereld... optimale resultaten...’, en zo verder:
‘De NAM heeft aldus niet alleen de nieuwe gas
reserves ontdekt en daardoor een grote bijdrage
geleverd aan de nationale welvaart van Neder
land, maar zij heeft ook de richting aangegeven
tot maximale benutting van deze rijkdom door
toepassing in de meest hoogwaardige markten,
in het bijzonder voor ruimteverwarming.’ (Zie
ook pagina 18)
De tekstschrijver van de Shell stelt zijn supe
rieuren die dag niet teleur.
Alleen de laatste twee alinea’s krijgen een feite
lijk karakter mee: van de nieuwe maatschappij
voor winning, verkoop en transport van aardgas
zouden Shell, Esso en de Staatsmijnen elk voor
een derde deel eigenaar moeten worden, waar
bij de stem van de Staatsmijnen in zijn eentje
even zwaar mag gaan wegen als die van Shell en
Esso samen. Hoe gerechtvaardigd was de eigen
roem van de NAM?
1. Het risico van de NAM.
Al vanaf 1915, dank zij een rapport aan de rege
ring, kon de BPM aardgas vermoeden onder
Nederland. De geoloog Van Waterschoot van
der Gracht, in 1916 in dienst getreden van
Shell, heeft tot 1936 onafgebroken op het
bestaan ervan gewezen. Nog vóór de Tweede
Wereldoorlog toonden oliemaatschappijen in
Duitsland aardgas aan, in het soort ondergrond
waarvan iedereen wist dat hij onder Nederland
doorliep. De eerste NAM -directeur, Bolderdijk, wilde in 1947 al aardgas winnen op com
merciële basis. NAM-directeur Stheeman, aan
getreden in 1954, stuitte op de onwil van Shell
om het aardgas in produktie te nemen, hij be
gon, louter koersend op eigen inzicht, aan zijn
‘welhaast zevenjarige policy’ (Stheeman in een
persoonlijk schrijven aan EZ, d.d. 18 september
1961) om de omvang van de Nederlandse bo

demschat af te tasten.
Dr.ir. Th. P. Tromp (79), oud-minister van
Verkeer en Waterstaat, ex-vice-president van de
Raad van Bestuur van Philips, Delfts jaargenoot
en vriend van de onlangs overleden Stheeman:
‘Stheeman had een theorie: er zit olie en er is
ook aardgas. Na lang aandringen kreeg hij drie
miljoen toebedeeld, en ik heb de indruk dat ze
dachten: dan zijn we weer even van hem af. Ik
heb de verwikkelingen tussen Stheeman en
Shell op afstand gevolgd. Hij is erg gedesillusio
neerd geweest, een beetje verbitterd. Hij heeft
nooit veel publiciteit gekregen. Hij heeft zich er
een levenlang mee beziggehouden, maar werd
kennelijk door de Shell en zijn collega’s weinig
serieus genomen. Ook later heeft hij geen erken
ning gekregen en dat is menselijk heel beroerd.’
Als de NAM één risico heeft gelopen, dan dat
een ander het aardgas zou vinden.
2. De bereidheid van-de NAM om kapitaal te ris
keren.
Hoeveel kapitaal hadden de aandeelhouders van
de NAM tot dan toe ‘geriskeerd’?
Een vertrouwelijk verslag van een hoorzitting
van een ministeriële adviescommissie blijkt het
antwoord op die’ publiekelijk nimmer beant
woorde vraag te bevatten. Daarin geven ir.
J.C.G. Boot (president-directeur van Shell Ne
derland) en dr. C.R. Smit (president-directeur
van Esso Nederland) de feiten: In Groningen is
de laatste jaren circa f26 mln. geïnvesteerd, waar
van f15 a f 16 mln. voor de putten. ’ Met dat geld
was ook Slochteren aangeboord, want de oliebazen deden hun mededeling op 8 september
1961: elf maanden nadat ze de vondst bij Sloch
teren officieel bij de minister hadden gemeld.
De staat heeft dan al 19,5 miljoen gulden be
taald van de 26 miljoen, voor gas dat nog niet
eens is geleverd. (Vertrouwelijke NAM-nota
‘Aardgas in Nederland’, 10 maart 1961).
De NAM had dus op dat moment, volgens ei
gen interne berekening, welgeteld 6,5 miljoen
méér geïnvesteerd dan terugverdiend, met uit
zicht op grote winsten. De totale winst bedraagt
nu dertig miljard.
Men had zich minder winstgevende investerin
gen kunnen indenken.
3. De NAM heeft de richting gewezen naar maxi
male benutting van het aardgas.
De NAM bedoelt, dat zij in Nederland op grote
schaal centrale verwarming heeft geïntrodu
ceerd. Butagas en petroleumstel gingen in de
ban. Weg met de kolenkit, de pook en de asla.
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Steeds meer aardgas
Het totale aardgasverbruik (per 1 januari) en de resterende
hoeveelheden, 1960-1982, in miljarden m3
2430

2454
2408

reserve

2359

1647

1

2

271

656

V e rb ru ik te
hoeveelheid
1018
1960

1963

1965

1968

1974

1978

1982

Geen smerige kolensjouwer in het trappenhuis
De Nederlandse aardgasreserves nemen nog
steeds toe. In de jaren 1978, 1979, 1980 en
1981 haalde ons land in totaal 362 miljard ku
bieke meter gas uit de grond (voor binnen
lands verbruik en export) — toch hebben we
nu 49 miljard 4 m3 méér aardgas over dan we
vijf jaar geleden dachten.
Bijgaande grafiek brengt de ontwikkeling sinds
1960 van verbruik en reserves in beeld. Tellen
we de vermelde cijfers van verbruik en reste
rende hoeveelheden bij elkaar op, dan vinden
we de zogeheten ‘initiële reserve’, de hoeveel
heid die ons land verborgen hield toen de
aardgasproduktie startte. Die hoeveelheid be
droeg in 1960 (dachten we) 61 miljard m3; per
1 januari 1982 stond vast dat onze bodem aan
vankelijk 3426 miljard m3 heeft bevat. Hier
van is bijna een derde (1018) opgemaakt.
In het restant van 2408 miljard m3 zit een
speculatieve voorraad van 234 miljard meege
teld. Het bestaan van deze hoeveelheid gas is
niet zeker (de kans erop is kleiner dan vijftig
procent), maar wél is aannemelijk dat dit aard
gas zal worden aangetoond. In 1965 bestond
het vermoeden dat in latere jaren slechts een
extra hoeveelheid van 61 miljard m3 zou kun
nen worden opgespoord.
De Nederlandse aardgasreserves groeien niet
alleen voortdurend door de toename van de
speculatieve voorraad (we verwachten thans
bijna vier keer meer gas te kunnen opsporen
dan achttien jaar geleden). Ook de winningstechnieken worden nog voortdurend ver
beterd; door kunstmatige verhoging van de
onderaardse druk op het gas kan tegenwoordig
meer gas naar boven worden gepompt dan
vroeger. Bovendien, de prijsverhogingen van
energie uit de afgelopen jaren hebben ervoor
gezorgd dat gasvoorkomens die eerst te duur
waren om naar boven te halen, nu wél winst
gevend kunnen worden opgepompt.
Tegenwoordig kan ongeveer zeventig procent
van het gas technisch naar boven worden ge
haald; daarnaast is een onbekend aantal hon
derden miljarden m3 bij het huidige gasprijs
niveau economisch niet winbaar. De cijfers in
de grafiek geven alleen de technisch en econo
misch winbare hoeveelheden. Feitelijk zit er
ongeveer de helft méér aan gas in onze bodem
(rond vijfduizend miljard m3). Met dit laatste
feit — dat door overheid en oliemaatschappij
en nog steeds angstvallig wordt verzwegen —
wordt geen rekening gehouden bij prognoses
voor de toekomst van onze energievoorzie
ning. Ook met de speculatieve voorraden
houdt de overheid geen rekening —ten on
rechte, meent de Algemene Energieraad sinds
De grafiek is samengesteld uit de volgende bronnen:
mededelingen van minister De Pous, februari 1963;
‘Gasvoorziening Nederland’, directoraat-generaal van
ie Energievoorziening, ministerie van Economische
Zaken, 1960 (ongepubliceerd), met cijfers over de
gasproduktie sinds 1939;
rapport van de Geologische Dienst aan de minister
van Economische Zaken, 26 maart 1965 (ongepubli
ceerd), dat als reserves meldt: bewezen 1144 mld m 3;
waarschijnlijk 442 mld en mogelijk (speculatief) 60,8
mld m 3,
jaarverslagen 1963, 1964 en 1965 van de N V Neder
landse Gasunie;
‘Wat doen we met ons aardgas?’, rapport van de Alge
mene Energieraad, 12 november 1982 (tabel 4).

kort.

Shell en Esso bewezen, naar eigen inzicht, de
mensheid daarmee een dienst: “Maximumprofijt voor het grootste aantal mensen als gevolg
van lagere kosten van levensonderhoud, een ho
ger gezondheidspeil en groter gerief.’ (NAMnota ‘Aardgas in Nederland’).
Maar wiens gezondheid werd met ‘ruimtever
warming’ bovenal gediend?
Inzet van aardgas in elektriciteitscentrales en fa
brieken had het hoofdprodukt van Shell en Es
so, olie, echt kunnen verdringen. Maar enkel en
alleen toepassing van aardgas voor ‘ruimtever
warming’ opende voor driekwart nieuwe mark
ten. Aanwending van aardgas in de huishoudens
voor verwarming zou slechts voor één kwart ten
koste gaan van olie én steenkool, aldus dezelfde
NAM-nota.
De nieuwe markt verschafte nog twee voorde
len. De operatie die miljoenen huishoudens zou
aansluiten op het aardgasnet zou trager verlopen
dan aansluiting van enkele duizenden fabrieken
en elektriciteitscentrales, ‘bijgevolg bestaat er
veel minder kans dat de bestaande steenkool- en
oliemarkten worden ontwricht en het prijsbeeld
wordt verstoord’. En de huishoudens waren er
bovendien al aan gewend dat zij een hogere prijs
betaalden per kubieke meter dan fabrieken en
kantoren. Juist in de ‘ruimteverwarming’ zou
den de hoogste winsten geboekt kunnen worden.
De richting die de NAM wees, leidde dus voor
al tot maximale winst. En nooit meer ijsbloemen
op de ruiten.
Gasunie en Vegin (Vereniging van exploitanten
van gasbedrijven in Nederland) gaven onlangs
in overweging niet meer centraal te verwarmen,
maar slechts een beperkt aantal vertrekken, met
afzonderlijke kachels. In hun technocratenjar
gon: ‘De huidige bouwnormen, vooral met be
trekking tot de isolatievoorziening maken lokale
verwarming mogelijk bij een zelfde comfort
niveau als centrale verwarming. Lokale verwar
ming bespaart ten opzichte van centrale verwar
ming aanzienlijk.’ (‘Basisonderzoek Aardgas
Kleinverbruik 1982’).
4. De oliebelangen van Shell en Esso zullen veel
ernstiger geschaad worden dan de kolenbelangen.
Op grond van dit argument eisten Shell en Esso
samen twee derde van de zeggenschap op in de
nieuwe maatschappij die zich niet alleen meer
zou moeten bezighouden met de winning van
aardgas (wat de NAM al deed), maar ook met
transport en verkoop.
De NAM in zijn nota ‘Aardgas in Nederland’:
‘De nieuwe energiebron zal in concurrentie tre
den met de olieprodukten van de moedermaat
schappijen: het is derhalve niet onredelijk te
stellen dat het de NAM of haar moedermaat
schappijen wordt toegestaan deel te nemen aan
het transport en de verkoop van aardgas.’
Maar het was een regelrechte leugen dat de olie
maatschappijen meer zouden lijden onder het
aardgas dan de kolenmijnen. Het tegendeel zou
het geval worden. En de NAM wist dat op het
moment van schrijven, want dezelfde nota be
vatte een bijlage met tabellen, waaruit blijkt dat
het aandeel van de olie alleen maar zou stijgen,
ondanks massale penetratie van aardgas. Het
aandeel van olie in het totale Nederlandse ener
gieverbruik zou toenemen van '32 procent (1960)
rot 50 procent (1970)’.
Vice-president Wright van Exxon produceerde
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J.W. de Pous

in 1963 cijfers over de Verenigde Staten waaruit
bleek dat een hoog aandeel van aardgas heel
goed kan samengaan met een hoog olieverbruik.
In Amerika werd in 1963 voor 29 procent door
aardgas voorzien in de energiebehoefte, naast 45
procent voor olie. Juist de kolenafzet had er ge
leden onder de introductie van aardgas; die lag
op minder dan de helft van het Europese kolenverbruik.
In Nederland ging het niet anders. Niet Shell en
Esso legden het loodje, maar de Staatsmijnen
werden gesloten. Het aandeel van de olie in het
Nederlands energieverbruik bleef tot op de dag
van vandaag schommelen rond de 44 procent —
ook nu het land zich verwarmt aan 38 miljard
kubieke meter aardgas (1981).

——

De Staatsmijnen

Hoe kwam het dat de Staatsmijnen deze valse
voorstelling van de oliemaatschappijen klakke
loos onderschreef en bij voorbaat akkoord ging
met een minderheidsdeelneming?
H.H. Wemmers, hoofddirecteur van de Staats
mijnen, was toen de eerste onderhandelaar van
de Staatsmijnen. Hij is nu vijfentachtig jaar.
Wemmers: ‘Het feit dat je aan de onderhande
lingstafel zat, terwijl je toch niks met aardgas
van doen had, betekende min of meer een voor
deel op zich zelf. Wat hadden wij in te brengen,
letterlijk? Toch niks meer en niks minder dan
ons leidingennet in Limburg en Brabant. Wij
hadden nooit in aardgas gezeten. Zij hadden het
ontdekt.’
De oliemaatschappijen beweerden dat hun studies
uitwezen dat hun belangen meer geschaad zouden
worden dan uw kolenbelangen. Hebt u die studies
ooit opgevraagd?
‘Bij mijn weten niet. Maar hoor eens, u praat nu
over eenentwintig jaar geleden. Ik neem toch
aan dat de adviescommissie van minister De
Pous zich in de zaak heeft verdiept.’
Is ooit door u overwogen om de Staatsmijnen te la
ten ontwikkelen tot boormaatschappij van olie en
aardgas?
‘Zo iets is nooit ter sprake geweest. We dachten
er zelfs niet aan. Wij zaten in kolen. En waarom
zou de Staatsmijnen een meerderheid moeten
krijgen? We hebben het nooit voorgesteld. En
het is, bij mijn weten, ons ook niet gevraagd om
het te overwegen.’
De Staatsmijnen was zich kennelijk niet bewust

Dr.ir. H.A. Stheeman (rechts), 1960 (foto NAM)

van het gevaar dat zijn belang het meest ge
schaad zou worden.
December 1962 verklaarde ir. Van Os, een an
der lid van de Staatsmijnen-directie, opgewekt
in De Telegraaf: ‘De kolenafzet van de Neder
landse mijnen zal door het aardgas nauwelijks
worden aangetast.’
Later, toen PvdA-minister van Economische
Zaken drs. J.M. den Uyl de exploratie van het
Continentaal Plat aan voorwaarden begon te
verbinden, ontpopte ex-Staatsmijnen-chef
Wemmers, inmiddels voorzitter van het Ver
bond van Protestants Christelijke Werkgevers,
zich als een principieel tegenstander van overheidsdeelname in de exploitatie van bodem
schatten.
Het Vrije Volk van 4 mei 1966: ‘De heer Wem
mers bleek tegenstander van dit soort staatsin
menging. De overheid dient zich volgens hem
niet rechtstreeks in de economische belan
genstrijd te mengen. Zij maakt daardoor de toch
al gecompliceerde verhoudingen nog moeilijker.
Zij moet de belangenstrijd temperen. Dit zal het
best gebeuren als zij zelf niet direct financieel
belanghebbende is.’ Wemmers in de Nieuwe
Haagsche Courant: ‘De private onderneming
wordt schijnbaar, omdat het niet anders kan,
wel geaccepteerd, maar niet uit overtuiging. Dit
is bedenkelijk. Zo’n houding vertroebelt het
vertrouwensklimaat dat het vrije ondernemer
schap nodig heeft voor de verdere uitbouw van
het bedrijfsleven.’
Op grond van die dankbare houding en heilige
overtuiging ondertekenden de Staatsmijnen het
‘Aide-Mémoire’ van Shell en Esso.
De Staatsmijnen waren niet alleen blij als een
kind dat ze geduld zouden worden in de nieuwe
maatschappij, maar ook bang als een kind voor
de dominante vaders. Toen de adviescommissie
van de minister de Staatsmijnen om eigen com
mentaar vroeg op de gemaakte afspraken met de
oliemaatschappijen, liet de Staatsmijnen weten
daarvan af te zien: ‘De Directie van de Staats
mijnen achtte het zeer bezwaarlijk om nader
commentaar op het Aide-Mémoire op zo korte
termijn op schrift te stellen. Dit zou n.1. op al
lerlei punten weer moeilijkheden kunnen bren
gen, die het bereikte compromis in gevaar zou
den brengen.’ (Notitie van de secretaresse van
de adviescommissie, gedateerd 30 augustus
1961.)
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AIDE-MEMOIRE
FINANCIËLE DEELNAME VAN DE OLIEMAATSCHAPPIJEN EN DE
STAATSMIJNEN IN HET TOT ONTWIKKELING BRENGEN VAN DE
NIEUWE AARDGASVONDST

**■

Op de vergadering van de "Adviescommissie Aardgas" op
31 oktober 1961 hebben de vertegenwoordigers van de oliemaatschappijen
sterke argumenten naar voren gebracht ter ondersteuning van hun op
vatting dat een gelijke financiële deelname van alle drie maatschappijen
in het nieuwe gasbedrijf als een alleszins rechtvaardige Bchikking moet
worden beschouwd.

