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Terugtredend Shell-
CEO Ben van Beurden:  
“Ik heb met geweldig 
veel plezier in deze 
sector gewerkt”

We leven in bijzondere tijden. Dit is al het derde achtereenvol-
gende jaar dat ons ‘vertrouwde’ leven er minder vertrouwd uit 
ziet. Helaas. Eerst was er natuurlijk covid met de lockdowns, 
beperkingen van sociale contacten en verplicht werken thuis. 
Daarna volgde de Russische inval in Oekraïne met menselijk lijden, 
vluchtelingen, hoge energieprijzen en voor een ongekend aantal 
Nederlanders energiearmoede.

De gevolgen van deze zaken zijn voor de een harder voelbaar dan 
de ander. Maar waar we allemaal mee te maken hebben is dat 
de onzekerheden momenteel groter zijn dan ons lief is. De vraag 
is hoe we daarmee om moeten gaan. Hoe tonen we ons als mens, 
als bedrijf en als samenleving weerbaar? Hoe maken we de goede 
keuzes, ondanks de onvoorspelbaarheid van de toekomst?

Omgaan met onzekerheid, daarover gaat dit nummer van Shell 
Venster. Je leest het ook terug in het uitgebreide afscheidsinterview 
met Shell-CEO Ben van Beurden. Hij blikt daarin terug op de 
negen, bepaald niet rimpelloze jaren waarin hij aan het roer stond 
van het bedrijf. Zijn belangrijkste les uit die lastige jaren: maak een 
plan waarbij hart en hoofd verenigd zijn. Dat geeft richting en leidt 
tot resultaten, ondanks onzekerheden waar je geen greep op hebt. 

Een mooi voorbeeld van niet bij de pakken gaan neerzitten, is te 
lezen in de reportage over de FIXbrigade in Amsterdam. Deze 
ideële organisatie helpt met het verduurzamen van woningen, 
juist bij de mensen voor wie de hoge energieprijs een voelbaar 
probleem is. Shell steunt de FIXbrigade, inderdaad met hoofd en 
hart en dus uit volle overtuiging.

Rest mij u als Venster-lezer via dit eerste nummer van het jaar  
2023 een jaar vol gezondheid en daadkracht toe te wensen.  
Als we elkaar, ook in onzekere tijden, weten te vinden in de 
plannen voor een betaalbare, betrouwbare en schonere energie-
huishouding, dan kunnen we samen de juiste stappen in de goede 
richting zetten. Zeker weten.

Marjan van Loon  
President-directeur  
Shell Nederland
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NIEUW WINDPARK
ENECO EN SHELL
Shell en Eneco hebben met hun joint venture Ecowende de 
aanbesteding voor het bouwen van een offshore windpark op 
Hollandse Kust (west) kavel VI gewonnen. Ecowende gaat een 
windpark bouwen met een minimale impact op de natuur. Het 
park komt op zo’n 53 kilometer van de Nederlandse kust, ter 
hoogte van IJmuiden. Dat hebben de partners half december 
bekendgemaakt. Het windpark heeft een geïnstalleerd vermogen 
van circa 760 MW. Ecowende is van plan het offshore windpark 
Hollandse Kust (west) VI in 2026 in gebruik te nemen. 

IMPULS VOOR PRODUCTIE
ETHANOL RAÍZ
Shell koopt in totaal 3,25 miljard liter suikerrietcellulose- 
ethanol onder een langetermijnovereenkomst met het 
Braziliaanse Raízen. De koolstofarme brandstof zal naar 
verwachting worden geproduceerd door vijf fabrieken die 
Raízen van plan is te bouwen in Brazilië. Hierdoor komt 
het totale portfolio van cellulose-ethanolfaciliteiten op 
negen. Dat hebben de ondernemingen begin november 
bekendgemaakt. De nieuwe fabrieken zullen Raízen in 
staat stellen om sterk geïntegreerde bio-energieparken 
te exploiteren, terwijl de leveringsovereenkomst Shell 
zal helpen bij zijn strategie om tegen 2050 een 
energiebedrijf met een netto-nul uitstoot te worden. De 
nieuwe fabrieken maken gebruik van Raízen's tweede 
generatie ethanoltechnologie (E2G) waardoor ongeveer 
50% meer ethanol wordt geproduceerd van hetzelfde 
landoppervlak. Raízen verwacht ongeveer $ 1,5 miljard 
in de fabrieken te investeren, waarvan de laatste naar 
verwachting uiterlijk eind 2027 operationeel zal zijn.

KORT  
SHELL NIEUWS

PARTNERSCHAP VOOR
LNG QATAR
Shell krijgt een belang van 9,375% in het North Field South-
project (NFS) in Qatar. Het project omvat de bouw van twee 
LNG-installaties waardoor de productie van vloeibaar aardgas 
in Qatar stijgt. Dat hebben QatarEnergy en Shell eind oktober 
bekendgemaakt. De Golfstaat is nu al een van de grootste 
producenten van LNG. Tijdens de ondertekeningsceremonie 
zei Shells CEO Ben van Beurden: "Ik ben verheugd dat het 
strategische partnerschap van Shell met QatarEnergy verder 
wordt verdiept door onze deelname aan het North Field 
South-project. LNG speelt een sleutelrol bij het waarborgen 
van de betrouwbaarheid van het energiesysteem en onze 
investeringen met QatarEnergy zullen de energietransitie en 
energiezekerheid ondersteunen, twee van de meest funda-
mentele uitdagingen waarmee de wereld vandaag wordt 
geconfronteerd."

SHELL KOOPT DEENSE
PRODUCENT BIOGAS
Shell heeft een overeenkomst bereikt met Davidson Kempner 
Capital Management LP, Pioneer Point Partners en Sampension 
om het Deense Nature Energy Biogas A/S (Nature Energy) 
volledig over te nemen. Met de transactie is een bedrag van 
bijna $ 2 miljard gemoeid. Dat hebben de betrokken partijen 
eind november bekendgemaakt. Het Deense Nature Energy is 
een producent van biogas uit landbouw-, industrieel en huishou-
delijk afval. De transactie is onderworpen aan wettelijke goed-
keuringen en zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 
2023 worden afgerond.

SPANNING  
OP HET NET

TEKST MONIKA JAK  
BEELD GETTY IMAGES
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Nederland heeft een van de beste elektriciteitsnetten ter 
wereld. Betrouwbaar, robuust, met een riante overcapaciteit. 
De belangrijkste oorzaak van incidentele stroomuitval is de 
buurman die met z'n graafmachine per ongeluk een kabel 

raakt. Toch stijgt al enige tijd de spanning op het net. 
Letterlijk en figuurlijk.



De oorzaak voor de spanning op het net 
is in het kort simpel: we leven in andere 
tijden. Het energiesysteem, dat de afge-
lopen decennia zekerheid bood, verandert 
fundamenteel. Het elektriciteitsnetwerk 
– gestoeld op het ‘oude’ systeem dat is 
opgebouwd vanaf de jaren zestig – voldoet 
niet langer. Deze kwestie heeft, net als een 
verlengsnoer, twee kanten. 

Meer vraag, meer leveranciers
Aan de ene kant – waar de stroom het 
net opkomt – is het aanbod ingrijpend 
gewijzigd. Stroom komt nu ook van wind en 
van zon. En die zijn afhankelijk van het weer 
en dus niet constant zoals de energie van 
elektriciteitscentrales wel is. Daar bovenop 
komt dat dit aanbod voor duurzame energie 
van veel verschillende leveranciers komt, 
die ook nog eens op verschillende plaatsen 
in het land zitten. Ging de stroom vroeger 
primair van opwekker naar gebruiker, nu 
zitten opwekkers van stroom overal.

Aan de andere kant van het net – de 
kant van de afnemers – stijgt de vraag 
naar elektriciteit enorm en veel sneller 
dan voorzien. Dat komt vooral door de 
klimaatmaatregelen en daaraan gekop-
pelde hoge emissiereductiedoelen die in 
korte tijd gerealiseerd moeten worden. 
Zo gaat de industrie in rap tempo over 
op elektriciteit (en in de toekomst ook op 
waterstof). De vraag naar elektriciteit stijgt 
ook snel in de gebouwde omgeving, voor 
meer warmtepompen, meer elektrische 
auto’s en meer laadpalen. Ondertussen 
groeit de bevolking, net als de digitalisering 
met bijbehorende datacentra. Iedereen en 
alles verbruikt steeds meer stroom. Alleen 
al bij landelijke netbeheerder TenneT lag er 
eind vorig jaar in totaal voor meer dan 40 
gigawatt aan potentiële nieuwe aanvragen 
voor een aansluiting. Dat is vergelijkbaar 
met 50 keer het vermogen van de stad 
Amsterdam of vier keer het verbruik van 
heel Nederland op een normale dag.

Dun draadje
Aan twee kanten van de stroomlijn is de 
situatie dus compleet aan het veranderen. 
Voor beide kanten geldt dat het elektrici-
teitsnet het niet aankan. Het is aan de kant 
van de afnemers niet gebouwd op deze 
enorme vraag. En het is aan de aanbodkant 
niet gebouwd op alle nieuwe, verspreide 
aanbieders. Zonnepanelen op daken, wind-
molens op land, zonneweides, windparken 
op land en zee: allemaal moeten ze op 
zonovergoten of stormachtige dagen tegelijk 
al die duurzame stroom het net op krijgen. 
Vaak zijn die grote zon- en windparken 
gesitueerd in landelijke regio’s, waar de 
elektriciteitsnetten van oorsprong ‘dun’ zijn, 
ontworpen voor een even dunbevolkt gebied 
met weinig stroomvraag. Laat staan aanbod. 
Terwijl het benodigde transportvermogen 
voor de elektriciteit van een zonnepark te 
vergelijken is met de elektriciteitsvraag van 
een middelgrote stad. En hartje zomer zijn 
de dunne draden daar niet op berekend.

Mee waaien en draaien
Hans-Peter Oskam, directeur beleid en ener-
gietransitie bij Netbeheer Nederland, de 
vereniging van alle elektriciteit- en gasnet-
beheerders van Nederland, vertelt dat ze 
sinds vijf jaar “met man en macht” bezig 
zijn met oplossingen voor de netcongestie. 
“We bouwen in Nederland nu aan een heel 

investeerders in de energietransitie van 
Nederland. Alleen gaat dit veel tijd kosten. 
Ondertussen moeten efficiënter gebruik en 
flexibiliteit de nood ledigen. En dat moet 
gestimuleerd worden door een pakket aan 
maatregelen. Bijvoorbeeld door gebruik 
te maken van reservecapaciteit op het 
net, een soort ‘vluchtstrook’, waardoor 
bijvoorbeeld extra zonneparken aange-
sloten kunnen worden. En door op allerlei 
manieren meer flexibiliteit in het systeem 
te krijgen. Spitsmijden heet dat in de 
branche. Andersoortige contracten kunnen 
flexibiliteit stimuleren, waarbij bedrijven 
hun elektriciteitsverbruik aanpassen en zo 
de belasting op het net tijdens de piekuren 
verminderen. Een bedrijf dat daarmee kan 
leven en werken, betaalt minder. Andere 
optie is stroom uit eigen batterijen te 
gebruiken tijdens piekuren in plaats van uit 
het elektriciteitsnet.

Allemaal energieondernemer
Door alle ontwikkelingen in stroomland 
is straks niet langer de vraag naar elek-
triciteit bepalend, maar het aanbod. Dat 

betekent bijvoorbeeld dat opwekking zo 
dicht mogelijk bij de vraag moet worden 
gesitueerd om transport zo kort mogelijk 
te laten zijn en dat bedrijfsprocessen 
anders ingericht moeten worden. “Iedere 
ondernemer moet energieondernemer 
worden”, legt Oskam uit. “En als je dat 
handig aanpakt, liggen er kansen. Dat 
moet de eyeopener worden van dit nieuwe 
systeem. Pepernoten voor Sinterklaas 
moet je bakken in de zomermaanden, de 
zonnigste en dus goedkoopste maanden 
van het jaar. Elk bedrijf moet optimaal 
gebruik gaan maken van dit systeem. Als je 
dat doet heb je misschien wel helemaal niet 
de zwaardere aansluiting nodig waar je nu 
nog op zit te wachten. We zien bij grote 
distributiecentra bijvoorbeeld, dat die hun 
dak volleggen met zon, batterijen plaatsen 
en hun vrachtwagens elektrisch laden. Die 
kunnen daardoor met de bestaande of een 
hele dunne aansluiting prima uit de voeten. 
Of door met veel bedrijven samen op een 
aansluiting te gaan en een groepscontract 
af te sluiten. Slim met elkaar samenwerken, 
dat is de toekomst.”

VRIJE MARKT
ENERGIEPRODUCENTEN

• Centrale productie,
 de grootste zijn:
 - Vattenfall
 - RWE
 - Engie
 - Delta
 - Eneco
 - EON

• Decentrale productie

Bijna 50 leveranciers waaronder:
• Essent
• Eneco
• Vattenfall
• Shell Energy
• NKE en BudgetEnergie
• Lokale energiecollectieven

• Coteq
• Enduris
• Enexis
• Liander
• Rendo
• Stedin
• Westland Infra

 Aanleg, exploitatie, beheer
 en onderhoud van  
 distributienetten

• TenneT

 Aanleg, exploitatie, beheer
 en onderhoud van het
 hoogspanningsnet

• Autoriteit Consument en Markt (ACM)

 De ACM stelt ook tarieven vast voor   
 transport van elektriciteit

LANDELIJKE NETBEHEERDER

TOEZICHTHOUDER

REGIONALE NETBEHEERDERS ENERGIELEVERANCIERS

EINDGEBRUIKERS

Transport Distributie

GEREGULEERD VRIJE MARKT

nieuw energiesysteem. In 2030 wordt 70% 
procent van de elektriciteit opgewekt met 
wind en zon. Dat betekent dat bedrijven 
en huishoudens moeten gaan meewaaien 
met de wind, meedraaien met de zon en 
meebewegen met de capaciteit. Dat is  
een radicaal ander systeem dan wat we 
hebben gebouwd.” 

Deze omslag geldt zeker voor de industrie 
die de afgelopen 50 jaar volledig zeker 
is geweest van een continue hoeveelheid 
stroom voor het bedrijfsproces. Kolen- en 
kerncentrales zorgden voor invulling van 
de robuuste basisvraag en gascentrales 
vingen de pieken op. Maar bij wind en zon 
is het aanbod afhankelijk van het weer. 
Nederland gaat van een vraaggedreven 
energiesysteem, waar centrales altijd 
beschikbaar garandeerden, naar een 
aanbodgestuurd systeem, met een verander-
lijke weersafhankelijke energiemix.

Oskam wijst fijntjes op de termijn waar-
binnen dat moet gebeuren. “Tot eind 2030 
hebben we nog maar 95 maanden. Om 
deze energietransitie te laten slagen, moet 
Nederland qua snelheid wereldkampioen 
worden. We hebben vanaf het Kyotopro-
tocol in 1998 tot nu ongeveer 20 tot 25% 
CO2-reductie gerealiseerd. In 95 maanden 
moeten we minimaal net zoveel doen als  
de afgelopen 30 jaar.”