—

De leden van de Commissie hebben verzocht om deze argu
menten schriftelijk over te leggen. Zij kunnen als volgt worden samen
gevat:
Op initiatief van de belanghebbers in de N.A. M. heeft deze
maatschappij op eigen risico en met haar eigen middelen het zeer
waardevolle nieuwe aardgasveld ontdekt. Het is uitsluitend te danken
aan N.A.M.'s vernuftigheid en technische ervaring en aan de bereid
heid van haar aandeelhouders om hun kapitaal te riskeren, dat de hele
ontwikkeling op gasgebled zoals die nu voorzien wordt, mogelijk wordt
gemaakt. Bovendien is het te danken aan de deelnemers in de N.A.M.
die hun uitgebreide kennis van energiemarkten en hun ervaring over de
gehele wereld met de technieken van brandstoftoepassingen ter beschikking
konden stellen, dat een ver in de toekomst geprojecteerd programma
kon worden opgesteld voor gasverbruik in Nederland dat optimale
resultaten voor de Nederlandse economie zal waarborgen. De N.A.M.
heeft aldus niet alleen de nieuwe gasreserves ontdekt en daardoor een
grote bijdrage geleverd aan de nationale welvaart van Nederland, maar
zij heeft ook de richting aangegeven tot maximale benutting van deze
rijkdom door toepassing in de meest hoogwaardige markten, in het
bijzonder voor ruimteverwarming. Als dit plan wordt uitgevoerd, zal
Nederland het eerste land in de wereld zijn dat haar aardgasrijkdom
op de meest rationele en optimaal-economische basis zal hebben ont
wikkeld.
Degene die zulk een rijkdom ontdekt en ontwikkelt, verwacht
normaliter de volle waarde te ontvangen van de vruchten van zijn
risico en zijn arbeid, waarbij natuurlijk de Regering altijd in de
winsten deelt door middel van belastingen. Op het gebied van gas
heerst echter in Nederland een bijzondere situatie vanwege de voor
waarden verbonden aan vorige concessies en contracten en omdat de
Staat deelneemt in gasdistributie.
Bij de nieuwe regeling heeft een aanpassing aan een nieuwe
situatie voor ogen gestaan. Wat betreft de levering van grote hoeveel
heden aardgas van de nieuwe concessie aan de energiemarkt in Neder
land, wordt er namelijk de aandacht op gevestigd dat dit een belang
rijke verstoring teweeg zal brengen van de Nederlandse markt voor
olieprodukten. Onze studies tonen aan dat volgens het programma zoals
dat nu voorzien wordt, het effect op Shell en E66o's oliebelangen veel
ernstiger zal zijn dan op de kolenlevering van de Nederlandse mijnen,
die nauwelijks beïnvloed zal worden omdat de vervanging op de kolenmarkt voornamelijk de geïmporteerde kolen zal treffen.
Alle bovengenoemde argumenten in aanmerking nemende zijn
Shell, Esso en de Staatsmijnen na lange studies en onderhandellngen
tot de slotsom gekomen dat een formule waarbij iedere maatschappij
voor 1/3 deelneemt in alle fasen van het bedrijf alleszins redelijk is.
Naar wij begrepen kon de Commissie het standpunt van de oliemaat
schappijen aanvaarden dat de bedoelde regeling waarbij de Staats
mijnen voor 1/3 zal deelnemen in het gehele bedrijf uit een commercieel
standpunt beschouwd een redelijke overeenkomst is die resulteert in
een adequate Staatsdeel name in de winsten van het gehele bedrijf.
Shell en Esso zouden hieraan gaarne willen toevoegen, dat
hun mening het verlenen aan de Staatsmijnen van 50% zeggenschap
in het bestuur van hét geïntegreerde bedrijf een waarborg is dat de
belangen van de Staat in alle opzichten volledig zijn beschermd.
naar
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De adviescommissieMinister De Pous wil niet meteen een beslissing
nemen op basis van het gezamenlijk voorstel
van NAM en de Staatsmijnen. De Pous schrijft:
‘Alvorens te dezer zake een beslissing te nemen,
zou ik het voorstel van de oliemaatschappijen en
de Staatsmijnen gaarne willen voorleggen aan
enkele vooraanstaande personen buiten de amb
telijke kring. Het ligt in mijn bedoeling een klei
ne adviescommissie in het leven te roepen, die
rechtstreeks overleg pleegt met de betrokken
partijen en mij op korte termijn haar oordeel
geeft over de wijze, waarop de exploitatie van
het aardgas ware te regelen. Het aantal leden
van deze commissie zou ik tot drie, eventueel
vier willen beperken.’ (Aanzoekbrief aan com
missieleden, augustus 1961).
Hij is snel rond. Voorzitter prof.mr. W.C.L.
van der Grinten en plaatsvervangend vicevoorzitter ir. H. Vos van de Mijnraad verklaren
zich meteen bereid en vervolgens wordt dr.ir.
Th.P. Tromp aangezocht, ex-minister van Ver
keer en Waterstaat en Wederopbouw, vicevoorzitter Van het Philips-concern, presidentcommissaris van de Nederlandsche Spoorwegen
en al lid van vele andere ministeriële adviescom
missies.
De Pous vergist zich nu als hij zich de sa
menstelling van zijn adviescommsissie voor de
geest haalt: ‘Voordat ik begon te onderhandelen,
zocht ik Vos, lid van de Eerste Kamer voor de
Partij van de Arbeid, aan en Wemmers,
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christelijk-historisch, en Tromp, van wie ik ver
onderstelde dat hij liberaal was.’
De Pous wilde Wemmers wel in de commissie,
maar uit het milieu van de Staatsmijnen en de
Mijnraad wordt de Nijmeegse hoogleraar Van
der Grinten naar voren geschoven. Het is overi
gens begrijpelijk dat de Pous de rollen van een
paar betrokkenen door elkaar haalt. Iedereen
kent iedereen. De Pous, vanaf 1949 secretaris
van de protestantse ondernemers, kende daar
sinds 1954 Wemmers, die er achtereenvolgens
bestuurslid, lid van het dagelijks bestuur en
voorzitter was. Hij kent Vos uit SERcommissies. Wemmers, op zijn beurt, heeft als
hoofddirecteur van de Staatsmijnen frequent te
doen met Van der Grinten en Vos, die lid zijn
van de Mijnraad.
Wemmers: ‘Ik had er in zekere zin belang bij
met hen op de goede voet te staan. De Mijnraad
adviseerde de minister over ons beleid. Vooral
Vos kende ik heel goed, al van vlak na de oorlog,
toen hij minister van Handel en Nijverheid was
en ik directeur van het Rijkskolenbureau. Hij
was toen min of meer mijn chef.’
Tromp is De Pous aanbevolen door de directeur
Industrialisatie op het ministerie, Leo de Block,
later minister van Economische Zaken. Tromp
ls, zoals vermeld, bevriend met NAM-directeur
Stheeman, al sinds hun studietijd in Delft, waar
Tromp werktuigbouwkunde studeerde en
Stheeman mijnbouwkunde.
Tromp, Vos en Van der Grinten ontvangen zo
mer 1961 een aanzoekbrief en een aanstellings-
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brief van minister De Pous. De opdracht van de
adviescommissie wordt in de eerste brief nog
ruim omschreven: ‘Op korte termijn haar oor
deel (geven) over de wijze, waaorp de exploitatie
van het aardgas ware te regelen.’ Maar in de be
noemingsbrief wordt alleen nog advies gevraagd
over het ‘Aide-Mémoire’van NAM en Staatsmij
nen. De Pous schrijft dan: ‘Het verheugt mij
bijzonder, dat U ondanks Uw drukke werk
zaamheden bereid bent deel uit te maken van
een kleine adviescommissie, die mij zal advise
ren over het gezamenlijke voorstel van de beide in
de N.A.M. samenwerkende oliemaatschappijen en
de Staatsmijnen. ’
De brieven van het Staatsgasbedrijf blijven on
gelezen.
De minister formuleert nog geen aanzet tot ei
gen beleid. De overeenkomst tussen NAM en
Staatsmijnen wordt verheven tot uitgangspunt.
En zo vat de adviescommissie zijn taak ook op,
getuige haar concept-eindrapport. ‘De commis
sie is bij haar besprekingen ten deze uitgegaan
van de bereikte overeenstemming tussen Shell en
Esso enerzijds en de Staatsmijnen anderzijds, als
neergelegd in het aide-mémoire.’ (Pagina 14.)
In de versie van het rapport-Van der Grinten
die ten slotte ter vertrouwelijke inzage komt te
liggen voor kamerleden wordt deze alinea gewij
zigd. Dan staat er: ‘De commissie heeft de be
reikte overeenstemming tussen Shell en Esso
enerzijds en de Staatsmijnen anderzijds, als
neergelegd in het aide-mémoire, nader onder
zocht. ’

Jalle Zijlstra
Compressiestation, Emmen

Van enig onderzoek naar de beweringen van de
Nam blijkt evenwel niets. De leugen wordt niet
achterhaald, de hoogmoed niet getemperd.
Vier dagen lang houdt de commissie-Van der
Grinten hoorzittingen. Op 6 september 1961
worden het Staatsgasbedrijf en de SEP (N.V.
Samenwerkende
Elektriciteits-Produktiebedrijven) ontboden op het hoofdkantoor van de
Nederlandse Spoorwegen in Utrecht, dat ruim
te beschikbaar stelt. Op 8 september draven
Shell en Esso op. Op 29 september reist de com
missie naar de Staatsmijnen in Heerlen. En op
10 oktober ten slotte worden nog enkele verte
genwoordigers van de provincie Groningen en
enkele gemeenten aangehoord. Het resulteert in
een verslagje van vier pagina’s van de hand van
secretaris mr. L.G. Wansink, tevens plaatsver
vangend directeur-generaal voor de Industriali
satie en Energievoorziening op het ministerie
van De Pous.
De SEP wenst aardgas in de eigen centrale om
te zetten in elektriciteit (‘de meeste economische
oplossing’, ‘maximaal rendement’), de Hoog
ovens willen de aardgasreserves niet te snel te
gen een lage prijs uitputten omdat dat de waar
de van het cokesovengas van Hoogovens in één
klap zal verminderen, Groningen verlangt het
aardgas voor de eigen industriële ontwikkeling
en de gemeenten willen zoveel mogelijk aardgas
voor ‘kookdoeleinden, warmwatervoorziening,
ruimteverwarming ’.
Alleen het Staatsgasbedrijf, dat net als de rest
onwetend wordt gehouden van de inhoud van
de overeenkomst tussen NAM en de Staatsmij
nen, komt met een eigen ontwerp voor het nieu
we gasbedrijf, ‘waarbij het transport, de ver
koop en gros en de export van gas in één hand
komen’. Het Staatsgasbedrijf bepleit de oprich
ting van een coördinerende moedermaatschap
pij (zestig procent staat, veertig procent olie
maatschappijen) met drie dochterondernemin
gen: één voor de verkoop in Nederland (zesenze15 JANUARI 1983
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gezien de bij het geheel betrokken algemene be voorstel komt ‘een niet naar buiten optredende
langen, niet juist. (...) Zij is veeleer geporteerd maatschap’ van Shell, Esso en de Staatsmijnen
voor een 50-50 verhouding (...) Bij de discussies op te richten, voor wiens rekening de NAM het
heeft de commissie ten slotte tegenover de olie Groningse gas zal gaan winnen:
maatschappijen gesteld, dat zij, gezien de overi Formeel ontstaan er zo toch twee maatschappij
ge verhoudingen, aan Uwe Excellentie een ver en: één maatschap die de winning financiert en
houding 30-30-40 als uiterste grens zou kunnen een andere maatschappij die transport en ver
aanbevelen.’ En de adviescommmissie berichtte koop regelt. Materieel (feitelijk) zal het uitdraai
al meteen dat de oliemaatschappijen zo’n ver en op één maatschappij: dezelfde deelne
deelsleutel wel wensten te accepteren: ‘Maar (de mingspercentages, dezelfde bestuurders.
oliemaatschappijen) aarzelden om dit tegenover Maar Shell en Esso kunnen in het buitenland
de commissie te doen, omdat zij de vrees van de minaretten blijven roepen dat zij het zijn
koesterden, met het oog op het nog volgende die het Nederlandse aardgas exploiteren.
proces van besprekingen en openbare behande
ling dan reeds bij voorbaat een te grote conces
..— —
F ifty -fifty ........
sie te hebben gedaan.’
De constructie die het staatsaandeel moet ver Het eindverslag van de commissie-Van der
duisteren. De buitenwacht weet van het bestaan Grinten bevalt minister De Pous niet helemaal.
van de Gasunie, weet van het bestaan van de Hij wil de zeggenschap van de Staatsmijnen in
NAM, maar heeft geen weet van het bestaan de maatschap vergroten, speciale bevoegdheden
van de maatschap die Shell, Esso en Staatsmij opeisen voor de minister van Economische Za
nen aangaan en die — onder toeziend oog van ken en het deel van de winst dat naar de staat
een regeringswaarnemer — alle belangrijke toevloeit, vastleggen.
beslissingen neemt. Die verduistering wordt Het eigendom van de maatschap zou, volgens
van stonden aan beoogd. Het was een vondst de commissie-Van der Grinten 40-60 kunnen
van de juridische afdeling van Shell.
worden: veertig procent Staatsmijnen, zestig
Shell wenst dat de nieuwe maatschappij elke in procent NAM. De minister vindt dat best, maar
druk van staatsbemoeienis zal vermijden. De hij wil wel bereiken dat de stem van het staats
sjeiks mogen eens wakker worden!
bedrijf Staatsmijnen even zwaar gaat wegen als
De NAM (‘Uwer Excellentie dienstwillige diena die van de NAM: hij wil een fifty-fifty zeggen
resse') wijst in een brief van 23 juni 1961 aan mi schap.
nister De Pous op de veronderstelde netelige Dat zal hij uiteindelijk ook bereiken.
positie van Shell en Esso: ‘De oliemaatschappij Verder vindt De Pous dat de gasprijzen voor de
en hebben, gelet op hun internationale positie, verschillende afnemers vooraf goedkeuring be
sterke bezwaren tegen directe deelneming van hoeven van de minister van Economische Zaken
de Staat in het produktiebedrijf. Het zou moei en dat die ook het investeringsprogramma moet
lijk zijn voor de oliemaatschappijen regerings- kunnen vetoën en de exportcontracten dient
deelneming in andere gebieden te weigeren goed te keuren. Ook die bevoegdheden zal hij we
wanneer zij die zouden aanvaarden op het ten te verwerven.
grondgebied van één van hun domicilies.’ Shell - En ten slotte wil De Pous bereiken dat zeventig
en Esso-president-directeuren Boot en Smit be tot vijfenzeventig procent van de winst op het
togen hetzelfde tegenover de commissie-Van der Groningse gas bij de staat belandt (vennoot
Grinten: ‘Als de staat in Nederland deelneemt schapsbelasting plus winstaandeel plus royalty,
in de produktie, kan men dit in Kuwait en Irak d.i. een speciale heffing).
In dat laatste is hij niet helemaal geslaagd. Vol
niet weigeren.’
En president Boot van Shell Nederland schrijft gens de jongste berekeningen streek de staat in
op 15 september 1961 ten overvloede aan de jaren 1966 tot en met 1972 68,5 procent van
commissie-secretaris Wansink: ‘In vele delen de winst op het Groningse gas op. (Bron: De eco
van de wereld zijn de internationale oliemaat nomische betekenis van Nederlands aardgas,
schappijen reeds onder sterke druk gezet om de Frans G.M. Wieleman, Erasmus Universiteit,
regeringen van de landen waar ruwe olie of gas oktober 1982.)
wordt geproduceerd in meerdere of mindere De Pous moet de gegroeide overeenstemming
mate te laten deelnemen in de export of verkoop tussen NAM en Staatsmijnen nog zien te verzil
van deze produkten naar het buitenland. De ak- veren in afspraken die ook nog eens aan zijn bo
tiviteiten en aspiraties van de landen aangeslo venomschreven inzicht aangepast moeten wor
ten bij de OPEC, de gevaarlijke invloed van den én hij moet de steun zien te verwerven van
Rusland, dat manipulaties in de olie-export di vrijwel het hele parlement, met inbegrip van de
rect gebruikt voor het bereiken van politieke grote oppositiepartij, de Partij van de Arbeid.
doeleinden, en het slechte voorbeeld van Italië, Ook dat laatste had hij de oliemaatschappijen
vormen reeds gevaarlijke precedenten. Indien toegezegd: wat je met mij afspreekt, spreek je
regeringsdeelname in export in welk land dan met de Kamer af.
ook zou worden toegelaten, zou het voor de olie- De Pous tegen ons: ‘Ik heb tegen de oliemaat
ondernemingen zeer moeilijk worden in die lan schappijen gezegd: wat ik afspreek, krijg ik door
den, waar zij reeds lang onder regeringsdruk de Kamer.’
staan, deelneming door de betrokken regeringen Toenmalig Shell-onderhandelaar Schepers: ‘Wij
in de exportmarkten nog verder tegen te hou wilden het goed geregeld hebben. Wij dachten:
den. Deze moeilijkheden zouden verscherpt misschien kunnen we bij deze regering (een coa
worden, indien Nederland, vestigingsplaats van litie van VVD, CHU, AR en KVP - VN) met
de Koninklijke en deelnemer in de E.E.G., in het mes op tafel succes boeken, maar dan maakt
een volgende regering het weer ongedaan. We
deze het voorbeeld zou geven.’
De commissie-Van der Grinten vindt die argu waren van begin af aan geïnteresseerd in een
mentatie dusdanig steekhoudend dat ze met het overeenkomst die voor Nederland als geheel ac
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Th.P. Tromp