Drie wegen
De oplossing voor het probleem is drie-
ledig: investeren in uitbreiding, efficiënter 
gebruik en een meer flexibele inzet van 
het stroomnet. Tot 2050, zullen de geza-
menlijk netbeheerders cumulatief € 102 
miljard investeren, waarvan al € 30 miljard 
tot 2030. Daarmee zijn ze de grootste 

Die andere veiligheid
Sinds een aantal jaren is die ‘andere 
veiligheid’ een betrekkelijk nieuw 
fenomeen in de elektriciteitswereld. 
Hackers die systemen plat kunnen 
leggen en regelrechte terroristen die 
niet alleen oliepijpleidingen maar 
ook kabels kunnen saboteren. Het 
Nationaal Crisisplan Elektriciteit vat 
de risico’s samen met drie D’s: ons 
energiesysteem wordt decentraler, 
duurzamer en digitaler. Alle drie 
vergroten de kwetsbaarheid. Partijen 
geven aan dat er volop wordt samen-
gewerkt op dit ‘front’ en dat het 
ieders ‘volle aandacht’ heeft. Gezien 
de actualiteit is dat ongetwijfeld een 
understatement.

Nationaal Programma 
Netcongestie
Begin 2022 is een brede coalitie van 
14 partijen – ondernemers, over-
heden en netbeheerders – aan de 
slag gegaan om structurele oplos-
singen te bedenken voor de krapte 
op het elektriciteitsnet. Minister voor 
Klimaat en Energie, Rob Jetten, heeft 
het plan van deze coalitie, getiteld 
‘samen sneller het net op’, omarmd 
en Ben Voorhorst als coördinator 
aangesteld van een speciale 
taskforce. Die heeft onderzocht hoe 
we de schaarse ruimte op het net 
optimaal kunnen gebruiken. Op 21 
december 2022 presenteerde Voor-
horst het Landelijk Actieplan Netcon-
gestie, dat de veelzeggende titel 
‘Nieuw energiesysteem, het aanbod 
regeert’ draagt. Het plan heeft d rie 
pijlers: sneller bouwen van nieuwe 
infrastructuur, sterker sturen op slim 
gebruik van het huidige net en de 
noodzakelijke omslag van een vraag 
gestuurde markt naar een aanbod 
gedreven markt. De overgangsfase 
naar duurzame energie gaat met 
horten en stoten, en de verzwaring 
van het net kan de groeiende vraag 
niet bijbenen. Met dit plan wordt 
gewerkt aan het energiesysteem van 
de toekomst, terwijl de huidige infra-
structuur optimaal gebruikt wordt. 

Oskam voorspelt dat de structurele netcon-
gestie die er nu is, nog tot 2030 in grote 
delen van het land zo zal blijven. “Die 
investeringen kosten nu eenmaal veel tijd. 
Gedurende de energietransitie zullen de 

“We moeten gaan 
meewaaien met de 
wind, meedraaien met 
de zon en meebewegen 
met de capaciteit”
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STEEDS 
PRECIEZER
TEKST ROB VAN ‘T WEL
BEELD GETTY IMAGES

Ooit de trein gemist van 10.21 uur? Of juist  
moeten wachten omdat de trein vertraging heeft? 
Het kan allemaal heel frustrerend zijn, zeker 
voor een volkje dat stiptheid met de paplepel 
krijgt ingegoten. Zes uur eten is zes uur aan tafel. 
Anders ben je te laat.

Ondanks culturele verschillen is de wens om de  
tijd te vangen van alle windstreken en volkeren. 
Om te weten wanneer gezaaid en geoogst kan 
worden of om belangrijke dagen vast te leggen. 
En om onderling afspraken te kunnen maken, of 
dat nu voor bidden of handeldrijven is. Tijd legt 
afspraken vast.

De oudste tastbare bewijzen van tijdmeters zijn de 
zonnewijzers, waterklokken en zandlopers bij de 
oude Mesopotamiërs, Egyptenaren en Romeinen. 
De mechanische klok stamt uit 1386. Het uurwerk 
hangt in de kathedraal van Salisbury. Dichter bij 
huis speelt Christiaan Huygens een hoofdrol door 
de aan hem in 1656 toegeschreven uitvinding van 
het slingeruurwerk. 

Maar de tijd staat niet stil. Midden jaren vijftig 
van de twintigste eeuw luidt de Brit Louis Essen 
met de eerste atoomklok een nieuw tijdperk in. 
De astronomische tijd, gebaseerd op de rotatie 
van de aarde, wordt ingeruild voor resonantie 

van atomen; die van het ultrastabiele cesium-
133. Een seconde duurt namelijk even lang als 
9.192.631.770 perioden van straling tussen 
twee energieniveaus, zo is in 1967 wereldwijd 
afgesproken.

Atoomklokken, waarvan er zo’n 200 zijn, gelden 
sindsdien als moederklokken. Ze zijn nauwkeurig 
tot op minder dan 2 nanoseconden per dag, 
wat neerkomt een afwijking van 1 seconde in 1,4 
miljoen jaar. De volgende generatie klokken, waar 
hard aan gewerkt wordt, moet die afwijking terug-
brengen tot 1 seconden in de 1,7 miljard jaar. Dat 
is nodig omdat satellieten, navigatiesystemen en 
computernetwerken om nog meer nauwkeurigheid 
vragen. Of treinen door de toegenomen precisie 
stipter gaan rijden is niet zeker.

ZOVEEL 
IS ZEKER

uitbreidingen op het net altijd achterlopen 
op de groei van de maatschappelijke vraag. 
Maar als je als bedrijf nu én slim het net 
benut én zorgt dat je op tijd klaar bent voor 
een systeem met veel wind en zon, dan ben 
je spekkoper. Dat is onze uitnodiging aan 
de bedrijven: zorg dat je ervan profiteert.”

Tegenvallers en inschattingsfouten
Het klinkt bemoedigend. Ondertussen 
zitten we wel in de penarie door het 
capaciteitstekort. Je vraagt je af: had dit 
niet voorkomen kunnen worden? Oskam 
legt uit dat er wel degelijk dingen anders 
hadden gekund. De aanleg van grote 
zonneweides op land in Noord-Nederland, 
met name gestuurd door hele groot subsi-
diepotten bijvoorbeeld. “De minister heeft 

dat toegegeven. Daar had planmatiger 
samengewerkt moeten worden met de 
netbeheerders”, verklaart Oskam. De hinder 
die bedrijven nu ondervinden van het net 
komt volgens hem door de enorme snelheid 
waarmee ze willen verduurzamen en elek-
trificeren. “Er worden nu in no time investe-
ringsbeslissingen naar voren gehaald. Dat is 
hun goed recht en volkomen terecht. Maar 
díe snelheid heeft niemand voorzien.”

Hij wijst op nog een andere factor die de 
netbeheerders parten speelt: de krapte op 
de arbeidsmarkt. “We werken nu dagelijks 
keihard met ongeveer 20.000 mensen om 
de problemen op te lossen. In de periode 
tot 2015 groeide onze werkvoorraad 
hooguit 3% per jaar, nu is dat 30%. Dat 
betekent dat wij voor de komende acht 
jaar nog eens 13.000 nieuwe collega’s 
zoeken. Dat is ons grootste knelpunt. Als 
je bedenkt dat alleen al de totale techniek-
sector 100.000 mensen nodig heeft tot 
2030. Hetzelfde geldt voor de zorg en het 
onderwijs. We doen er nu alles aan om 

“We zitten in een perfect storm 
van grote ontwikkelingen die nu 

bij elkaar komen”

Onzekerheid in Europa
Begin december vorig jaar waar-
schuwde TenneT, de beheerder van 
het hoogspanningsnet, voor moge-
lijke haperingen in de stroomvoor-
ziening in Europa. De waarschuwing 
komt uit de Winter Outlook van 
Entso-e, de branchevereniging van  
de Europese beheerders van 
hoogspanningsnetten. Er zouden 
deze winter wel eens problemen 
kunnen ontstaan. Door de hoge 
energieprijzen, de krapte in het 
aanbod en de blijvende onze-
kerheid door de oorlog in Oekraïne 
kunnen in sommige landen situ-
aties ontstaan waarbij bedrijven 
gedwongen worden hun gasverbruik 
te verminderen. Zeker als het heel 
koud wordt. En dat betekent: de 
stekker eruit. Denkbaar is dus dat 
fabricageprocessen en bijvoorbeeld 
de verwarming van kassen tijdelijk 
moeten worden gestaakt. De 
vooruitzichten voor Nederland zijn 
volgens Entso-e overigens positief, 
dankzij een ruime en brede produc-
tiemix voor elektriciteit, goedgevulde 
gasopslagen en veel verbindingen 
met omliggende landen. No ade- 
quacy issues are expected for the 
Winter 2022-2023, staat in het 
landenrapport over Nederland.

het werken in deze sector aantrekkelijk te 
maken, maar het is een maatschappelijke 
trend waar veel sectoren last van hebben.”

Leren loslaten
Ander obstakel zijn de lange doorlooptijden 
van de uitbreidingsprojecten. Het kost 
jaren voordat er geschikte locaties zijn 
gevonden voor het bouwen van nieuwe 
hoog- of middenspanningsstations. Dan 
volgt nog het vergunningstraject. “Zeker met 
de huidige stikstofproblematiek, ben je zo 
tien jaar verder. We zitten gewoon in een 
perfect storm van grote ontwikkelingen die 
nu bij elkaar komen.”

Ondanks de storm heeft Oskam vertrouwen 
in een goede afloop. “Enige punt is dat we 
dan wel moeten genezen van een typisch 
Nederlandse ziekte namelijk dat we eerst 
200% zeker willen weten dat het nieuwe 
beter is dan het oude, voordat we het 
nieuwe gaan doen. Het perfecte is hier de 
vijand van het goede. Dat moeten we echt 
loslaten.”
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Buiten draait attractie London Eye zijn 
reuzenrondjes aan de Theems. Binnen 
draagt Ben van Beurden een oranje das. 
Gisteren speelde Nederland zijn eerste 
groepswedstrijd op het wereldkampioen-
schap voetbal. Mochten Engeland en 
Nederland ooit tegenover elkaar komen  
te staan dan juicht hij voor Nederland.  
“Ja, natuurlijk.” 

De CEO die de overname van BG Group 
leidde, ervoor zorgde dat het bedrijf het 
Akkoord van Parijs omarmde, moeilijke 
beslissingen moest nemen in de covid-crisis, 
het hoofdkantoor van Den Haag naar 
Londen verplaatste en na de Russische 
inval in Oekraïne besloot uit Rusland te 
vertrekken, staat op het punt afscheid 
te nemen. 39 jaar werkte hij voor Shell, 
de laatste negen als hoogste baas. De 
afscheidsrecepties staan in de agenda. 
Straks vertrekt hij voor een diner naar 
Amsterdam. Zijn tas staat al klaar.

Hoe kijk je terug op je carrière?
“Trots, maar ik voel me ook bevoorrecht. 
Ik werd ingenieur omdat het mij geweldig 
leek te werken aan grote, belangrijke zaken. 
En dat is precies wat ik mocht doen in mijn 
carrière: werken aan grote projecten, de 
wereld over reizen en later in mijn carrière 
deals sluiten die er echt toe doen. Daarna 
mocht ik me buigen over een antwoord op 
de uitdagingen die klimaatverandering en 
de energietransitie brachten. Stuk voor stuk 
grote en belangrijke uitdagingen. Ik heb 
met geweldig veel plezier in deze sector 
gewerkt en ik voel me bevoorrecht dat ik 
Shell mocht leiden.”

Waar kijk je als CEO met  
de meeste trots op terug?
“Dat dit grote, complexe bedrijf een 
duidelijker strategische richting heeft dan 
ooit tevoren. Uiteindelijk hoort het bij je rol 
als leider om dat te bereiken. Daarnaast 
boekten we flinke vooruitgang als het gaat 

Geef leiding  
met je hoofd  
én hart
In zijn negen jaar als CEO overwon Ben van Beurden 
de grootste uitdagingen die iemand in het bedrijfs-
leven kan tegenkomen: van omgaan met COVID-19 
tot  de Russische invasie van Oekraïne, en natuurlijk 
het uitstippelen van Shells pad naar netto nul uit-
stoot. Hoe kijkt hij terug op zijn carrière bij Shell?

TEKST CHRIS LOGAN, ROBERT STIPHOUT 
BEELD DAN KENNEDY, ANP, SHELL INTERNATIONAL LTD.

VERTREKKEND CEO  
BEN VAN BEURDEN
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om veilig werken. Tijdens mijn jaren wisten 
we het aantal veiligheidsincidenten met 
meer dan 80% te verminderen, een enorme 
stap voorwaarts. Ook op tal van andere 
vlakken boekten we vooruitgang. Een 
betere balans tussen mannen en vrouwen 
bijvoorbeeld. We zijn er nog niet, maar het 
aandeel vrouwen op senior niveau, in onze 
top-1200 steeg in mijn tijd als CEO van 17 
naar circa 30%.”

Wat waren de beslissende 
momenten in je carrière? 
“Ik kijk met plezier terug op elke functie die 
ik vervulde: het ontwerpen van een instal-
latie voor vloeibaar aardgas, werken in de 
chemie-operatie op Pernis, aan de slag met 
een zeer uitdagende raffinage-opdracht in 
Soedan, mijn tijd als Manager Operations 
in Maleisië. 

Echt beslissend was mijn eerste commerciële 
baan. Ik had er zeventien jaar op zitten in 
technische, ontwerptechnische en operati-
onele rollen. Plots gaf het bedrijf me de kans 
om over te stappen naar een commerciële 
functie, het verkopen van vloeibaar aardgas 
in Mexico, het Altamira LNG-project. Het 
bleek een eyeopener, een fantastische 
kans om te leren. Zonder die kans, denk ik 
niet dat ik ook maar in de buurt zou zijn 
gekomen van een rol als CEO.  

Vlak daarvoor onderging ik een assessment 
voor het ontwikkelen van mijn vaardigheden 
als leider. Dat was een absolute ramp. In mijn 
eerste sollicitatiegesprek bij Shell, na mijn 
afstuderen aan de Universiteit Delft, heb ik 
gezegd dat ik door wilde stoten naar de top 
van het bedrijf. Maar tijdens het assessment 
werd me heel duidelijk dat er grote gaten 
gaapten in mijn cv en in mijn vaardigheden. 
De feedback was dan ook meer van: ‘En hier, 
beste vriend, houdt het bij Shell op voor jou. 
En om eerlijk te zijn, we begrijpen eigenlijk 
niet hoe je überhaupt zo ver gekomen bent’.

Dat dwong me om in de spiegel te kijken. 
Ik wist: ik moet zelf de regie gaan voeren 
over mijn carrière. Dus dook ik in mijn eerste 
commerciële rol en ontdekte ik een ander 
pad, die van de strategie in plaats van de 
operatie.

De kans om onze chemiedivisie te leiden, 
was ook een gedenkwaardig moment. Ik 
herinner me dat toenmalig CEO Jeroen van 
de Veer mij de functie in 2006 gaf, en zei: 
‘Ben, Chemicals is belangrijk en van stra-
tegisch belang voor Shell. Het gaat er niet 
goed, en mogelijk ben jij de laatste die de 
kans krijgt om het tij te keren’. Alweer zo’n 
beslissend moment dus, waarbij je denkt: 
of ik maak hier iets van, of ik vlieg er samen 
met Chemicals uit. 

met nieuwe businessmodellen, zaken die 
je als bedrijf doet. Daarnaast moeten we 
helpen de beleidsmaatregelen te bepleiten 
die het voor ons mogelijk maken om, of ons 
stimuleren om deze risico’s te nemen.”