In de omgeving van Schoonebeek

ceptabel was en vooral die wij konden verdedi
gen in het buitenland, waar we dit soort debat
ten ook hadden natuurlijk.’
De onderhandelingen tussen Shell en Esso met
Economische Zaken worden meestal gevoerd op
het niveau van stafleden en topambtenaren. Eén
keer loopt de delegatie van de oliemaatschappij
en van de onderhandelingstafel weg. Dat is als
EZ-ambtenaren er, in navolging van prof. Van
der Grinten, fijntjes op wijzen dat de maat
schappijen nog steeds niet zeker kunnen zijn
van de felbegeerde mijnconcessie voor Gronin
gen.
De Pous en Schepers maken het tenslotte, in
een gesprek onder vier ogen, weer goed. Bij die
gelegenheid, de heren zitten half mompelend
aan een zitje op de kamer van de minister, laat
De Pous zich terloops ontvallen dat de Staat der
Nederlanden de NAM nog altijd kan afschepen
met een bescheiden vindersloon en zelf de win
ning ter hand kan nemen. Maar de Shell-diplomaat moet dan, tot zijn gespeelde verdriet
constateren dat dan de olieraffinaderijen in de
Rijnmond niet meer uitgebreid zonder worden.
De heren voelden zich op elkaar aangewezen.
Schepers achteraf: ‘We zijn allebei nette lui ge
bleven.’

—

Socialisatie

■

■ »■

Vondeling, die op een laat moment in de onder
handelingen ontdekt dat de fractiedelegatie veel
verder dan hem lief is met De Pous was meege
gaan, is verongelukt. En Vondeling is juist dege
ne die een totaal ander beleid voorstaat dan De
Pous aan het verwezenlijken is. Op 9 mei 1962
—anderhalf jaar nadat de NAM bij de minister
te kennen had. gegeven een mijnconcessie voor
Groningen te wensen: de ambtenaren op Econo
mische Zaken hebben hun eerste concept van de
Aardgasnota, bestemd voor parlementaire be
handeling, al twee maanden klaar —klimt Von
deling in de pen. Hij schrijft een fractienotitie
(‘Aan de leden van het Bureau en de Fractie
commissie Economische Zaken’) onder de pak
kende titel: Waarom Staatsexploitatie van het
Groningse aardgas.

kele passages uit de politieke belijdenis van frac
tiegenoot en WBS-directeur drs. J.M. den Uyl,
De weg naar vrijheid: ‘Principieel behoort deze
winning van belangrijke bodemschatten te lig
gen in overheidshanden.’ Exploitatie door een
Staatsbedrijf heeft, aldus Vondeling, vier grote,
in het oog springende praktische voordelen: ‘a.
De inkomsten zijn voor de gemeenschap (schat
kist). b. De Nederlandse overheid kan invloed
uitoefenen op de prijspolitiek in de energie
sector. Nu kan zij dat niet (meer), c. De Neder
landse overheid heeft een concreet machtsmid
del om de coördinatie van de energiepolitiek te
navorderen (misschien zelfs afdwingen), d. De
staat kan maximale invloed uitoefenen op de
bestemming van deze energie en daarmee de
economie in bepaalde sectoren en het industria
lisatiebeleid beslissend beïnvloeden. Ook de po
sitie van een ander Staatsbedrijf, namelijk de
Staatsmijnen kan zodoende op de beste wijze
worden versterkt. (...) Politieke nadelen. Ik zou
niet weten welke,’ noteert hij opgewekt.
(Nasmaak en voorproef, De Arbeiderspers.)

Vondeling: ‘Daar het hier een bodemschat be
treft ligt het voor de hand dat socialisten het al
lereerst denken aan socialisatie.’ Hij citeerde en

Vondeling krijgt geen voet aan de grond bij zijn
partijgenoten die als fractielid (Nederhorst,
Roemers, Posthumus) of als lid van de com-

Aanvankelijk gaat het overleg met de PvdAfractie ook van een leien dakje. Een delegatie,
bestaande uit Nederhorst, Roemers, en Posthu
mus, opent het gesprek met De Pous.

missie-Van der Grinten (Vos) steeds met of na
mens minister De Pous hebben onderhandeld.
Die beroepen zich erop dat De Pous hen steeds
heeft laten mee-onderhandelen.
Hein Vos, het PvdA-lid van de commissie-Van
der Grinten, tevens senator, begint in het partijdagblad Het Vrije Volk, aan de vooravond van
het kamerdebat, een serie van vier artikelen die
begon als pleidooi voor nationalisatie, maar ein
digt met een conclusie tegen nationalisatie.
Vos: ‘Alleen maatschappijen met wereldwijde
ervaring kunnen dit werk zo economisch moge
lijk verrichten. (...) Nationalisatie van de Neder
landse olieproduktie en -exploratie zou m.i. eco
nomisch een dwaasheid zijn.’ (13 september
1962.)
Wat was er met Vos aan de hand, ooit mede
opsteller van het Plan van de Arbeid, dat natio
nalisatie van basisindustrie en openbare voorzie
ningen bepleitte?
Den Uyl nu over Vos: ‘Ik heb me ook wel eens
verwonderd over zijn standpunt. Naar mijn ge
voelen was er dit aan de hand: hij was buiten de
praktische politiek komen te staan als lid van de
Eerste Kamer, directeur van het verzekerings
bedrijf De Centrale, zijn lidmaatschap van de
Raad van Europa en de Mijnraad, de Raad van
Commissarissen van de Staatsmijnen en de com
missie-Van der Grinten. Hij ontwikkelde steeds
meer de habitus van: geen theorie, maar prak
tijk, en: je moet het bedrijfsleven ook zijn gang
laten gaan.’
Vondeling slaat alarm. Maar het is te laat. Een
meerderheid van de fractie stemt in met het re
sultaat dat de delegatie-Nederhorst in het over
leg met De Pous heeft bereikt in de kamercom
missie van Economische Zaken.
Ook Den Uyl gaat akkoord. Den Uyl nu: ‘De
toenmalige besluitvorming van de fractie acht ik
toch redelijk zorgvuldig.’
Den Uyl combineerde in die dagen de functies
van kamerlid, fractievoorzitter in de Amster15 JANUARI 1983 l / n

23

ventig procent staat), één voor de export (vieren
zestig procent oliemaatschappijen), één voor de
winning (een nieuwe NAM: niet honderd, maar
vierenzestig procent oliemaatschappijen).
Het Staatsgasbedrijf geeft een prijs voor het
Slochteren-gas in overweging ‘in de buurt van
2,6 cent per kubieke meter’.
Die prijs wordt plusminus zes cent. Voor het
overige doet de commissie-Van der Grinten de
inbreng van het Staatsgasbedrijf met één zin af:
‘De door het S.G.B. voorgestelde verhouding acht
te zij echter niet aannemelijk voor de oliemaat
schappijen. ’
Vervolgens schrijft commissie-voorzitter Van
der Grinten een memorandum (‘Feiten/Desiderata/Proeve van een oplossing’) ‘voor de
verdere discussie met de oliemaatschappijen en
de Staatsmijnen. (...) Het memorandum zelf
werd slechts aan de oliemaatschappijen en de
Staatsmijnen toegezonden.’ (Concept-verslag).
Met louter die partijen worden op 21 oktober de
besprekingen voortgezet. Dan resteren nog de
commissie, de president-directeuren van Shell en
Esso Nederland, Boot en Smit, ‘ook ir. L. Sche
pers directeur van de Koninklijke (is) aanwezig.’
— De h artew en s
Hoe gunstig de zaken zich ook mogen ontwikke
len voor de oliemaatschappijen, inwilliging van
hun hartewens (een concessie voor de ontgin
ning van het Groningse aardgas) is hen nog
steeds niet in het vooruitzicht gesteld.
Het grote gasveld, waarvan alleen Shell en Esso
de werkelijke omvang vermoedden, is gevon
den, maar tot dan toe hebben zij volgens de wet
op niets meer recht dan een vindersloon. De
vergunning voor de winning blijft uit. Com
missie-voorzitter Van der Grinten heeft in de
eerste bespreking met de Shell- en Esso-top er
pijnlijk aan herinnerd dat de maatschappijen
niet zeker kunnen zijn van de begeerde mijncon
cessie.
Die irritante omstandigheid inspireert de ver
guisde Shell-employé Stheeman, NAMdirecteur, die op de valreep de verwezenlijking
van zijn droom (exploitatie van aardgas) be
dreigd ziet, tot een persoonlijke brief, buiten de
Shell-onderhandelaars om, op eigen briefpapier
geschreven, geadresseerd aan commissiesecretaris Wansink, met wie Stheeman veel te
maken had, in diens (Wansinks) hoedanigheid
van plaatsvervangend directeur-generaal: ‘01denzaal, 18 september 1961. Beste Wansink, in
gesloten zend ik je een persoonlijk schrijven, dat
je al of niet kunt benutten voor je advies. Het
wordt gegeven als had ik de maatschappij reeds
verlaten. Hoewel mijn maatschappij van dit schrij
ven niet op de hoogte is, acht ik het mijn plicht je
dit ter harer verdediging te sturen, omdat ik de
beantwoording van de door Van der Grinten
gestelde vragen door Boot (president-directeur
Shell Nederland — VN) wel bijzonder zwak
vond en Van der Grinten de fundatie van het
hele door mij aan mijn principalen gesuggereer
de beleid aantast. Ik heb de brief een ietwat offi
cieel tintje gegeven, zodat je deze eventueel kunt
overleggen. Met vriendelijke groeten, Sthee
man.’ (Principalen is een deftig woord voor
meerderen).
Volgt de brief waar het om gaat:
‘Oldenzaal, 18 september 1961. Waarde Wan20
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zen naar een (nooit opgerichte) gasraad: ‘Zulk
een nationale gasraad zou enerzijds als overle
gorgaan kunnen dienen, waar producenten, ver
bruikers en vertegenwoordigers van het alge
meen belang elkaar treffen en van eikaars stand
punten zouden kunnen kennis nemen en mis
schien tot gezamenlijke conclusies zouden kun
nen komen.’
Het parlement wordt de activiteit van nakijken
gegund — dat had trouwens nooit interesse ge
toond, aldus de commissie. Het Eindrapport:
‘Wat de invloed van het parlement betreft
tenslotte, moge worden opgemerkt, dat deze in
vloed thans niet bestaat ten opzichte van de
winning-sector en slechts voor een deel ten aan
zien van de distributie sector, n.1. voorzover het
het Staatsgasbedrijf betreft en de Staatsmijnen.
In de nieuwe situatie zal het mogelijk zijn in ver
band met de voorbehouden bevoegdheden de Mi
nister daarover vragen te stellen etc., terwijl de
voorschriften omtrent het publiceren van het
jaarverslag en de wijze van verslaggeving mede
kunnen dienen om een openbaar oordeel moge
lijk te maken. De commissie merkt overigens op
dat de gaspolitiek van de Staatsmijnen vrijwel
nimmer tot een afzonderlijke beraadslaging in het
parlement heeft geleid. ’
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sink, Vanzelfsprekend is er een verslag gemaakt
en ook binnengekomen van de besprekingen,
die door vertegenwoordigers van Shell en Esso
werden gevoerd met de commissie van goede
diensten. Bij lezing heb ik geen goede indruk
kunnen krijgen van de argumenten, die toch wel
opgebracht moeten zijn tegen de argumenten
van de heer Van der Grinten als zou de N.A.M
geen aanspraak kunnen maken op een concessie
in Groningen. Waar de beantwoording van deze
vraag tevens de verdediging van mijn welhaast
zevenjarige “policy” inhoudt, zult U het mij
wel ten goede houden, dat ik op dit punt in een
persoonlijk schrijven terugkom, hoewel ik van

l

zelfsprekend aanneem dat U deze argumenten
natuurlijk volledig beheerst. Ik heb namelijk ze
ven jaar lang betoogd, dat het niet nodig is en
ook zelfs onwenselijk een garantie te verlangen
voor onze exploratieve arbeid buiten de conces
sie. Aangezien ik principalen heb kunnen weer
houden van dergelijke — in het buitenland zo
gangbare — stappen, zou een onvoldoende
weerlegging van de stelling van de heer Van der
Grinten betekenen, dat deze, mijn adviezen aan
principalen, niet alleen ongefundeerd zouden
zijn, doch ook van een onjuist inzicht zouden
getuigen. (...) Verwacht mag toch worden, dat
de regering ons zou hebben gewaarschuwd, in-