Hoe denk je nu over de uitspraak 
van de rechtbank in Den Haag van 
2021, waarin Shell wordt verplicht 
koolstofemissies sneller terug te 
dringen tegen 2030?
“Hetzelfde, namelijk dat we de uitdaging 
moeten aangaan om onze eigen emissies 
met 45% te reduceren. Sterker, we hebben 
ons tot doel gesteld de absolute emissies uit 
onze eigen activiteiten met 50% te redu-
ceren, ten opzichte van 2016. 

Wordt het gemakkelijk? Nee, maar als je 
jezelf tot doel hebt gesteld om je eigen 
emissies terug te brengen naar netto nul 
dan ben je op koers als je in 2030 op 50% 
uitkomt. Daarom heb ik gezegd dat we de 
uitdaging aangaan en ons deel zullen doen 
om in de pas te lopen met ‘Parijs’. 

Terwijl we de uitkomst van het hoger 
beroep afwachten, zetten we stappen 
om ons te houden aan de uitspraak. De 
verplichtingen ten aanzien van scope 3, 
de emissies die voortkomen uit het gebruik 
van onze producten door onze klanten, 
zijn onredelijk. Een reductie van 45% is hier 
buiten alle proportie. Voor wat betreft onze 
klanten, vooral in transport en industrie, 
wordt Shell gevraagd twee keer zo snel 
te gaan als de Europese Unie. Dat in een 
kortere tijdsspanne en ook nog op wereld-
schaal, terwijl de EU al één van de meest 
ambitieuze doelstellingen van de wereld 
heeft. In de tweede plaats is niet duidelijk 
hoe Shell verantwoordelijk kan worden 
gehouden voor het reduceren van uitstoot 
van klanten, die niet een vergelijkbare 
wettelijke verplichting hebben om hun 
emissies te verminderen. Ik vind dan ook  
dat we de plicht hebben om in hoger 
beroep te gaan.”

Je sprak over de vereenvoudiging 
van de aandelenstructuur en de 
verhuizing van Shells hoofdkantoor 
plus vestigingsplaats voor de belasting 
van Den Haag naar Londen. Wat 
betekende dat persoonlijk voor je,  
als Nederlander? 

Deze momenten leren je iets over eigenaar-
schap. Je best doen, is daarbij niet genoeg. 
Nee, je moet dit voor elkaar krijgen, er is 
maar één persoon die het kan doen en 
die persoon ben jij. De verwerving van BG 
Group was mogelijk het grootste zakelijke 
succes en in veel opzichten vergelijkbaar 
met de uitdaging in Chemicals in de zin  
van: als het je lukt, is het geweldig en als 
het je niet lukt zou het zomaar game over 
kunnen zijn.”

Terugkijkend, zijn er dingen die je 
anders had willen doen? 
“Heb ik enkele echt belangrijke zaken 
verkeerd gedaan? Niet in de zin dat ik iets 
niet had moeten doen, meer in de zin dat ik 
zaken eerder had moeten doen. Dat geldt 
misschien wel een beetje voor Shell in het 
algemeen: we proberen het juiste te doen 
als een bedachtzaam, betrokken, oprecht 
bedrijf. Maar soms nemen we er te veel de 
tijd voor. Dat geldt ook voor mij. Terug-
kijkend op bepaalde beslissingen heeft het 
te lang geduurd voordat het hoofd uitkwam 
bij wat het hart al wist.

De les hier is: als je weet wat de juiste 
uitkomst is, ga er dan voor. Er is een aantal 
momenten waarop ik eerder had kunnen 
handelen, zoals in 2015 bij het terugtrekken 
uit het Arctisch gebied. Dat hadden we 
eerder en sneller kunnen doen.

Voor Groningen geldt hetzelfde. Afgelopen 
jaar werd ik gehoord in de Parlementaire 
enquête aardgaswinning Groningen. Je 
leest alles terug, reflecteert op de discussies 
en je gedachten van toen en als je dan alles 
bij elkaar optelt, dan kom je tot de slotsom 
dat we eerder hadden kunnen besluiten dat 
het genoeg was. Ik denk dat we te lang het 
hoofd braken over enerzijds veiligheid voor 
Groningers en anderzijds energiezekerheid 
voor Noordwest-Europa. 

Toen we eenmaal de overheid duidelijk 
maakten dat het genoeg was, dat er een 
andere oplossing moest komen en dat het 
niet aan ons, maar aan de overheid was 
om dergelijke maatschappelijke dilemma’s 
te wegen, duurde het nog eens vijftien 
maanden om die boodschap te laten 
landen.  Je vraagt jezelf dan: had het zo 
lang moeten duren, wat had ik nog meer 
kunnen doen?

Het besluit van de Board om het dividend 
in 2020 te verlagen, was pijnlijk. Het 
verhuizen van het hoofdkantoor uit mijn 
vaderland Nederland evenzo, al was het 
laatste nodig om onze duale aandelen-
structuur te vereenvoudigen, om sneller te 
kunnen investeren. In beide gevallen zag ik 
geen alternatief.”

In de eerste maanden van 2021 
lanceerde je Shells strategie, Powering 
Progress, die het bedrijf klaar moet 
stomen voor de toekomst. Gaat die 
verandering snel genoeg? Verandert 
de wereld snel genoeg?
“De samenleving gaat te langzaam bij het 
terugdringen van koolstofemissies en voor 
een zeer groot deel zijn wij afhankelijk 
van die samenleving. Shell heeft zich tot 
doel gesteld de absolute emissies uit onze 
operaties te halveren tegen 2030. We 
hebben een strategie om tegen 2050 een 
energiebedrijf te worden met netto nul 
uitstoot en ik ben ervan overtuigd dat we 
dat kunnen waarmaken. Dus ik denk dat 
we in de pas lopen met alles wat vanuit het 
Akkoord van Parijs mag worden verwacht 
van bedrijven zoals het onze. 

Als het gaat om de uitstoot van onze 
klanten wordt het ingewikkelder, omdat je 
die niet in de hand hebt. Je moet op zoek 
gaan naar andere klanten of je bestaande 
klanten moeten hun energieverbruik veran-
deren. Om dat te doen, moeten ze verande-
ringen aanbrengen in hoe ze rijden, hoe ze 
wonen, hoe ze produceren, hun levensstijl, 
et cetera. Dan kan je als bedrijf niet zeggen: 
‘Ik doe dit wel voor jou’.

De energietransitie is een nog grotere 
uitdaging dan de Industriële Revolutie. Je 
kunt er binnen de gegeven tijd alleen een 
succes van maken als overheden ingrijpen 
en met beleid consumenten stimuleren om 
koolstofarme producten te kopen. Het gaat 
niet alleen om het beprijzen van koolstof. 
Dat is maar één ding. Overheden moeten 
echt helpen door de regie te nemen om 
de transitie in goede banen te leiden met 
zonneklare beleidsmaatregelen en heldere 
mandaten, zeker voor wat betreft de 
vraagkant.

Shell heeft hierin de rol van innovator, we 
nemen risico’s en overwinnen uitdagingen 

  De toenmalig prins van Wales, 
de huidige Britse koning Charles, 
schudt de hand van Ben van 
Beurden, tijdens een bijeenkomst 
van het Commonwealth Business 
Forum, april 2018.

“De les hier is: als je 
weet wat de juiste 
uitkomst is, ga er 
dan voor”
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“Het probleem van de duale aandelen-
structuur moest worden opgelost, om tal 
van redenen die zich bovendien steeds 
meer lieten gelden. Dan komt na jaren van 
vruchteloos zoeken, praten en afwegen 
het moment dat je de conclusie trekt dat 
er geen alternatief is. Als je diep in je hart 
weet dat dit de enige manier is dan hak je 
de knoop door. Het was enorm pijnlijk. Ik 
ben Nederland enorm dankbaar, voor Shell, 
voor Shell in Nederland. Dat maakt het extra 
pijnlijk dat je tot dit besluit moest komen.”

In het weekeinde na de invasie in 
Oekraïne op 24 februari besloot je 
om Shell, na 130 jaar aanwezigheid, 
uit Rusland terug te trekken. Hoe 
kwam dat besluit tot stand? 
“Dat was een zeer moeilijke discussie. 
Ik heb hard gewerkt aan het opzetten 
van onze activiteiten in Rusland en het 
verbinden ervan met onze business in 
Europa. Dit deels in de overtuiging dat 
wederzijdse afhankelijkheid voor energie 
en economie zou werken als een geopoli-
tieke stabilisator. In het weekeinde na de 

invasie zeiden we tegen elkaar: wacht, dit 
verandert alles. Kunnen we echt blijven 
doorgaan op deze manier? Dat was een 
enorme stap. Op zaterdag namen we 
maatregelen om de veiligheid van mensen 
zeker te stellen. Op zondag dachten we: dit 
kan zo niet langer. We opereerden per slot 
van rekening niet autonoom in Rusland. We 
zaten daar in samenwerkingen met veelal 
Gazprom, een staatsbedrijf. We waren dus 
zeer verbonden met de Russische overheid, 
en die ging een richting op waarmee we 
ons niet wilden associëren. 

Tegen zondagavond was ik tot de conclusie 
gekomen dat de situatie onhoudbaar was 
en dat we weg moesten. Op maandag-
ochtend sprak ik met de voorzitter van 
de Board en het dagelijks bestuur over 
het idee om uit Rusland te vertrekken. Die 
middag maakten we het bekend. Dit was 
een besluit waar hoofd en hart snel op één 
lijn zaten, maar het uitvoeren ervan was 
extreem moeilijk, en dat is het tot op de dag 
van vandaag. Voor het bedrijf was het een 
historisch besluit.” 

Kwamen vervolgens de zorgen 
over wat er met Shell-medewerkers in 
Oekraïne en Rusland zou gebeuren? 
“Ja, ieder met hun eigen dimensies. Hoe 
kan je medewerkers in Oekraïne helpen 
als ze geconfronteerd worden met militaire 
agressie of als ze vluchtelingenkonvooien 
van brandstof willen voorzien? Uiteindelijk 
zijn we hen naar ons beste kunnen gaan 
helpen, zowel het gros dat bleef als zij die 
naar buurlanden vluchtten. We konden hen 
in elk geval helpen door te zeggen: maak  
je geen zorgen over de financiële impli-
caties. We vertelden hen dat we er voor  
ze zouden zijn. 

De medewerkers hebben uitstekend werk 
geleverd om het land onder vreselijke 
omstandigheden in beweging te houden.  
In Rusland waren keuzes nodig om mensen 
te beschermen en dat voelde als een zware 
verantwoordelijkheid.” 

Het afstand nemen van Russische 
olie en gas sinds de invasie leidde 
ertoe dat landen zich gingen herbe-
zinnen op leveringszekerheid en tot 
een versnelling van de energietran-
sitie. Hoe kijk je aan tegen dit nieuwe 
energielandschap? 
“Lang wilden mensen alleen met ons praten 
over de noodzaak om duurzamer te zijn, 
meer te investeren in schonere, groenere, 
koolstofarme producten. Dat snappen 
we en dat doen we ook, maar dat is niet 
het hele verhaal. Energie moet niet alleen 
schoner zijn, het moet ook beschikbaar en 
betaalbaar zijn. Kan dat allemaal tegelijk? 
Zeker, maar het een gaat vaak ten koste 
van het ander. De afgelopen tien jaar is die 
realiteit genegeerd door de bijna eenzijdige 
focus op schonere energie in plaats van 
ook te kijken naar leveringszekerheid en 
betaalbaarheid van energie.”

Waarom omarmde je zo openlijk 
de noodzaak van belasting op ‘over-
winsten’, gezien de turbulente tijden 
in de energiesector en de noodzaak 
van het investeren voor de lange 
termijn? 
“Uit realisme. De meest kwetsbaren in de 
samenleving kunnen de energieprijzen die 
we hebben gezien, niet betalen. Ik ben 
geen voorstander van de harde opvatting 
dat de markt dit oplost, dat de beste 

remedie tegen hoge energieprijzen, hoge 
energieprijzen zijn. We moeten dankbaar 
zijn dat we overheden hebben die ingrijpen. 

We moeten bereid zijn hierover te praten, 
en dat is wat we hebben gedaan. Maar 
we hebben ook gezegd dat het moet 
gebeuren op een manier die prikkels creëert 
voor investeringen in de energietransitie en 
energiezekerheid.”

Je loodste Shell door COVID-19. 
Hoe was dat en welk effect had 
corona op jou persoonlijk? 
“Het was onwerkelijk, dat was het voor 
iedereen. Tegen alle verwachtingen in, 
lijkt het erop dat we ons op veel fronten 
hebben verbeterd. We ontdekten nieuwe 
manieren om te werken en op verschillende 
vlakken doen we het beter dan voor covid. 
Ik vond het continu van virtuele vergadering 
naar virtuele vergadering gaan fysiek en 
emotioneel overigens vermoeiend. Dat was 
de professionele kant.

Wat de persoonlijke kant betreft, zorgde het 
opgesloten zijn in huis ervoor dat we ons 
als gezin een beetje herontdekten. Thuison-
derwijs, drie maaltijden per dag als gezin 
samen eten; het waren compleet nieuwe 
ervaringen voor ons, net als voor veel 
collega’s kan ik me voorstellen. Ik herinner 
me dat na drie, vier maanden thuiswerken, 
mijn vrouw tegen me zei: ‘Ik ben niet meer 
zo bang voor je pensioen, je thuis te hebben 
de hele dag. Ik denk dat het goed zou 
werken’.”

Je zei dat de moord op George 
Floyd, door een agent in Minneapolis 
in mei 2020, en de daaropvolgende 
gebeurtenissen een ‘wake-up call’ 
waren voor je als leider. Doet Shell 
genoeg om een integer, divers en 
inclusief bedrijf te zijn?
“Ik denk zeker dat we meer divers zijn 
geworden en dat ook de etnische diversiteit 
is verbeterd. Maar we kunnen nog meer 
doen om ervoor te zorgen dat we geheel 
inclusief zijn en vrij van vooroordelen of 
onverdraagzaamheid.  

De vreselijk verdrietige dood van George 
Floyd gaf mensen binnen ons bedrijf de 
overtuiging dat ze zich moesten uitspreken 
en te zeggen wat er speelde. Dan kom je 

tot de ontdekking dat racisme niet alleen 
een maatschappelijk probleem is. Werk-
plekken, zoals bij Shell, zijn daarop geen 
uitzondering.

Ik realiseerde me in de nasleep van dit 
alles dat het niet genoeg is om te zeggen: 
‘Ik ben geen racist’. Of: ‘Mijn organisatie, 
mijn team, of wat dan ook is geen racist’. 
Je moet een anti-racist zijn. Dat wil zeggen 
dat, of er nu grote of kleine ongelijkheden 
bestaan in je organisatie, je goed in de 
spiegel moet kijken om te onderzoeken  
of je zelf niet onbewust vooroordelen 
koestert. 

Al dit soort zaken zijn veel meer dan 
voorheen aan de oppervlakte komen 
drijven. We werken er hard aan om ze te 
adresseren, erover te praten, ze te onder-
zoeken, hoe ongemakkelijk het ook mag 
zijn. We moeten heel duidelijk zijn over 
de verwachtingen die we erover hebben. 
Discriminatie mogen we op geen enkel vlak 
tolereren. Ik vond dat ik daar heel duidelijk 
over moest zijn. Maar we hebben nog meer 
werk voor de boeg. Dit is niet iets wat we 
snel kunnen verhelpen.”