■:

dien zij in bepaalde gebieden van Nederland en
voor bepaalde objecten — bijvoorbeeld gas —
niet bereid zou zijn bij een geslaagde exploratie
ve arbeid concessies te verlenen. (...) Op één
ding heb ik evenwel nimmer gerekend, namelijk
dat de grootheid van de eventuele vondst enige
rol zou spelen in de beslissing van onze rege
ring, zulks in tegenstelling met landen als Mexi
co etc. Ik acht het namelijk een onwaardig be
leid om het al of niet verlenen van een concessie
te laten afhangen van de mate van succes van de
exploratie. Dat zou immers neerkomen op een
stilzwijgend goedkeuren van negatieve of weinig
lonende arbeid met de daaraan verbonden

kosten en een zich plotseling terugtrekken op
strikt legale gronden, wanneer die arbeid en dat
risico min of meer beloond zouden worden. (...)
Professor Van der Grinten heeft door het stellen
van de bedoelde vraagt twijfel gewekt die voor
de verdere ontwikkeling van onze industrie ge
vaarlijk zou kunnen zijn. (...) Met gevoelens van
de meest oprechte hoogachting, verblijf ik, Uw
Stheeman.’
De adviescommissie-Van der Grinten heeft
nooit meer de concessie in het geding gebracht.
In het eindverslag van de Adviescommissie wor
den consument en parlement rollen buiten de
lijnen toebedacht. De consument wordt verwe-

De v erd e e ls leu tel .......
Het raadgevend trio komt met twee suggesties
die Shell en Esso verlosten van hun laatste zor
gen: een voorstel over de verdeelsleutel tussen
NAM- en Staatsmijnen-aandeel en een unieke
constructie die tot doel heeft de buitenwereld in
het ongewisse te laten over het aandeel van de
laatste.
De verdeelsleutel. In het ‘Aide-Mémoire’ zijn
Shell, Esso en de Staatsmijnen een aandeel in
verlies en winst van elk een derde overeengeko
men. Na tussentijdse influistering door minister
De Pous ‘achtte en acht (de commissie) de ver
houding 1/3 Shell, 1/3 Esso, 1/3 Staatsmijnen,
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Waarom IBM? Een vraag aan de heer J. N.W de la Rive Box.
”Mijn boot is ’Prospect’ genoemd
Dat heeft te maken met verwachting,
met toekomst. En dat slaat ook op het
werk dat ik doe als Hoofd Informatie
verwerking bij Intradal N.V in Amers
foort.”
Intradal maakt en verkoopt een
groot aantal verschillende produkten op
het gebied van bijvoorbeeld cosmetica
(Prodent), huishoudelijk onderhoud
(Erdal) en auto-onderhoud (Valma).
De produkten worden niet alleen in
Nederland afgezet, maar ook in de rest
van Europa, Noord-Amerika en in
Zuidoost-Azië. Intradal is dus een inter
nationaal opererend bedrijf Naast het
hoofdkantoor in Amersfoort heeft het
vestigingen in zeven verschillende
landen.
”We zijn een gezond bedrijf dat
ook in deze tijd groeit. Om deze groei
te continueren moeten we slagvaardig
opereren. Dit houdt in sneller reageren
op de markt, voorraden laag houden,
kosten beter bewaken, enzovoorts. Dit
kan alleen succesvol gebeuren met
vérgaande automatisering. Mijn taak is
de automatisering binnen het bedrijf
te beheren, uit te breiden en op niveau
te houden. Dat betekent niet dat je
meer moet doen met minder mensen,
maar dat je veranderingen die auto
matisering nu eenmaal met zich mee
brengt met ’beleid’ doorvoert. Daaivoor
is het van het grootste belang bij te
blijven in je vak. Het Verkoop Infor
matie Centrum van IBM in Zoetermeer

is daarbij een grote steun. Ik vind het
in feite een verkeerde naam ’Verkoop
Informatie Centrum’.Je doet er namelijk
vooral ideeën op. Voor mij is het dan
ook een ’ldeeën Centrum’
Het prettige is dat IBM zowel
kleine, middelgrote als grote computers
in dit centrum heeft geconcentreerd.
Wij hebben in de praktijk met alle drie
te maken. Bij het Verkoop Informatie
Centrum kan ik me oriënteren en infor
matie halen over nieuwe apparatuur en
nieuwe toepassingen. Er zijn demon
straties en je kunt eventueel zelf met de
apparatuur werken. Ik ga er dan ook
regelmatig naar toe.
Door bijeenkomsten bij te wonen
zoals op het Verkoop Informatie Cen
trum blijf je op de hoogte van de laatste
vernieuwingen in programmatuur en
apparatuur. Die informatie heb je nodig
als je je koers wilt bepalen en verder
gaande automatisering wilt beheren.
Informatie leidt tot kennis, kennis tot
visie, en visie tot innovatie. En dat is
zeker nodig in de huidige conjunctuur,
waarin je tussen de klippen door moet
zeilen.”

100.000 Europeanen werken bij IBM.

damse gemeenteraad, directeur van de Wiardi
Beekman stichting, redactiesecretaris van Socia
lisme en Democratie. Den Uyl: ‘Maar ik ben op
een gegeven moment wel als woordvoerder van
de fractie gaan optreden in het overleg met De
Pous. Die kwam met een voorstel dat wij heb
ben afgewezen. En toen is De Pous met een be
ter voorstel gekomen. Wij hebben toen gescored. Ik zie mij in een heel belangrijke, gespan
nen vergadering, in het mondelinge overleg in
de kamercommissie van Economische Zaken.
Nederhorst was geloof ik voorzitter. En ik zei
tegen De Pous: “Wil je het tégen de PvdA doen,
of mét de PvdA?” Toen was de commissie-Van
der Grinten al klaar.’
Blijft de vraag op welke punten de PvdA-fractie
‘gescored’ zou hebben. Den Uyl denkt aan de
tien procent die de staat uiteindelijk direct zou
deelnemen in de Gasunie en aan de introductie
van een glijdende schaal voor het winstaandeel
van de staat: naarmate er meer geproduceerd
wordt, krijgt de staat een hoger aandeel in de
winst.
Het geheugen van Den Uyl kon op dit punt wel
eens selectief functioneren. De Pous is van ston
den aan, ook in contacten met de commissieVan der Grinten, voorstander geweest van een
fifty (Shell en Esso)-fifty (Staat en de Staatsmij
nen) verdeelsleutel. En niemand repte in die jaren nog van ‘sliding scales’ voor het staatsaandeel. Ook de Partij van de Arbeid niet.
G ouden to ekom st — — —
De Pous brengt op 17 juli 1962 zijn ‘Nota inza
ke het aardgas’ uit. Het is het eerste openbare
stuk na ruim anderhalf jaar geheime onderhandelingen.
De Pous blijkt zijn fifty-fifty verdeelsleutel voor
deelname van de staat in de nieuwe maatschap
pij voor verkoop en transport, de latere n.v. Ne
derlandse Gasunie, gepreciseerd te hebben: de
staat krijgt een rechtstreeks belang van tien pro
cent en een indirect belang (via de Staatsmijnen)
van veertig procent.
Het kamerdebat verloopt gladjes. De anti-revolutionair Biewenga is blij dat ‘voorkomen is dat
een harde strijd —ook in de Kamer —zou wor
den gevoerd tussen de voorstanders van staats
exploitatie en degenen die het particuliere be
drijfsleven willen inschakelen’.
Hij vreest bodemverzakkingen in Groningen.
Biewenga: ‘Uit wat ik hierover wel eens gelezen
heb, rees bij mij enige twijfel of de onttrekking
van zo grote hoeveelheden aardgas, gepaard
gaande met de onttrekking van zout in een nabij
gelegen gebied, niet van invloed zou kunnen
zijn op een verzakking van de bodem. Wij die
nen ermee rekening te houden dat wij in een ge
bied zitten dat gelegen is beneden de
zeespiegel.’
De communist Jager ziet een gouden toekomst:
‘Wij zullen dus met dat geld, wanneer het inder
daad in de staatskas vloeit, zeer belangrijke din
gen kunnen doen: de lonen kunnen worden ver
hoogd voor het overheidspersoneel, de sociale
voorzieningen van invaliden en ouden van da
gen kunnen worden verbeterd, de bouw van
scholen en gymnastieklokalen, kortom een lange
lijst van wat in Nederland zou moeten gebeu
ren, zou dus kunnen geschieden met winsten
26
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van deze aardgasexploitatie.’ Vrijwel alle frac
ties formuleren harde eisen... over de vesti
gingsplaats van het nieuwe NAM-kantoor. De
VVD’er Korteweg: ‘ (...) zo regelen, dat de kan
toren van de nieuwe gasmaatschappij in de stad
Groningen zouden worden gevestigd, waardoor
zij het stedelijk karakter van die stad zouden hel
pen versterken.’
En Nederhorst (PvdA) doet alsof hij alsnog nati
onalisatie zou gaan bepleiten: ‘Ik wil met na
druk voorop stellen, dat wij ons nog tot niets ge
bonden hebben en dat wij in principe geheel vrij
zijn voor de nieuwe aardgasvondst de exploita
tievorm te kiezen, die ons het meest juist voor
komt.’
Diezelfde avond van de vierde oktober 1962
nam de Kamer unaniem het voorgestelde aard
gasbeleid voor kennisgeving aan.
Geen moties, geen stemmingen.
Bij Shell was men blij verrast. Shell-onderhandelaar Schepers: ‘Dat was een debat/e.
Dat was maar heel even.’
Een jaar later ‘gewaagt dr. Vondeling van grote
fout’ van de PvdA-fractie, aldus het partijdagblad. Vondeling, inmiddels fractievoorzitter, op
een partijbijeenkomst in Velsen: ‘Het is een on
gelooflijk grote fout geweest een zo groot ge
deelte van de opbrengst aan particulieren te ge
ven, die bovendien nog grotendeels in het bui
tenland wonen.’ (HVV 31 oktober 1963). Weer
een jaar later waarschuwt Vondeling, in een per
soonlijk briefle aan de nieuwe minister van Eco
nomische Zaken prof.dr. J.E. Andriessen
(CHU) dat die er niet op hoeft te rekenen dat de
PvdA in de naderende tweede slag om de bo
demschatten zo passief zal blijven. Vondeling
legt uit waaróm de meerderheid van zijn fractie
hem indertijd niet was gevolgd in zijn late plei
dooi voor nationalisatie: omdat de meerderheid
van de fractie ‘het eigenlijk niet meer
“fatsoenlijk” vond om aan het slot van het overleg
terug te vallen op het standpunt dat ik heb verde
digd’. En hij verwees tevens naar de laatste in
spanningen van Den Uyl: ‘Daarbij werd tevens
overwogen dat in het bijzonder door activiteiten
van Den Uyl de uitkomst aanzienlijk bevredi
gender was geworden.’ (Brief, 29 oktober 1964).
Het tweede gevecht — om de bodemschatten
onder de Noordzee — beloofde serieus te wor
den. De twee reservespelers Den Uyl en Vonde
ling uit de eerste ontmoeting tussen oliereuzen
en politiek stonden inmiddels opgesteld in de
spits, als ministers van Economische Zaken en
Financiën.
Die tweede ontmoeting werd dan ook een con
frontatie.
■i— De v erb lin d e m arxist —
‘Tegenover één minister van Economische Za
ken in ons goede en werkelijk trouwhartige va
derland hebben dertig internationale oliecon
cerns neen gezegd. Een minister is bedankt. Dit
neen is een vernietigend oordeel over het Neder
landse mijnbeleid en dit oordeel weegt nog niet
eens zo zwaar omdat dit mijnbeleid internatio
nale concerns heeft uitgeschakeld, die immers
de hele wereld tot arbeidsterrein hebben. Het
weegt zo zwaar omdat dit weltfremde, abstracte,
doctrinaire mijnbeleid via de olieconcerns ook
het Nederlandse bedrijfsleven for the time being
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—dat is zolang deze politieke mistral blijft door
gaan — uitschakelt.’
Zomer 1966 ondergaat het doorgaans dorste
deel van de landelijke journalistiek: de financië
le pers — die zich altijd had beperkt tot het ver
strekken van in dieventaal verpakte toelichtin
gen op de ellenlange staten van de effectenbeur
zen — een verjongingskuur. De informanten
van de couponknippers schrijven elke dag hun
razernij van zich af — niet tegen provo, niet te
gen de dissidente liberalen die zich in D’66 be
ginnen te organiseren, niet tegen opkomend
Nieuw Links in de Partij van de Arbeid, maar
tegen het beleid van een verblinde marxist die is
doorgedrongen tot de hoogste post op het mi
nisterie van Economische Zaken: drs. J.M. den
Uyl. Het Financieele Dagblad vergat de Dow
Jones-index, inflatie, hoge lonen en lage prijzen,
maar richtte al zijn pijlen op die adder aan de
Haagse Bezuidenhoutseweg: ‘Misschien heeft
hij te lang vertoefd in het beschermde milieu
der socialistische ideologen en misschien daarna
weer wat te lang in de Amsterdamse gemeente
raad die voor hem slechts een voortzetting van
het beschermde milieu was in wat andere vorm.
Maar terzijde deze verklarende omstandighe
den. De bewindsman vertoonde ‘een soort van
religieuze inslag, al is het dan een binding met
een afgod’, hij meent te kunnen ‘sneren op
winstbejag als een zedelijk kwaad’, hij is ‘alleen
maar klein en heeft geen flauwe notie van de
morele verantwoordelijkheid van de moderne

expansieve, dat is dus de goed geleide grote on
derneming’.
Aanbevolen lectuur. In het FD-archief terug te
vinden onder de koppen ‘Opvallend échec’ en
‘Verouderde partij-optiek’ (6 juli 1965 en 26 au
gustus 1966).
Den Uyl had, anderhalve maand nadat hij met
de Partij van de Arbeid — zonder tussentijdse
verkiezingen —was toegetreden tot het kabinetCals (14 april 1965 — 22 november 1966), een
wetsontwerp ingediend waarin opsporing en
winning van olie en gas op het Nederlandse deel
van de Noordzee werd geregeld. Den Uyl was
niet van plan de fouten van 1962 te herhalen en
stelde dan ook voor dat de staat in de exploitatie
van alle delfstoffen zou kunnen deelnemen (gas
en olie) en dat de staat — zodra een oliemaat
schappij olie of gas had opgespoord —participa
tie zou opeisen in de winning. Mochten de
maatschappijen dat niet wensen, dan werd hun
een vergoeding voor bewezen diensten toege
dacht.
Hij had er verstandiger aan gedaan zich te ver
grijpen aan de mooiste dochter van de koningin.
Hu liep letterlijk de hele wereld tegen hem te
hoop.
—Alle oliemaatschappijen ter wereld, waarvan er
zich dertig verenigden in een tijdelijke, maar —
zoals zou blijken —machtige lobby onder de gelegenheidsnaam Petroleum Industry Committee
(Amax, American Overseas, Amoco, Atlantic
Oil, BP, Burmah, Continental Netherlands,
Dow Chemical, Dyas, Gelsenkirchener Berg-

werke, Monsanto Company, Gulf, Petroland,
Phillips, Placid, Selection Trust, Koninklijke
Shell Groep, Signal Oil & Gas Company, Sin
clair, Esso en Superior Oil Company. Drie
maatschappijen presenteerden zich in drie of
vier gedaantes). Den Uyl zelf had aanvankelijk
aangedrongen op de oprichting van het Petro
leum Industry Committee: het beperkte het aan
tal gesprekspartners tot één.
— Het hele Nederlandse bedrijfsleven, waarvan
een select gezelschap zich organiseerde in een
tweede lobby: de Stichting Noordzee Mijnbouw.
(Banken: ABN, Amro en Nationale Investe
ringsbank; aannemingsmaatschappijen: Maat
schappij voor Havenwerken, Ballast, Van Hattum & Blankevoort, Dirk Verstoep, Hollandse
Beton Maatschappij; Philips Gloeilampen; elek
trotechnische bedrijven: Groeneveld, Van der
Poll, Heemaf, Hazemeyer, Smit Slikkerveer,
Van Rietschoten & Howens; machinefabrieken:
VMF/Stork; scheepswerven: Van der GiessenDe Noord, Gusto, NDSM, RDM, De Schelde,
J. & K. Smit’s Scheepswerven, P. Smit jr.,
Wilton-Feyenoord; zee- en luchttransport: L.
Smit & Co, Smit-Lloyd, v/d Tak Bergingsmaatschappij, Schreiner.
Prof.dr. J. Zijlstra, van de sanering van de ge
meentelijke gasbedrijven, minister van Finan
ciën in het kabinet-De Quay dat de
Gasunie/Maatschap-constructie voor het Gro
ningse aardgas introduceerde —werd bereid ge
vonden het voorzitterschap van deze tweede
lobby op zich te nemen.

—Een meerderheid in de TweedeKamer van negen
ennegentig zetels (KVP, W D , AR, CHU,
GPV, SGP, Boerenpartij) tegen drieënveertig
zetels (PvdA, PSP, CPN).
Den Uyl nu over die ongelijke strijd: ‘Meteen
vanaf het begin, juni 1965, ontstond er ernstig
verzet van de W D , de confessionele partijen en
de olielobby. Een man als Blaisse heeft daarin
een grote rol gespeeld en ook Roolvink.’
Prof. Pieter Blaisse, ex-KVP-Kamerlid, voor
malig voorzitter van de Bijzondere Commissie
voor het wetsontwerp Continentaal Plat, laat nu
weten: ‘Ik herinner me weinig uit die dagen. De
stukken heb ik weggedaan.’ Hij ziet er de zin
niet van in VN te ontvangen. (Oktober 1966 be
schuldigt Vondeling, minister van Financiën in
het kabinet-Cals, het parlementslid Blaisse in
een interview met Bibeb van ‘landverraad’.
Blaisse wil dat Vondeling die term terugneemt,
maar Vondeling geeft slechts een nadere toelich
ting in het eerstvolgende nummer van Vrij Ne
derland: ‘Wat ik bedoelde is dit: Den Uyl voert
moeilijke en voor het land heel belangrijke onderhandelingen met de internationale oliemaat
schappijen. Het kan daarbij gemakkelijk om een
meningsverschil van de orde van grootte van 1
miljard gulden gaan. Zolang die onderhandelingen duren behoren volksvertegenwoordigers als
één man achter de Regering te staan. Als zij vin
den dat Den Uyl te weinig vraagt dan mogen ze
zoveel oppositie voeren als ze willen: dat kan
zijn positie alleen maar versterken. Als zij echter
te kennen zouden geven dat de Regering te hoog
in de boom zit dan deden zij schade aan het
landsbelang, om het nu eens heel ingetogen te
zeggen.’ De cursiveringen zijn van Vondeling.)
In 1975 raakt, dank zij een rapport van de
Amerikaanse Senaat, bekend dat drie Nederlan
ders drie jaar lang (1972-1975) zevenentwintig
duizend gulden ’s jaars hadden ontvangen van
één van de lobbyisten uit het Petroleum In
dustry Comittee. Eén van de drie was de inmid
dels overleden anti-Den Uyl-revolutionair Bouke Roolvink. De tweede bleek drs. Norbert
Schmelzer, die als KVP-fractieleider in de
Nacht van 13 op 14 oktober 1966 het kabinetCals, waarvan Den Uyl en Vondeling deel uit
maakten, ten val zou brengen. (De derde was re
dacteur Ferry Hoogendijk van Elseviers Magazi
ne).
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— De N oordzee " " " " T

De NAM is al in 1956 begonnen met opsporingswerkzaamheden op de Noordzee. Direc
teur Stheeman laat er na een uitgebreid geofy
sisch onderzoek één proefboring slaan, binnen
de territoriale wateren, ter hoogte van Kijkduin
(1961). Een jaar later, Stheeman was met pen
sioen gestuurd, volgden er nog drie buiten de
territoriale wateren, ter hoogte van Scheveningen, Noordwijk en Zandvoort. Pas in 1963 be
ginnen tientallen andere oliemaatschappijen te
speuren op het Nederlandse deel van het Conti
nentaal Plat — zestigduizend vierkante kilome
ter groot, dat is twee keer het vasteland van Ne
derland. Omdat zich op de Doggersbank iets te
veel Gold Rush-taferelen dreigen te gaan afspe
len, geeft het kabinet-Marijnen in 1963 een ver
klaring uit: boren op de Noordzee zal als een on
vriendelijke daad worden beschouwd zolang een
Mijnwet Continentaal Plat niet is goedgekeurd.
De oliemaatschappijen veranderen van jachtter
rein, van de olie- en gasvelden op de Noordzee
naar de stemmen op het Binnenhof.
CHU-minister Andriessen komt met een mijn
wet die bepaalt dat de Staat der Nederlanden ei
genaar is van alle bodemschatten onder het Con
tinentaal Plat; het eigendom kan echter over
gaan op een vergunninghouder. Hij introdu
ceert maar liefst drie soorten vergunningen: een
verkenningsvergunning (een toestemming voor
seismografisch onderzoek, niet exclusief), een
opsporingsvergunning (een exclusieve toestem
ming om te boren) en een winningsvergunning
(de vergunning waar het de maatschappijen om
begonnen is, omdat die het begeerde eigendom
over de bodemschat exclusief overdraagt —van
de staat naar de winner).
Minister Andriessen vindt dat het mogelijk
moet zijn dat de staat voor veertig procent deel
neemt in de gaswinning op de Noordzee, net als
in Groningen, maar hij laat de oliewinning hele
maal in handen van particuliere maatschappij
en. In een zitting van de Bijzondere Kamercom
missie Mijnwet Continentaal Plat, 22 septem
ber 1964, zegt hij waarom: ‘Deze winning is na
melijk van een ander karakter dan de gasexploi
tatie, waaraan vanoudsher een openbaar voorzieningsaspect verbonden is. Bovendien is de
oliewinning over de gehele wereld een zaak van
particuliere maatschappijen. Een andere opzet
in ons land, met rechtstreekse deelneming van
de overheid zou elders allerlei ongewenste re
percussies oproepen. ’
KVP-voorzitter Blaisse van de ‘Bijzondere
Commissie voor het wetsontwerp Continentaal
Plat’ mag de oliemaatschappijen uitnodigen
voor een historische gebeurtenis: de eerste hoor
zitting van het Nederlandse parlement. De Ame
rikanen zijn er maar wat blij mee, want hun stem
is op het Binnenhof niet rechtstreeks gehoord.
De Amerikaanse anti-trustwet heeft dat tot dus
ver verhinderd.
Zolang ze niet door een officiële Nederlandse in
stantie waren uitgenodigd, zou —zo wil die wet
— hun lobbyen beschouwd moeten worden als
een samenzwering tegen een vreemde mogend
heid. Die blokkade wordt dank zij de parlemen
taire invitatie eindelijk opgeruimd.
En daar draven ze op: Burmah Oil, British Pe
troleum, de AGIP-groep, de vertrouwde NAM,
de Atlantic Refming Company, Mobil Oil —
dat de voormalige Amsterdamse wethouder Den
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Uyl nog aan een raffinaderij had geholpen —,
een Franse staatsmaatschappij, Gulf Oil — dat
Roolvink en Schmelzer zo goed zou bedenken,
de Steenkolenhandelsvereniging van de oerHollandse familie Fentener van Vlissingen,
American Overseas Petroleum en Continental
Netherlands Oil Company. De meerderheid van
de Kamer leende hen een gewillig oor. Griffier
mr. J.L. Matti vervaardigde over elk van de
maatschappijen een samenvatting van een enkel
A4-tje. Op het Binnenhof vraagt men nu tever
geefs naar dit historisch document. Het is niet
bewaard. De hearing werd indertijd op initiatief
van de Kamer geheim gehouden; zelfs de namen
van de gehoorde maatschappijen werden niet
openbaar gemaakt.
...

i.■■i n ™ A a s g ie r e n - - ■ i««

De NAM, vertegenwoordigd door presidentdirecteur Boot van Shell-Nederland en Shell- ju
rist Driessen (hoofd van de Concession Division
van de Koninklijke Shell Groep) maken een ver
bitterde indruk. De concurrenten worden niet
beschouwd als welkome behartigers van het
vrije ondernemerschap, maar als aasgieren die
op de NAM-buit duiken. Boot en Driessen: ‘Pas
sedert de laatste tijd, nu successen zijn versche
nen, verschijnen ook anderen op het toneel.’ De
NAM mocht er dan mee akkoord zijn gegaan
dat het Groningse gas allemaal aan de Gasunie
afgeleverd moest worden, het Noordzee-gas
dient ‘voor export bestemd te worden’.
Het verslag van griffier Matti: ‘Op de vraag of
de NAM van oordeel is dat zij een zekere voor
keursbehandeling zou dienen te verkrijgen in
het geval meerdere maatschappijen belangstel
ling hebben voor eenzelfde blok of groep van
blokken, antwoordt de heer Boot met klem be
vestigend. Hij baseert dit “morele voorkeurs
recht” op het vele pionierswerk dat de NAM ge
durende tientallen jaren in ons land heeft ver
richt.’ En Shell-directeur Boot verwijt de andere
maatschappijen ten slotte nogmaals dat zij ‘uit
sluitend (hebben) geparasiteerd op het vooron
derzoek van de NAM’.
Mobil Oil daarentegen vond dat het nou maar
eens afgelopen moest zijn met de voorkeursbe
handeling die de NAM in Groningen genoot:
“Naar hun oordeel heeft de NAM al twintig jaar
lang voordelen gehad en heeft zij ten aanzien
van het Slochteren-gas een monopoliepositie
voor het binnenland. Voor een verdere be
gunstiging is geen reden aanwezig.’
Allen wensen de voorwaarden waaróp het eigen
dom in handen zou overgaan bij voorbaat vast
gelegd te zien in een wet en bij voorkeur niet in
een of andere Algemene Maatregel van Bestuur.
‘Geeft grotere rechtszekerheid’ (Burmah Oil).
‘Dan zouden deze maatschappijen bij het begin
van hun activiteiten ook beter hun risico’s kun
nen berekenen’ (AGIP-groep, een combinatie
van overwegend Phillips en Petrofina). De olie
maatschappijen stippen hier een aloud twist
punt aan tussen hen en de nationale regeringen.
De maatschappijen willen altijd geregeld zien
dat de vinder van een bodemschat ervan verze
kerd is dat hij die schat ook mag exploiteren.
En dan komt de klap. Februari 1964. Het welge
zinde kabinet-Marijnen valt over de invloed van
reclame op de televisie. Het kabinet-Cals treedt
aan, met de gemotiveerde socialisten Den Uyl

Joop den Uyl
In de omgeving van Schoonebeek

en Vondeling op de sleutelposten Economische
Zaken en Financiën. Vondeling had ook de
laatste jaren steeds campagne gevoerd voor nati
onalisatie van bodemschatten. Den Uyl neigde
altijd al naar beperkende voorwaarden voor ex
ploratie met een overheersende invloed van de
staat.
Nog tijdens de vorming van het kabinet-Cals
schreeuwt Vondeling van de daken (6 maart
1965) ‘hoe ongerijmd (hij) de houding van de
Nederlandse regering’ steeds had gevonden die
koste wat kost een staatsenergiebedrijf wilde te
genhouden. Vondeling op een PvdA-congres:
‘Er wordt wél toegestaan dat twee Franse
staatsmaatschappijen onderzoekingen doen in
onze bodem, al vondsten hébben gedaan ook; er
wordt wél toegestaan dat een Italiaanse
staatsmaatschappij hetzelfde doet, wél toe
gestaan dat een Britse maatschappij, die voor de
helft in staatshanden is, zo iers doet en tegelij
kertijd wordt het hoofd geschud en gezegd: nee,
hier ligt geen taak voor de Nederlandse rege
ring. Het is haast niet te geloven. Ik mag er in
dit verband op wijzen, dat wij geen beginselpunt, geen dogma, maken van socialisatie of na
tionalisatie, maar wij beleven thans, dat de ande
ren blijkbaar een dogma hebben gemaakt van
het niét mogen, niet kunnen socialiseren.’
Eenmaal aan het bewind, zij het kortstondig,
mag hij meevechten — tegen de bierkaai. Het
staat nog zo hoopvol in de regeringsverklaring:
‘Ten aanzien van aardolie en aardgas zal worden