Als je jouw jongere zelf mocht 
adviseren over leven en carrière, 
wat zou je dan zeggen tegen de net 
afgestudeerde chemisch ingenieur Ben 
van Beurden? 
“Dan refereer ik nog een keer naar het punt 
van het hart en het hoofd. Als in je hart 
duidelijk is wat je moet doen, wacht dan 
niet tot het hoofd tot dezelfde slotsom komt.
 
Iets anders is dat je bij de stap in een 
nieuwe functie voor jezelf duidelijkheid moet 
creëren. Je moet helder voor ogen hebben 
wat je wil bereiken in die rol, of wat jou 
gevraagd is om te bereiken. 

Ik moet bekennen dat die duidelijkheid 
geheel ontbrak in mijn eerste rollen binnen 
Shell. Het kwam vaak naderhand, en vaak 
pas als ik dacht een steek te hebben laten 
vallen. Mettertijd werd het beter. Zeker 
toen ik CEO werd, zorgde ik ervoor dat  
ik veel tijd nam om te denken wat ik echt 
wilde bereiken. Het is niet zo dat alles 
precies verloopt volgens plan, maar je  
hebt tenminste een plan. Een plan hebben,  
dat is misschien wel het advies.”

“Dit was een besluit 
waar hoofd en hart 
snel op één lijn zaten, 
maar het uitvoeren 
ervan was extreem 
moeilijk”
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Wat zijn de plannen voor een 
leven na Shell? 
“Nu moet ik meteen tegen mijn eigen 
principe ingaan, want ik heb geen plan! 
Maar, dat is bewust. Voor mijzelf en mijn 
gezin waren het negen veeleisende jaren. 
Dus heb ik het advies gevolgd dat veel 
mensen aan me gaven: als je terugtreedt  
en mensen komen op je af met aanbie-
dingen of ideeën, zeg dan tegen alles nee. 
Dat heb ik tot nu gedaan. Het is een beetje 
eng, maar mij bevalt het vooruitzicht wel  
om de komende zes tot twaalf maanden 
geen voldoening te halen uit mijn werk, 
maar op een hele andere manier van het 
leven te genieten. 

Je moet werken, er zijn voor je gezin en 
vriendschappen onderhouden. Ik heb  
vaak gemerkt dat als je echt je best doet,  
je twee van deze drie kunt doen, maar niet 
alle drie. Dus is het nu tijd om de balans  
te verschuiven, zeker voor wat betreft  
oude vrienden.

Ik wil verder golf spelen, iets meer gaan 
reizen, veel meer tijd met het gezin door-
brengen. Ik hou van boeken lezen, maar  
als CEO kwam ik in een goed jaar niet 
verder dan twee boeken, de rest van de 
tijd ging op aan het lezen van documenten, 
e-mails, voorstellen enzovoorts. Onge-
twijfeld zal ik me op een gegeven moment 
rusteloos gaan voelen, maar ik heb besloten 
dat moment af te wachten in plaats van  
het voor te zijn.”

Hoe zou je in één zin je nalaten-
schap bij Shell omschrijven? 
“De strategische helderheid van Powering 
Progress is het belangrijkste. Op dit 
moment, zijn we een bedrijf dat er finan-
cieel, organisatorisch en operationeel beter 
voorstaat dan toen ik CEO werd. Ik geloof 
dat mijn nalatenschap is dat we in alle 
belangrijke opzichten een beter bedrijf zijn 
geworden, een bedrijf bovendien dat weet 
wat het wil zijn. Misschien is dat die ene zin: 
een beter bedrijf, dat weet wat het wil zijn.”

LOSVAST
TEKST MONIKA JAK
BEELD DANKI

Een echte padvinder weet het: een goede knoop 
moet weer los kunnen. Het is als een omgekeerde 
zekering. Zoals het vasthouden van elkaars 
handen. Los is ook wel eens lekker.

In de scouting heet dat pionieren: knopen  
leggen en daarmee dingen bouwen. “Zorg 
ervoor dat je de natuur niet beschadigd met 
je pionierswerk en dat je netjes werkt.” Het 
zijn welkome instructies uit het handboek als je 
bedenkt dat een aantal van die enthousiaste 
jongelingen dat pionierswerk later voortzetten 
achter een operatietafel. Als het goed is leggen  
ze dan heel vakkundig de juiste knoop. 

Een veel gebruikte knoop heet niet voor niets de 
chirurgische knoop. Ook wel waterknoop. En 
inderdaad, hij is ook populair onder vissers. Het is 
in feite een variant van de platte knoop waarmee 
je twee lijnen aan elkaar vastmaakt, alleen maak 
je een extra draai, waardoor hij niet slipt. Hier 
is geen touw aan vast te knopen voor wie de 
padvinderij heeft gemist. Het is genoeg om te 

weten dat een goed gelegde chirurgische doet 
wat hij moet. Let wel, hij is nog altijd te ontwarren. 
Op chirurgisch niveau onnodig, maar in de jungle 
die wereld heet handig en belangrijk. 

Neem de knoop der knopen: de onontwarbare 
gordiaanse. Volgens het orakel zou degene die 
de knoop kon ontwarren, de heerser van de hele 
wereld worden. Daar had Alexander de Grote 
(356-323 v. Chr.) wel oren naar. Hij kwam op 
een van zijn veldtochten terecht in Gordium, waar 
in een tempel voor de Griekse oppergod Zeus 
de knoop werd bewaard. Nadat hij een tijd had 
zitten hannesen op de ouderwetse manier, zich 
bijna verzoend met het lot, bedacht hij dat er geen 
instructies waren gegeven over het hoe. Hij pakte 
zijn zwaard en hakte de knoop door. Het betere 
pionierswerk. En indachtig de belofte van elke 
scout: ‘jullie kunnen op mij rekenen’. 

Een goede knoop kan los, een ogenschijnlijk 
ontwarbare kan doorgehakt. Het zijn zekerheden 
waar je mee vooruit kan in het leven. 

ZOVEEL 
IS ZEKER

2 Maak een lus in 
het midden van de 
dubbele lijn, met  
het uiteinde boven. 

3 Trek die uiteinden 
door de lus.

4 Haal de uiteinden 
nogmaals door de 
lus. (In totaal de lijnen 
drie of vier keer erdoor 
halen, kan ook.)

5 Trek beide lijnuit-
einden aan elke kant 
stevig aan en knip 
deze kort af.

1 Leg de twee lijnen 
parallel naast elkaar.

Vierluik

39 jaar Shell
De in 1958 geboren Bernardus 
Cornelis Adriana Margeriet  
(Ben) van Beurden gaat als eerste 
generatie jongens naar de voor-
malige katholieke meisjesschool,  
het Gertrudis College in het 
Brabantse Roosendaal. Na de 
middelbare school is hij de eerste 
van de familie die gaat studeren: 
Chemical Engineering aan de  
Technische Universiteit Delft.

In 1983 is Shell meteen zijn eerste 
werkgever. Van Beurden gaat aan de 
slag en vier jaar later is hij assistent 
afdelingschef op de raffinaderij van 
Shell in Pernis. Wat volgt is een reeks 
banen bij verschillende bedrijfsonder-
delen in binnen- en buitenland, waar-
onder Soedan, Mexico, Amerika en 
Maleisië. Vanaf 2006 is hij Executive 
Vice President bij Shell Chemicals. 
In 2013 wordt hij verantwoordelijk 
voor de downstream-activiteiten 
van Shell om een jaar later aan te 
treden als Chief Executive Officer 
van het gehele energieconcern. Die 
functie vervult hij tot 1 januari 2023 
waarmee een einde komt aan een 
39-jarige loopbaan bij Shell.