aanleiding zouden vinden om zich door de over
heid ontmoedigd te voelen; de groep van
Zijlstra drong aan op snelle afhandeling —de fac
tor tijd zou minister Den Uyl, zoals we zullen
zien, in conflict brengen met partijleider Vonde
ling wat leidde tot verdeeldheid binnen de Partij
van de Arbeid; én de groep-Zijlstra werd ge
vormd door bedrijven die samen met de olie
maatschappijen in het Verbond van Nederland
se Werkgevers (de voorloper van het VNO)
meedeinden op de traditionele antioverheidssentimenten.
Noordzee-lobby-lid, Amro-bank voorzitter dr.
J.R. van den Brink, ook ex-minister van Econo
mische Zaken, verzocht zijn oud-topambtenaar
Schierbeek, inmiddels staflid van de Concession
Division van de Shell groep, tevens buitenge
woon hoogleraar in het Mijnrecht aan de TH in
Delft, om een Amro-monografie samen te stel
onderzocht of het wenselijk is, dat de staat zelf concessionarissen willen laten verrichten in ver len (‘Olie en gas in Nederland en onder de
deelneemt aan de exploitatie van delfstoffen (...) band met exploratie, winning en transport van Noordzee’). Daarin werd de geschiedenis van de
Bij de uitgifte van vergunningen zal nauwkeurig olie en gas, (...) zoveel mogelijk door Nederland Nederlandse mijnwetgeving beschreven sinds
gelet worden op een zo groot mogelijk rende se ondernemingen zullen worden verricht.’ De de Franse tijd.
ment voor ons land.’
stichting drong erop aan inschakeling van Ne Die Amro-monografie vond ruime verspreiding
Den Uyl brengt, zoals vermeld, twee cruciale derlandse bedrijven als voorwaarde op te nemen onder kamerleden, aanvankelijk in gestencilde
wijzigingen aan in het wetsontwerp-Andriessen: voor het verkrijgen van een concessie — ten vorm, vrij vlot daarna als officieel kamerstuk.
1. de staat kan deelnemen in de exploitatie van minste als Nederlandse bedrijven niet slechter De volksvertegenwoordigers konden er hun ge
alle delfstoffen —niet alleen gas, maar ook olie; zouden zijn dan buitenlandse concurrenten.
brek aan kennis mee opvijzelen.
2. elke maatschappij die iets vindt moet Zijlstra relativeert nu de betekenis van de Schierbeek nu: ‘Het was een bestseller. Tien
staatsparticipatie accepteren voordat hij een Noordzee-lobby: ‘Niet veel opwindends is daar duizend in Nederland, tienduizend in het bui
winningsvergunning krijgt.
uitgekomen. Dat waren mensen die zeiden: we tenland. Het heeft het debat in gunstige zin
Vanaf dat moment wordt hij het mikpunt van de moeten eens kijken wat er voor het Nederlandse beïnvloed, want in de Kamer zat geen enkele
machtige lobby’s en een rechtse kamermeerder bedrijfsleven aan vastzit. Je hebt veel booreilan mijnexpert, behalve Oele. Afgesproken was dat
heid, negentien maanden lang. Langer zat hij den nodig, die zou je in Nederland kunnen pro niet gezegd zou worden in opdracht van wie die
niet.
duceren in een serie van een stuk of tien. Ik was nota was samengesteld. Maar ja, één van de le
een neutrale voorzitter, om de discussie wat te den vertelde het toch.’
kanaliseren. Ik heb wel nog contact opgenomen Het was opnieuw de babbelzieke KVP’er Blais
““
D e lobby
met het ministerie van Financiën en gezegd: stel se die zijn mond voorbij praatte.
Het Petroleum Industry Committee begon de nou dat zo’n serie booreilanden tot de mogelijk In het debat over het wetsontwerp komen de
Kamer te overladen met papier, verscheen op heden gaat behoren, zou het dan mogelijk zijn confessionelen met drie amendementen. De anti
hoorzittingen in beide Kamers van de Staten zo’n eerste booreiland te financieren met een of revolutionair Geelkerken deed het voorstel om
Generaal. Jelle Zijlstra hoort er — in zijn zo andere faciliteit van de overheid, een of andere staatsdeelneming te beperken tot minder dan
veelste hoedanigheid (die van Senaatsvoorzitter garantie? Men stond er niet onwelwillend tegen vijftig procent. Het amendement werd verwor
van de Commissie van Rapporteurs voor het over, maar men is nooit verder gekomen dan pen. Vervolgens stelde hij voor dat elk opspo
wetsontwerp Mijnbouw Continentaal Plat) — dat.’
ringsonderzoek door de staat of namens de staat
de olieconcerns aan.
Drie factoren hebben in de hand gewerkt dat vooraf wettelijk goedgekeurd moest worden.
De pressiegroep de Stichting Noordzee Mijn Zijlstra’s Noordzee Mijnbouw-groep gelijk op Dat amendement werd aangenomen. Het klonk
bouw, waarvan hij voorzitter was, opereert van werkte met de olielobby: de groep van Zijlstra democratisch: het parlement zou van tevoren
uit een pand aan de Lange Voorhout (nummer bepleitte van begin af aan zulke gunstige voor elk eigen initiatief van een staatsonderneming of
13). Die stichting diende een nobel doel: ‘Te be waarden voor de oliemaatschappijen (geen lid een onderneming die optrad namens de staat
vorderen dat werkzaamheden, welke mogelijke van de Noordzee Mijnbouw-lobby) dat die geen moeten goedkeuren. Maar een ruime, —wat de
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rol van de overheid in de economie betreft —
rechtse meerderheid overheerste het parlement.
Zo werd uitgesloten dat de minister van Econo
mische Zaken ook maar enig eigen initiatief zou
kunnen nemen.
De KVP’er Blaisse kwam met een even geraffi
neerde wijziging. In het oorspronkelijke wets
ontwerp had al gestaan dat allerlei uitvoeringsvoorschriften —zoals de financiële voorwaarden
voor vergunningen en eventuele staatsdeelne
ming — in een Algemene Maatregel van
Bestuur zouden worden geregeld.
De oliemaatschappijen waren er niet voor, zoals
op de hoorzitting was gebleken, maar de
KVP’er Blaisse maakte de procedure expres in
gewikkeld: hij vond dat zo’n Maatregel van
Bestuur pas van kracht kon worden als ze dertig
dagen lang ter inzage had gelegen bij beide Ka
mers en als tijdens die maand een vijfde deel van
één van de Kamers wenste dat de invoering van
die Maatregel van Bestuur bij wet moest ge
schieden, dan diende het kabinet daarvoor een
apart wetsontwerp in te dienen.
Den Uyl was mordicus tegen. Door zo’n gede
tailleerde publieke behandeling in de Kamer zag
hij zijn onderhandelingspositie met de oliemaat
schappijen ondermijnd. Hij beleefde een histo
risch moment: het amendement van Blaisse ver
wierf een ruime meerderheid.
Alleen de CPN steunde Den Uyl.
De Kamermeerderheid eiste parlementaire controle
om de oliemaatschappijen te steunen tegen Den
Uyl.

De communist Bakker analyseerde de unieke
politieke situatie: ‘De rechtse parlementsmeerderheid wil een eenmalige kontrole van het parle
ment om te voorkomen dat er een duurzame
kontrole tot stand komt. Ze wil eenmaal demokratie —namelijk bij uitvoeringsbesluiten —om
te voorkomen dat er werkelijke demokratie in de
vorm van een duurzame inmenging in de zaken
der oliemaatschappijen tot stand zou komen.’
(Politiek & Cultuur, juli/augustus, 1965).
—i B e s t e

Joop—

——

■

c. Er is maar één aanvaardbaar uitgangspunt:
hoe profiteert de Nederlandse volksgemeen
schap en de Staat er het meeste van. De olie
maatschappijen zijn —eventueel —slechts mid
del; méér niet. Keiharde onderhandelingen zijn
dus nodig op basis van de absolute eigenaar die
eventueel bereid is anderen bij exploratie en ex
ploitatie te betrekken als hun inbreng aan ken
30
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Volgen nog vier punten van kritiek op het han
delen van Den Uyl. De brief staat integraal afge
drukt in Nasmaak en Voorproef, één van Vondelings boeken.
Vondeling publiceert daarin ook het weerwoord
van Den Uyl — maar in een door Vondeling
zwaar gecensureerde versie, naar nu blijkt. Vonde
ling introduceert Den Uyls weerwoord met:
‘Hij zei o.a. ’

Den Uyl zei helemaal niks, hij schrééf. En het
‘o.a.’ had beter vervangen kunnen worden door
‘onder veel meer’.
Den Uyl blijkt op 24 januari terug te schrijven:
‘Beste Anne,
Zoals beloofd, doe ik je hierbij mijn reactie op je
brief van 21 januari inzake gas en olie toeko
men.
1. Ik betwist dat de voorbereiding van onze (mijn)
kant onsystematisch en ongecoördineerd is. Ik zou,
als het niet zo flauw was, het verwijt volledig wil
len terugkaatsen: Je valt telkens terug op enkele

elementaire desiderata alsof er geen voorge
schiedenis en geen nauw omlijnd kader is en dat
bemoeilijkt het werk in hoge mate.
2. Wat het amateuristische betreft: de mensen,
die de zaak op E.Z. behandelen, zijn nourri dan
le serail en weten wat er op het gebied van de
gas-en oliewinning in de wereld te koop is. Om
gekeerd is de voornaamste man, die deze zaak bij
de Shell beoordeelt (prof. Schierbeek) een oud amb
tenaar van Economische Zaken. Het is volstrekt
onjuist gedacht dat aan de kant van de particuliere
maatschappijen geweldige apparaten staan, waar
wij onmachtig tegenover zouden staan. Op het
punt van de financiële voorwaarden ts daar geen
sprake van en werken ook de grote oliemaatschap
pijen met vaak primitieve vuistregels. Het kan ook
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nog wel en niet meer bereid zijn mede te doen,
blijft een kwestie van trial and error. Je kunt ook

acreage’). De gearceerde gebieden zullen nim
mer worden toegewezen (oefenterreinen,
scheepvaartroutes e.d.). Tot slot geeft de kaart
aan voor welke gebieden plannen zijn ontwik
keld en door welke maatschappijen. Wanneer
maatschappijen plannen hebben voor
seismisch onderzoek (en het voornemen om
daarna een concessie aan te vragen), dan laten
zij dit aan de concurrenten weten. Hun
concessie-aanvrage zal door het ministerie met
voorrang worden behandeld (dank zij deze
‘priority declaration’).
Op deze kaart van de NAM, gedateerd februa
ri 1982, staat nog niet de pijpleiding aangege
ven die sinds kort olie aanvoert van blok Q 1
naar IJmuiden.
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Dat heeft enkele consequenties, zoals bij voorbeeld
dat geen rendementsrekening vanuit het gezichts
punt van de oliemaatschappijen voor één gebied te
geven is. Het punt waar de oliemaatschappijen
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De gas- en oliekaart van Nederland
Op deze kaart staan de ontdekte en vermoede
lijke gasvelden (groene vlekken) en olievelden
(rode vlekken) afgebeeld. Ook geeft de kaart
aan hoe de internationale oliemaatschappijen
Nederland en het Nederlandse deel van het
Continental Plat (Noordzee) onderling hebben
opgedeeld (in de rose-kleurige gebieden doet
de NAM mee, in de gelige gebieden niet).
De kaart maakt verder een onderscheid tussen
gebieden waar gas en olie mogen worden ge
wonnen (‘concessions’, ‘production licences’)
en waar deze alleen nog mogen worden op
gespoord (‘drilling permits’, ‘prospecting licen
ces’).
De witte gebieden op de kaart zijn nog niet
aan een oliemaatschappij toegewezen (‘open
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daarop niet te geven, omdat het een loterij is.

geen calculaties achteraf maken. Je kunt niet zeg
gen dat als de Staat in 1933 de exploratie had
voortgezet, de Staat dan toch maar Slochteren
voor zich alleen zou hebben gehad. Hoe belangrijk
is Slochteren? Uitgaande van a. behoud van de re
latieve waarde van het aardgas; b. een uitputtingsduur van 45 jaar; c. een rentevoet van 5%, kan de
contante waarde van Slochteren op 3 miljard wor
den gesteld. De contante waarde van het winstaan
deel van de NAM daarin is ca. 850 mln, dat wil
zeggen dat als de Staat een vinderspremie van 850
mln aan de NAM had moeten betalen nu (en het
bedrag zou er niet zo ver vanaf hebben gelegen),
dan was het financieel voor de Staat gelijk geweest
om geheel zelf te exploiteren dan wel de concessie op
de thans geldende voorwaarden te verlenen. Bi] de
thans voor het continentale plat voorgestelde voor
waarden wordt de contante waarde van de maxi
male opbrengst voor de oliemaatschappijen naar
rato gereduceerd.
4. Om de waarschijnlijkheidsrekening nog even
voort te zetten het volgende. Stel dat het continen
tale plat het dubbele van Slochteren bevat. De con
tante waarde van hetgeen de oliemaatschappijen
daar maximaal uit kunnen halen bij de voorgestel
de voorwaarden is dan ± IV* miljard. Daarvoor
moeten zij een investering verrichten (werkverplichting) van ± 400 mln. Het resultaat kan ech
ter ook zijn dat zij er niets uit krijgen. De vraag of
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moeilijk anders, want het is en blijft een loterij,
waar bij de exploratie het blinde noodlot heerst.
Het laatste voorbeeld hiervan is wel het feit, dat de
Shell jarenlang opsporingsrechten heeft gehad voor
de Lybische kust, terwijl pal na het opgeven van de
rechten daar de grootste olievondsten uit de jongste
tijd zijn gedaan. Heel anders staat het met de tech
niek van verkenning, opsporing en winning. Daar
voor beschikken de maatschappijen naarmate ze
groter zijn over enorme apparaten en zelfs voor de
winning van een betrekkelijk klein veld als
Schoonebeek laat Shell van tijd tot tijd specialisten
uit alle windstreken aanrukken.
3. Als ik nu een ogenblik abstraheer van de politie
ke context, dan is de eerste vraag: hoe belangrijk is
deze zaak nu eigenlijk? Een exact antwoord is

s

In de steek gelaten door zijn eigen fractie mocht
Den Uyl vervolgens een stoot in de rug incasse
ren — van uitgerekend politiek leider Vonde
ling, de voorstander van nationalisatie.
Op 22 januari 1966 zit er tussen de ochtendpost
van de geplaagde minister van Economische Za
ken een brief van collega Vondeling (‘PER
SOONLIJK’):
‘Beste Joop,
Ik zet stellingsgewijs een paar letters op papier
over de gas- en oliezaak, die mij de laatste 10 da
gen vrijwel geen moment heeft losgelaten:
a. De voorbereiding van Regeringszijde was (en
is helaas nog) amateuristisch: onsystematisch,
ongecoördineerd, te weinig mankracht (waaraan
met spoed wat gedaan moet worden!), over
haast;

nis, kapitaal e.d. voor de Staat voldoende inte
ressant is;
d. De onderhandelaar die zenuwachtige haast
toont is altijd in het nadeel; de partner in een
onderhandeling die altijd anders kan en hele
maal geen haast heeft zit gunstig. Wij kunnen —
althans ten dele — anders en hebben helemaal
geen haast. De Staat heeft dus veruit de beste
onderhandelingspositie; de Minister van Econo
mische Zaken zit op rozen. Laat hij zich die
machtspositie heel goed bewust zijn! “If a man
is in a hurry, the answer must be NO”(...)’

I u s w ijk "
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het verstandig is dat de Staat zelf de loterij in han
den houdt, vertaalt zich dus in de vraag, of het ver
standig is 400 mln uit tegeven met een kans op vele
nieten en een heel kleine kans op een hoofdprijs van
1 % miljard.
5. Het is met name het gebrek aan zicht op het
loterijkarakter van de business, dat je telkens
weer drijft tot een ongekwalificeerde voorkeur
voor algehele staatsexploitatie. In dit verband is
natuurlijk wel interessant dat Labour toen het aan
de macht kwam de voorstellen van de conservatieve
regering ten aanzien van de winningsvoorwaarden
op het plat niet heeft veranderd, maar heeft overge
nomen, hoewel het in de oppositie een keer gepleit
heeft voor het dambord-systeem. Men heeft dat la
ten vallen, mede met het argument dat de Staat via
de 51 % aandelen in B.P. toch indirect zou deelne
men. Hoeveel verdergaan wij, die alspractisch eni
ge in de wereld zowel in degas als in de oliewinning
een 50% deelneming in de Staat claimen.
6. Daarmede kom ik tot de hoofdzaak. Daargela
ten wat wij zouden moeten doen als wij de meer
derheid hadden — die hebben wij niet, wij heb
ben in tegendeel een wet waar de Partij van de
Arbeid Fractie, toen ze in de oppositie was, al
leen kanttekeningen bij gemaakt heeft, waar bij
de Kabinetsformatie de mogelijkheid van Staats
deelneming in de oliewinning ingebracht is en
die wet gaat nadrukkelijk uit van exploratie en
winning op het plat met inschakeling van parti
culiere maatschappijen. Ik ben bij de wijziging
en verdediging van deze wijzigingen gegaan tot
de grens van het politiek haalbare. Nu alsnog
voorbijgaan aan de uitgangspunten van de wet
is niet alleen politiek irreëel, maar ook onfat
soenlijk en onverstandig.
7. In feite bewegen wij ons tussen smalle marges,
bepaald door a. de wet, die staatsexploratie niet
uitsluit, maar daarvoor een aparte wet vraagt.
b. de wet, die maximalisatie van het voordeel van
de Staat voorziet door Staatsdeelneming en niet de Staatsdeelneming in de DAF veel onrust bij
de rechter vleugels van de confessionelen).
door eigen exploratie.
c. De beperkte mogelijkheid van Staatsexploratie 10. Tegenover de gedachte van de partiële uit
via een staatsonderneming als gevolg van de voor gifte staan tal van bezwaren. De economisch
ziene te vorderen staatsdeelneming via Staatsmij winbare hoeveelheid wordt per definitie gerin
nen. Wat heeft het voor zin om exploratie op te zet ger; de sliding scale royalty komt lager uit.
ten met een onderneming, waarin de Staat voor 60 11. Ik ontken niet dat de vormgeving van de fia 70 % deelneemt als via Staatsdeelneming zonder nantiële en juridische voorwaarden uiterst ge
risico’s een Staatsaandeel in de winst van 60 a 80 compliceerd is gebleken, met name als gevolg
van de introductie van de Staatsdeelneming, die
% kan worden bereikt?
d. De praktijk van opsporing en winning op de an men in deze vorm nergens elders kent. Mijn be
dere delen van het plat: het Nederlandse deel van zwaar tegen je wijze van opereren is dat door tel
het plat is nu eenmaal maar een klein stukje van kens terug te vallen op achterhaalbare uit
de potentiële jachtgebieden van de oliemaatschap gangspunten de zo noodzakelijke precisie bij de
ze vormgeving inderdaad in gevaar dreigt te ko
pijen.
men. Ik ben bereid daar nog eens de stofkam
8. Uitstel en vertraging is hoogst bezwaarlijk:
a. Ik heb tegenover de suggestie dat intreden door te halen voordat ik met de Kamer ga pra
van de Partij van de Arbeid vertraging zou gaan ten, maar ik vraag nu het Kabinet een uitspraak
betekenen steeds gesteld dat ik er naar zou stre over de uitgangspunten, anders lopen wij met
ven vertraging te voorkomen. Ik maak mezelf deze zaak vast.
Beste groet,
belachelijk als er dit jaar niets gebeurt.
b. Tijdige inschakeling van de Nederlandse in Joop.’
dustrie en snelle beslissing op lopende
concessie-aanvragen zijn reëele argumenten.
■— — Correcties — —
c. Uitgaande van de maximale veronderstelling ge
maakt ad 4 betekent elk jaar vertraging een verlies Alles wat hierboven is gecursiveerd, liet Vonde
van 200 mln voor de Staat. Gas en olie hebben ling weg uit de brief van Den Uyl. Hij bracht
alleen waarde voor zover ze tegen een bepaalde een paar redactionele wijzigingen aan: verander
prijs kunnen worden afgezet. Hoe dat over der de de nummering en verbeterde taalfouten- of
typefouten in Den Uyls brief, die kennelijk in
tig jaar zal zijn weet geen sterveling.
9. Het is niet juist dat ten behoeve van haast of woede of in combinatie van die twee
Staatsmijnen alles geaccepteerd wordt (er is over was geschreven.
32
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‘Nourri dan le serail’ verbeterde Vondeling in
‘nourri dans le serail’ — wat betekent: be
kwaam, door de wol geverfd.
Waar Den Uyl ten onrechte enkelvoud (‘is’) ge
bruikte, plaatste Vondeling de meervoudsvorm.
‘Reëele’ bij Den Uyl werd correct ‘reële’.
‘Finantiële werd ‘financiële’.
Maar het bleef niet bij die verbeteringen. In
Nasmaak en Voorproef heeft Vondeling Den
Uyls weerwoord van zijn felheid ontdaan, de za
kelijke tegenargumenten tegen de nationalisatie
(die Vondeling voorstond) zijn verdwenen. Cij
fers en feiten die illustreren hoe ingrijpend Den
Uyls voorwaarden-beleid zou zijn voor de ren
dementen van de oliemaatschappijen werden ge
woon weggelaten: heel punt 4 (waarin Den Uyl
berekent dat — als hij zijn zin zou krijgen de
oliemaatschappijen tegenover een investering
van vierhonderd miljoen hoogstens de prijs van
anderhalf miljard zouden incasseren) is verdwe
nen.
Op een andere plek laat Vondeling de feiten weg
die illustreren dat de vertraging die hij (Vonde
ling) voorstaat volgens Den Uyls berekening de
staat elk jaar tweehonderd miljoen zou gaan
kosten.
Vondeling publiceert: ‘Elk jaar vertraging kan
een verlies betekenen.’
Den Uyl schreef (8c): ‘Uitgaande van de maxi
male veronderstelling gemaakt ad 4 betekent elk
jaar vertraging een verlies van 200 mln voor de
Staat.’

Gieterveen-oost

Wat vindt Den Uyl van Vondelings weergave in
Nasmaak en Voorproef, dat drie drukken zou be
leven?
Den Uyl, zeldzaam koel: ‘Hij heeft er vóór publi
catie nooit met mij over gesproken. Ik heb er na
publikatie nooit met hem over gesproken. ’
Hij betitelt Vondelings boek per abuis als
“Nasmaak en Vuurproef.
Den Uyl over de spanningen tussen zijn mi
nisterie van Economische Zaken en dat van Fi
nanciën en die tussen hem en Vondeling per
soonlijk: ‘De ambtenaren van EZ stonden al
voortdurend op gespannen voet met die van Fi
nanciën. Wie had het nu eigenlijk te beslissen?
Bij Financiën bestond de mening, dat moeten
wij doen, wat ik niet effectief vond. Financiën
claimde de zeggenschap over de fiscale regelin
gen voor de gas- en oliewinning. Op EZ wilden
we de weg naar de oliemaatschappij wel enigs
zins openlaten, de energievoorziening die gega
randeerd moest blijven, speelde een rol. En dan
die korzelige discussies tussen Vondeling en
mij. Dat heeft tot januari, februari 1965 ge
duurd. Ik vond het een beetje eigenwijsheid van
hem, zijn houding van: laat mij dit doen. En
dan die discrepantie tussen aan de ene kant dat
grote idiologische conflict, dat er in het land van
Werd gemaakt —hoe ik als een halve marxist af
getekend werd door de oliemaatschappijen ter
wijl ik alleen maar zakelijke argumenten heb ge

bruikt, ik had belang bij ontideologiseren, an
ders was ik verloren —en toen kwam van de an
dere kant Vondeling en onze frictie over de
vraag: kan je niet verder gaan? Ik zei steeds: kijk
hoe de Kamer reageert! Ik ontmoette er alle
wantrouwen. Ik zei: dat keert zich tegen ons!
Als ik met jouw staatsexploitatiemaatschappij
kom, kan ik het wel vergeten.’
Maanden later, in april, komt het conflict van
de PvdA-ministers in de openbaarheid. De Leeu
warder Courant: ‘Ruzie tussen Den Uyl en Vonde
ling, Noordzeeconcessies bedreigd. ’(20 april 1966).
De krant kiest partij voor Den Uyl: ‘Het mi
nisterie van Financiën zou bij dit alles een uiter
mate conservatief en bekrompen standpunt in
nemen. Telkens als in overleg met de olieindustrie (...) het ministerie van Economische
Zaken met een praktische oplossing voor de dag
komt, schijnt men aan de Kneuterdijk onover
komelijke bezwaren te opperen. Minister Von
deling schijnt zich op het standpunt te stellen,
dat de Nederlandse fiscus niets mag ontgaan en
een volledig waterdichte belastingclaim moet
hebben op de buitenlandse oliemaatschappijen
die in de Noordzee willen opereren. Het gevolg
is dat nu al maandenlang de afkondiging van de
door minister Den Uyl voorbereide algemene
maatregel van bestuur uitblijft. De Kamers kun
nen zich dus niet uitspreken en de concessies
blijven uit. Dit berokkent de Nederlandse eco
nomie onoverkoombare schade, een omstandig
heid die minister Den Uyl zich steeds duidelij
ker realiseert.’
Dat werden de argumenten die de lobby’s gin
gen overnemen —tégen Den Uyl: verliesgeven
de vertraging, uitblijvende concessies, onover
koombare schade voor de Nederlandse econo
mie.
Den Uyl had weinig weerwoord, want het wa
ren zijn argumenten tegen Vondeling in hun ge
heime briefwisseling (Den Uyl in zijn brief:
‘Uitstel en vertraging is hoogst bezwaarlijk (...)
Ik maak mezelf belachelijk als er dit jaar niets
gebeurt. (...) Tijdige inschakeling van de Neder
landse industrie en snelle beslissing op lopende
concessieaanvragen zijn reëele argumenten (...)
elk jaar vertraging (betekent) een verlies van 200
mln voor de Staat’).
De argumenten zouden dusdanig sterk blijken
dat ze de val van het kabinet-Cals hielpen inlui
den.

■i■ ■ ■ —Dreigementen — —— ■
Ondanks zijn intern geuite kritiek op Vonde
lings pleidooien voor een staatsmaatschappij op
pert Den Uyl die mogelijkheid in het overleg
met de Vaste Kamercommissie voor Economi
sche Zaken. (Na de val van het kabinet zou het
het officiële partijstandpunt worden: één
staatsparticipatiemaatschappij, die alle deelne
mingen van de staat én Staatsmijnen in olie- en
gaswinning zou coördineren: op het vasteland,
op het Continentaal Plat en ook in de Maat
schap van NAM en de Staatsmijnen die de win
ning van het ‘Slochteren-gas’ verzorgt.
De nieuwe president-directeur van ShellNederland, Van Schaik, reageert furieus en her
haalt de dreigementen die Shell vier jaar eerder
ook tegenover minister De Pous uitsloeg —toen
nog gegoten in de vorm van een theoretische
mogelijkheid: ‘Het is (...) van groot nationaal

belang dat Nederland de traditie van vrij ondernemersinitiatief ondubbelzinnig handhaaft.
Maar wij mogen het ook wel zien als een Euro
pees belang, en beseffen hoe weinig dat belang
van Nederlandse kant wordt bevorderd door
juist in deze tijd over te gaan tot het scheppen
van nieuwe vormen van staatsdeelneming en
-ondernemerschap in de energiesector. (...) Een
dergelijke ontwikkeling kan een wereldhaven als
Rotterdam, met een goederenoverslag die meer als
voor de helft uit olie bestaat (...) niet onverschillig
laten. ’ De Stichting Noordzee Mijnbouw dringt
aan op zo groot mogelijke spoed in de verstrek
king van concessies. Het Financieele Dagblad,
uitgegroeid tot het propaganda-orgaan van de
beide anti-Den Uyl-lobby’s slaat al steeds min
der de verongelijkte toon van een verliezer aan,
maar begint meer en meer het sarcasme van de
uiteindelijk winnaar te hanteren: ‘Ons huidige
kabinet (is) meer bezorgd over de verdeling van
eventuele toekomstige inkomsten dan over de
wijze waarop het particuliere bedrijfsleven deze
zal moeten verwerven.’
Begin juni 1966 lekt het ontwerp van de Alge
mene Maatregel van Bestuur uit. Alle concessie
voorwaarden liggen op straat. Het Financieele
Dagblad heeft de primeur. De inhoud:
1. Staatsdeelneming in de winning.
De staat behoudt zich het recht voor om, van
olieveld tot gasveld, te beslissen welk aandeel ze
wil nemen in de winning, tot een maximum van
vijftig procent. De beslissing daarover neemt de
staat, nadat de maatschappijen die een bodem
schat hebben gevonden, een winningsvergunning hebben aangevraagd. De eventuele staats
deelneming zal berusten bij een staatsparticipa
tiemaatschappij van staat en de Staatsmijnen.
2. Vetorecht van de staatsparticipatiemaatschappij.
De staat heeft het recht van veto in alle belang
rijke beslissingen van de gezamenlijke onderne
ming: over de begroting, over investeringen die
een ton te boven gaan, over de verkoopprijs en
over andere leveringsvoorwaarden.
Nu barst de bom pas echt.
Jelle Zijlstra, de onvermijdelijke, spreekt de
Groningse afdeling van de Maatschappij voor
Nijverheid en Handel toe: ‘Door op deze wijze
het inkomen van de staat te willen verhogen
wordt de ondernemingsgewijze produktie aan
getast.’ En hij licht alvast een tipje op van de
sluier over het concessiebeleid dat hij zelf later
als interim-premier zal invoeren: ‘Als gestelde
condities de opsporingsactiviteit remmen, is al
geen baat te verwachten dat maximaal kan wor
den genoemd.’ Met andere woorden: de voor
waarden van Den Uyl zijn zó zwaar dat de nei
ging van oliemaatschappijen om naar olie en gas
te gaan zoeken zal wegkwijnen, zodat per saldo
de opbrengsten die de staat op grond van het be
leid van Den Uyl zou incasseren veel geringer
zullen zijn dan de opbrengsten die voortvloeien
uit een politiek die aan de wensen van de olie
maatschappijen tegemoet komt.
De oliemaatschappijen hanteren drie argumen
ten tegen Den Uyl:
Het sjeik-argument, dat de NAM, met zoveel
succes vijf jaar eerder ook had gehanteerd: wat
de oliemaatschappijen in hun moederland aan
staatsparticipatie aanvaarden, kan de sjeiks in
Arabië niet onthouden worden;
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De langdurige onzekerheid over al of niet staats
deelneming in de oliewinning. Den Uyl ver
strekt gemakkelijk opsporingsvergunningen en
vergunningen voor proefboringen, maar de olie
maatschappijen blijven tot op het laatste mo
ment voordat ze de beoogde winningsvergunning op zak hebben in het onzekere of de staat al
of niet zou wensen deel te nemen in de winning
en voor welk percentage.
De onaantrekkelijke prijs. De oliemaatschappijen
vinden dat Nederland hen tot gedwongen win
kelnering probeert te krijgen. Den Uyl wil dat
de staat meedoet in de winning — niet actief,
maar financieel. Maar de staat moet zijn eigen
olie wel kwijt. Aan wie? Niet aan zich zelf, want
de staat bezit geen raffinaderijen. Dus de staat is
genoodzaakt haar deel van de buit te verkopen
aan de oliemaatschappijen. Niet tegen kostprijs,
want dan maakt de staat geen winst, dus tegen
meer dan de kostprijs. Zó zouden de oliemaat
schappijen de staat aan winst moeten helpen.
Daar bedanken de heren olieboeren voor. Als
het zó moet, komen ze liever elders op de wereld
aan olie — tegen kostprijs.
De lobby van dertig oliemaatschappijen, het Pe
troleum Industry Committe, rekent uit dat de
staat — in het voorstel van Den Uyl — in de
olieproduktie maar liefst vijfenzestig procent van
de winst zou opslurpen en in de gasproduktie
buiten Groningen maar liefst zesenzeventig pro
cent. In andere landen liggen die percentages
veel lager: vijftig procent ih Groot-Brittannië,
vijfenvijftig procent in Noorwegen, zesenveer
tig procent in Denemarken, eenenvijftig procent
in de Bondsrepubliek. Het wetenschappelijk bu
reau van de Partij van de Arbeid, de Wiardi
Beekman Stichting, weet nog één hoger percen
tage te produceren: in Venezuela neemt de staat
vijfenzestig tot zeventig procent van de winst.

(wat betekent dat ze nu in hun moederland van
de belasting mogen aftrekken wat ze hier al aan
de fiscus hebben betaald) en de aparte heffing
(‘royalty’) wordt gematigd: kleine gas- en olievoorkomens worden percentueel minder belast
dan grote voorkomens. Maar Den Uyl houdt de
kern van zijn beleid overeind: maximale staats
invloed en driekwart van de winst naar de staat.
Het Financieele Dagblad schrijft over ‘concessies
in bijzaken’.
Woensdag 13 oktober spreekt Den Uyl de jaar
vergadering van zijn felste opponenten toe: het
Verbond van Nederlandsche Werkgevers.
De laatste uren tikken weg.
Werkgevers-voorzitter H.J. de Koster — later
minister van Defensie en VVD-Kamerlid —
maakt de balans op na een jaar kabinet-Cals:
‘Wie had kunnen vermoeden,’ zo begint hij
voor een volle zaal geladen ondernemers, ‘dat
het industriële klimaat, waarover ik 364 dagen
geleden met U sprak, in die tijd meer zou ver
slechteren dan in enig ander jaar het geval is ge
weest?’ Hij wijst meteen de schuldige aan, zijn
gastspreker: ‘De voornaamste oorzaak ligt bij de
overheid.’
Hij spreekt over zijn ideale maatschappij,
waarin ‘onze economische orde gebaseerd is op
het particuliere ondernemerschap; op een werk
verdeling tussen staat en particulier, die tot nu
toe door alle opeenvolgende Nederlandse rege
ringen is erkend.’ De Koster vult die werkver
deling nogmaals in ten behoeve van het hard
leerse kabinet: de particuliere ondernemers krij
gen alle vrijheid en de staat moet de baan vrij
maken. De Koster: ‘Deze werkverdeling houdt
in, dat de staat zich in beginsel onthoudt van
rechtstreekse deelneming aan het produktie- en
distributieproces. De taak van de overheid be
perkt zich — en dit is belangrijk genoeg — tot
het scheppen van een klimaat, waarin het parti
culier initiatief zich maximaal kan ontplooien.’
■— Dubbeltjes of k w a r t j e s ^ —
Zo klassiek kapitalistisch was het in jaren niet
Jelle Zijlstra weet nu nóg de ratio van zijn con- meer verwoord.
cessiebeleid uit de mouw te schudden: ‘De staat Den Uyl had bovendien eerder de euvele moed
moet niet primair geïnteresseerd zijn in een gehad verzet aan te tekenen tegen de verkoop
maximale opbrengst per kubieke meter of per van een dochterbedrijf van de Hoogovens
ton. Zij moet geïnteresseerd zijn in het maxima (Breedband) aan particulieren. Toen had de mi
le bedrag dat ze uit de winning kan halen. Dat nister nog eens opgesomd wanneer voortzetting
bedrag kom je te weten door de geproduceerde of uitbreiding van staatsdeelneming in bedrij
hoeveelheid te vermenigvuldigen met de staats- ven gewettigd is. De Koster, met tegenzin Den
winst per eenheid produkt.’
Uyl citerend: ‘Deelneming in basisindustriën is
Dat lijkt ingewikkeld. Maar het is een omslach gewenst ten behoeve van het overheidsbeleid op olie- en gaswinsten, maar een verondersteld gat
tige formulering van de aloude en juiste kruide- het gebied van de werkgelegenheid, de conjunc van driehonderd miljoen in de begroting van
niersmoraal: ‘Liever honderd dubbeltjes verdienen,
tuur en de energie. Verder zou op deze manier Den Uyls laatste opponent: partijgenoot Vonde
dan tien kwartjes. ’
een betere inkomenspolitiek kunnen worden ge ling.
Den Uyl bestrijdt die wijsheid niet, maar was en voerd. Ook zou staatsdeelneming gerechtvaar Den Uyl nu, over dat laatste etmaal: ‘Eerst die
is van mening dat hij honderd kwartjes had kun digd zijn, gegeven bepaalde machtsverhoudingen bijeenkomst met werkgevers. Hans de Koster
nen verdienen.
in de economie.’
die een duidelijk verhaal hield, zeer tegen mij
Den Uyl: ‘Ik was mij bewust welke enorme De werkgeversvoorzitter smalend: ‘Het wil ons gericht, en mijn verhaal waarover zij onderling
krachten ik tegenover me had, maar ik was er voorkomen dat op grond van deze argumenten achter de hand babbelden: magistraal en meer
volstrekt van overtuigd, dat ze toch als hongeri zowat het gehele Nederlandse bedrijfsleven van die krachttermen. Die avond kwam ik terug
ge wolven zouden aanvallen. Wel honderd voor nationalisatie in aanmerking zou komen! in de Kamer en ik snóóf de crisissfeer, die nacht
maatschappijen toonden belangstelling. Dat was (...) Beseft men wel wat men aan het doen is? viel het kabinet. Eigenlijk wel buitengewoon
echt geen hecht blok, in het Petroleum Commit- (...) De repercussies blijven allerminst tot Ne dramatisch.’
tee zaten er maar dertig van de honderd. Na derland beperkt. Wij hebben een naam op te
tuurlijk! Als er maar één schaap over de dam houden. Verliezen wij die, dan kost dat ons niet
was. Ik heb er geen seconde aan getwijfeld, tot alleen hoognodige buitenlandse investeringen in —— Arabs on w ooden shoes —
de op dag van vandaag niet.’
ons land, maar ook kansen voor óns bedrijfsle Professor Schierbeek, toen werkzaam op de
Augustus ’66 doet hij een paar concessies: het ven in het buitenland.’
Concession Division van de Shell Groep, de exvetorecht van de staat wordt beperkt, dochters Die nacht brengt KVP-fractieleider drs. Nor- ambtenaar van Economische Zaken die in de
van buitenlandse oliemaatschappijen zijn niet bert Schmelzer het kabinet-Cals ten val. Aanlei ogen van Den Uyl was uitgegroeid tot de
meer verplicht Nederlandse NV’s op te richten ding vormt niet de voorgenomen afroming van belangrijkste adviseur van Shell, nu over het on34
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dernemersverzet: ‘Dat ze zo tekeergingen, was
helemaal niet juist. Als je léést wat industrieën
m de loop der jaren aan het papier hebben toe
vertrouwd... De Amerikanen hebben Den Uyl
gewoon bestóókt, maar ja, die zijn altijd boos als
h« gaat om vergroting van de staatsinvloed.
Toen heetten wij the Arabs on wooden shoes, nou
zijn het de Noren, weet je hoe ze die nu noeroen? The blue eyed Arabs! Over de Nederlan
ders wordt niet meer gepraat. Den Uyl was, gezien de internationale context, te vroeg! Wat hij
wilde was nog niet gemeengoed. Uiteindelijk is
het er toch van gekomen.’
In Groningen, op het vasteland, had de staat
■J°g genoegen genomen met veertig procent
deelneming in de gasproduktie.
,n Uyl wilde, op zee, een eventuele staatsdeelnem,nS fan vijftig procent — niet alleen in het gas,
ntaar ook in de olie.
Het kabinet na hem wilde op zee niet verder
gaan dan op het vasteland, eiste en verkreeg

veertig procent staatsdeelneming van de gaspro
duktie en liet de oliewinning volledig in handen
van de particulieren.
Minister R.F.M. Lubbers in het kabinet-Den
Uyl (1973-1977) verklaarde de plannen van Den
Uyl uit 1966 alsnog van toepassing op de
Noordzee én op (wat Den Uyl tien jaar eerder
niet eens ter sprake had gebracht) de nieuwe
concessiegebieden op het land: vijftig procent
staatsdeelneming van de gas- én de olieproduktie.
Het protest van oliemaatschappijen bleef uit.
Ex-Shell-staflid Schierbeek, nu lid van de Mijnraad: ‘In 1976 was het plan van Den Uyl al niet
meer vergaand. Sommige landen eisten en kre
gen al meer.’
NRC Handelsblad van 18 december 1982 be
richt over de actuele regelingen in Noorwegen:
daar opereert de staatsoliemaatschappij Stat Oil,
die in sommige olievelden (‘blokken’) nu nog
vijftig procent eigenaar wordt van gewonnen
gas én olie, maar dat percentage kan oplopen tot

Mengstation

vijfenzeventig procent; in andere blokken wordt
geen enkele buitenlandse oliemaatschappij ge
duld, daar bezit de staatsmaatschappij de exclu
sieve winningsvergunning.
— >
— De m a a tre g e l ——
Op 22 november 1966 vindt Jelle Zijlstra, de oc
topus van de Nederlandse bodemschatten, zich
zelf terug achter de regeringstafel in de Tweede
Kamer. Dit keer als premier. Hij gaat leiding
geven aan een extraparlementair overgangskabinet. Hij heeft zich, hoewel reeds aangezocht
voor het presidentschap van De Nederlandsche
Bank, daartoe laten overhalen wegens ‘de poli
tieke dwangpositie waarin wij verkeerden’ en
‘de overtuigingskracht van Beel’ (Zijlstra nu.
‘Beel’ is dr. L.J.M. Beel, informateur, vicevoorzitter van de Raad van State, KVP).
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schenen. En waar die is, dat is niet relevant.’j
Berkhouwer van de W D roept bevrijd: ‘Zo is
het!’
Maanden later publiceert het overgangskabinetZijlstra zijn concessievoorwaarden:
—geen staatsparticipatie in de oliewinning (wasl
bij Den Uyl: participatie in gas én olie);
—een minderheidsdeelneming van de staat in deI
aardgasproduktie, hoogstens veertig procent (wasl
vijftig procent);
—een maximale opbrengst voor de staat van ze-1
ventig procent van de brutobedrijfswinst (was zes-l
enzeventig procent).

Wilde Zijlstra indertijd graag eigenhandig snel het
beheer van het Noordzee-olie en -gas regelen?
Zijlstra: ‘O nee, helemaal niet. Dat is geen se
conde bij me opgekomen, nee, want de politieke
situatie waarin ik moest optreden was zo’n
moeilijke, dat was allemaal zo vastgelopen. Ik
was wel van plan iets aan de overheidsfinanciën
te doen, want de begroting was niet zo best, wél
op papier, maar over de plannen voor verdere
uitbreiding van de overheidsuitgaven was ik
nogal ongerust. Ik zou het ook nooit gedaan
hebben, dat premierschap, ware het niet... Ik
heb eerst geweigerd, toen Norbert Schmelzer
mij vroeg. Ik zei: nee, waarde Norbert, dat doen
wij niet, jij hebt de zaak opgeblazen, het is your
business. Toen liep ie vast, in mijn eigen ARP
waren nogal wat problemen, de een wou wel
meedoen aan dat kabinet, de ander niet, kortom,
dat liep allemaal vast en toen is de hele zaak
weer op het bordje van Beel beland, zoals toen
gebruikelijk. Die heeft wat voorwerk verricht en
die heeft mij op een zondag gebeld en gezegd:
nou kan je hoog springen, nou kan je laag sprin
gen, maar het kan niet anders. En ik was toen zo
naïef te denken dat dat waar was. Zo werd ik
premier. Het hele Continentaal Plat heeft er
niets mee te maken. Maar toen ik daar eenmaal
zat en ik die Algemene Maatregel van Bestuur
van Den Uyl aantrof, die Den Uyl klaar, maar
niet afgekondigd had, die in zijn kabinet-Cals
enkele malen was tegengehouden, niet door mij,
maar door leden van zijn kabinet, toen vond ik
dat een heel slecht stuk en ik heb hem dus ook
niet uitgevaardigd. Den Uyl zei toen: dat had u
nooit mogen nalaten, want hij was klaar en ik
zei: meneer Den Uyl, hij bestaat helemaal niet.
Hij ligt in een la, maar er ligt van alles in die la.
En aangezien ik van mening ben dat er als de
bliksem geboord moet worden, gaan wij nu een
Maatregel van Bestuur uitvaardigen zoals mijn
kabinet vindt dat ie moet zijn.’
Zijlstra maakte haast, getuige de regeringsver
klaring: "s Lands belang vordert, dat zo spoedig
mogelijk en in zo groot mogelijke omvang de
opsporing en daarna de winning van delfstoffen
op het Nederlandse gedeelte van het Continen
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taal Plat ter hand wordt genomen. (...) De rege
ring zal derhalve op zo kort mogelijke termijn
haar standpunt bepalen omtrent het geheel van
voorwaarden, waaronder exploratie en exploita
tie (...) mogelijk worden gemaakt.’
Voor een niet-gemotiveerd politicus als hij zelf
in deze zaak voorwendt te zijn sprintte hij wel
heel snel naar de bureaus van Den Uyl. Diens
Algemene Maatregel van Bestuur met de con
cessievoorwaarden was de Raad van State al ge
passeerd, klaar voor uitgifte. Eén dag voordat
het demissionaire kabinet-Cals zou beslissen
over kamerbehandeling rondt Zijlstra zijn for
matie af. Zijlstra: ‘Die Maatregel van Bestuur
was niet afgekondigd, bestond dus nog steeds
niet, staatsrechtelijk.’
Een kamermeerderheid leek vóór de uiteindelijke
Maatregel van Bestuur van Den Uyl.
Zijlstra: ‘Dat kunt u zeggen, maar het bleek
niet, want ze hebben mijn maatregel aanvaard.
U weet gewoon niks van die kamermeerderheid,
daar weet u niks van. De Kamer had er nooit
over gesproken, alleen kamercommissies. Maar
ik was van mening, en daarover kun je van me
ning verschillen, dat de maatregel van Den Uyl
slecht zou zijn, ook voor de overheidsfinanciën.’
(Volgt de redenatie van de honderd dubbeltjes
en de tien kwartjes.) Zijlstra vervolgt: ‘Toen ik
eenmaal verantwoordelijkheid droeg, vond ik
dat er niet nóg een boorseizoen verloren mocht
gaan. En de Kamer had ons tot de orde kunnen
roepen, had onze maatregel weliswaar niet kun
nen laten intrekken want AMvB’s behoren tot
het prerogatief van de Kroon, maar als de Ka
mer in grote meerderheid had gezegd: “Zijlstra,
dat is een lorrig ding”, dan had het kabinet hem
nooit durven afkondigen.’
In de Kamer komt de inhoud van de concessie
voorwaarden die Zijlstra wél wenste niet meteen
ter sprake. Hij beperkt zich aanvankelijk tot het
niet-uitvaardigen van Den Uyls concessievoor
waarden.
In het debat hanteert Zijlstra zijn formele, maar
dodelijke argument: ‘Het enige dat wij weten is
(...) dat tijdens het leven van het vorige kabinet
een algemene maatregel van bestuur niet is ver

HOEVEELGEDULD HEBBEN!
LEUKE MOMENTEN?

KVP-fractieleider Schmelzer noemt dit resultaat |
‘een typisch produkt van christelijk geïnspireer-l
de politiek’.
En Zijlstra, nu commissaris bij de Shell Groep,!
wordt misselijk van de suggestie dat hij premier!
werd om de belangen van de oliemaatschappijen I
en de Stichting Noordzee Mijnbouw, waarvan!
hij voorzitter was geweest, te dienen.
Zijlstra nu: ‘Voor zover het verhaal het bestand-1
deel zou hebben dat ik minister-president heb j
willen worden om de belangen van de stichting j
te dienen, zou ik dat element graag rangschik-1
ken bij de afdeling laster. Volstrekte laster.’
VINCENT BAKKER
FEIKE SAI.VERDA I
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D e C a n o n A F 3 5 M v a n g t v e rra s s e n d e

d e in g e b o u w d e flitser. A u to m a tis c h

K o rtg e z e g d h o e ft u e ig en lijk a lle e n

s itu a tie s o p h u n h o o g te p u n t. G e e n

film tra n s p o rt van I b e e ld /s e c o n d e .

v o o r h e t film p je o m e e n a n d e r m e rk

h a lfg e lu k te o p n a m e n . G e e n o n b e 

Z o e k e rw a a rs c h u w in g v o o r b e w e -

d a n C a n o n te v rag e n .

d o e ld e p la a tje s . H ij is altijd p a r a a t o p

g in g s o n s c h e rp te . G e m o to r is e e r d t e 

P r o b e e r h e t m a a r ’ns bij u w fo to z a a k .

h e t ju iste m o m e n t. D a n k zij z ’n e le c tr o -

ru g s p o e le n v a n d e film .

nisch g e s tu u rd e a u to fo c u s - s y s te e m ,
w a a r m e e hij in e e n fra c tie v an e e n

Is n o g n ie t alles. En 't is o o k la n g n ie t
d e e n ig e C a n o n . D e a n d e r e a u to fo c u s

s e c o n d e h e t o b je c tie f instelt. Z elfs in

is d e A F 3 5 M L , m e t e e n lic h ts te rk e r

h e t d o n k e r.

o b je c tie f e n a u to m a tis c h e film inleg.

D a t is b ijn a to v e rij, 't Is d a n o o k g e e n

D a a rn a a s t n atu u rlijk d e s p ie g e lre fle x 

g e w o n e c a m e ra . D e C a n o n A F 3 5 M is

c a m e ra 's . Z o a ls d e p ro fe s s io n e le F-l,

e e n g e a v a n c e e r d e v o la u to m a a t E e n

d e v e e lz ijd ig e A -l, d e k n a p p e AE-1

s c h itte re n d v o o r b e e ld v a n d e C a n o n

P ro g ra m .d e s u c c e s v o lle AE-1 e n d e v o l

filo s o fie . G e e n te c h n ie k o m d e t e c h 

w a a rd ig e A V -I. En n ie t te v e rg e te n d e

n ie k m a a r te c h n ie k o m h e t c o m fo rt.

m e e r d a n 5 0 F D -o b je c tie v e n .d e m o to r

W a n t w a t d a c h t u v an e e n w a a rs c h u -

d riv e s e n p o w e r w in d e rs .d e a u to m a ti

w in g s la m p je v o o r m e e r lic h t,d u s v o o r

sch e flits e rs .d e fo to b o e k e n , e n z o v o o rt.

En b e g in m e t d e u i t - ^ ^
g e b r e id e b r o c h u r e s . X ^ C l ï l
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