Ben van Beurden is getrouwd met 
Stacey en vader van drie dochters  
en een zoon. Sinds de verhuizing  
van het hoofdkantoor naar Londen 
woont hij ook in de Britse hoofdstad.
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In Nederland staat energie besparen al 
voor de inval van Rusland in Oekraïne op 
de agenda. Toch ligt de focus vooral op 
het verminderen van CO2- uitstoot. Dat 
is nu anders. Besparen op gas, en in het 
algemeen op energie, is een speerpunt, 
vooral om een eind te maken aan de 
afhankelijkheid van Rusland. Ook de 
Europese Commissie heeft een plan om een 
gascrisis te voorkomen: Save Gas for a Safe 
Winter, doelend op de winter van 2022-
2023. Kern is een vrijwillige vermindering 
van het gasverbruik van 15% per lidstaat 
ten opzichte van het gemiddelde over de 
afgelopen vijf jaar. Hoe de lidstaten dit voor 
elkaar krijgen, mogen ze zelf weten.
 
Nederland lijkt met een vermindering van 
20% in de eerste maanden van 2022 op 
koers te liggen. Huishoudens gebruikten 
ongeveer 16% minder gas ten opzichte van 
2021. Ook de industrie heeft bijgedragen. 
De daling in gasverbruik in de olie- en de 
chemische industrie lag op 59%, bij elektrici-
teitscentrales 28% en de glastuinbouw 
verminderde met 23%. 

Zorgen over toekomst
Hans Grünfeld, directeur van de Vereniging 
voor Energie, Milieu en Water (VEMW) 
en als zodanig belangenbehartiger van 
zakelijke energiegebruikers, vindt het 
allesbehalve goed nieuws. “Toen ik minister 
Jetten naar aanleiding van deze cijfers 
nogal triomfantelijk over de bijdrage van 
de Nederland hoorde verklaren ‘we kunnen 
nog wel meer doen’, werd ik boos”, vertelt 
hij. “Hier past geen trots, hier passen 
zorgen. Het zijn geen besparingen, maar 
het gevolg van het stoppen of afschalen 
van productie. Het kon en kan namelijk 
simpelweg niet meer uit.”

Produceren is door de extreem hoge 
gasprijzen voor veel bedrijven onrendabel 
geworden. Van kaaswinkel tot supermarkt, 
van loodgieter tot drukkerij: doorgaan 
zonder prijsverhogingen door te voeren, 
is lastig. Ook in de chemie, bij uitstek een 
wereldmarkt, verliezen bedrijven het van 
concurrentie in Azië en Noord-Amerika, 
waar de energierekening en loonkosten 
lager zijn en minder regels gelden. 

Grünfeld vindt dat de huidige energiecrisis 
buiten de invloedssfeer van de Nederlandse 

industrie ligt omdat de oorzaak geopolitiek 
is. “De explosieve energieprijzen, dat is 
geen normaal bedrijfsrisico meer. Als we 
niets doen, zullen steeds meer bedrijven uit 
Nederland vertrekken. Bovendien is voor 
projecten op het gebied van circulariteit en 
duurzame transitie geen cashflow meer. Die 
gaan de ijskast in”, voorspelt hij.

De grote vraag is inderdaad of deze 
energiecrisis langjarige effecten zal hebben 
op de industrie. Het is een kwestie die 
ook de Haagse politiek bezighoudt. “Er 
is natuurlijk jarenlang geprofiteerd van 
gunstige omstandigheden”, zegt Tweede 
Kamerlid namens het CDA Henri Bontenbal. 
“Onze ligging, een wereldhaven, met 
aanvoer van goedkope energie. Dat heeft 
samen met de actieve industriepolitiek in 
de jaren vijftig geleid tot een economie 
die behoorlijk op basisindustrie steunt.” Hij 
beaamt dat er zorgen zijn, maar hij ziet ook 
kansen. Bontenbal: “Goedkope energie 
is er voorlopig niet. Ik ga niet zeggen dat 
alle industrie hier ten koste van alles moet 
blijven, maar het is onverstandig om de 
miljarden die geïnvesteerd zijn in onze 
industriecomplexen en alle kennis, nu niet te 
gebruiken om de energietransitie juist een 
zet te geven.”

Een plicht voor iedereen
Of er midden in een energiecrisis bespaard 
kan worden, is geen vraag; het moet. In 
het Europese plan mag de inspanning tot 
besparen vrijwillig zijn, in eigen land gelden 
er wettelijke verplichtingen. Vanaf dit jaar 
zijn die uitgebreid en aangescherpt. 

Voorheen bestond er alleen een concrete 
besparingsplicht voor bedrijven die geen 
milieuvergunning nodig hadden. In die 
vergunningen stonden soms wel extra eisen 
aan doelmatiger gebruik van energie, 
maar vaker niet. Besparen was ook geen 
verplichting voor de allergrootste industriële 
bedrijven en energiecentrales. Die vallen 
onder het Europese emissiehandelssysteem 
ETS (Emission Trade System). Bij deze 
bedrijven was het idee dat de geleidelijk 
afnemende beschikbaarheid en daarom 
steeds duurdere certificaten vanzelf zouden 
leiden tot besparing. Voor al deze bedrijven 
geldt nu dezelfde besparingsplicht: alle 
maatregelen tot besparing met een terug-
verdientijd van vijf jaar of minder, moeten 

TEKST MONIKA JAK  
BEELD ALAMY, ANP, GETTY IMAGES

Vijf minuten douchen, de thermostaat laag, een extra trui: thuis doen we 
van alles om energie te besparen. Zetten die kleine beetjes wel zoden 

aan de dijk? Grote winst valt toch veel eerder te behalen in de industrie? 
Wat doet de industrie aan besparing in deze energiecrisis? Een overzicht, 

voorzien van commentaren van drie nauw betrokkenen.

ENERGIE BESPAREN  
IN DE INDUSTRIE

“Als we niets doen, zullen 
steeds meer bedrijven uit 
Nederland vertrekken”

KAN HET EEN 
TANDJE MINDER?
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genomen worden. Volgens industriebelan-
genbehartiger VEMW gaat dat vooral bij 
de ETS-bedrijven niet werken. Grünfeld vindt 
dat de overheid zo stuurt op verschillende 
parameters. “In sommige gevallen leidt 
CO2-reductie juist tot méér energiegebruik, 
bijvoorbeeld als je waterstofelektrolyse gaat 
toepassen.”

Een ander instrument dat ook niet de 
beoogde besparingsambities kon waar-
maken, zijn de meerjarenconvenanten. Dat 
waren aparte afspraken die de overheid 
maakte met bedrijven over CO2-reductie 
en verbetering van de energie-efficiëntie. 
Op 31 december 2020 liepen deze af. 
Grünfeld betreurt ook dat. “Dat systeem 
was effectief. De structurele oplossing is 
natuurlijk verduurzaming, alleen heb je dat 
niet morgen geregeld. Wij vinden daarom 
dat bedrijven in deze crisis ter overbrugging 
met goede maatregelen en subsidies 
steun moeten krijgen bij energiebesparing 
en verduurzaming. Daarmee zorgen we 
direct voor een gelijk speelveld in Europa.” 
Politicus Bontenbal denkt niet dat het 
meerjarenconvenant terugkomt. “In de 
afgelopen periode zijn er op veel fronten 
allerlei vormen van compensatie geweest. 
De middelen zijn uiteraard niet onbeperkt. 
Neemt niet weg dat het cruciaal is dat 
de overheid bedrijven helpt bij een snelle 
verduurzaming. Dat is onderdeel van een 
groene industriepolitiek.” 

Nieuw instrument: maatwerk
Energiebesparingen, en in breder verband 
de transitie naar groene industrie, wordt  
wel verwacht van een nieuw instrument in 
het coalitieakkoord: maatwerkafspraken 
met de grootste industriebedrijven – dat zijn 
er dertien – en vijf afvalwerkingsbedrijven. 
De gesprekken zijn gaande. Bontenbal is  
de inbrenger van dit plan. Grondgedachte 
is dat bedrijfsleven en overheid nauw 
samenwerken op basis van wederkerigheid. 
“Idee is lang geweest dat overheid en 
bedrijfsleven zo ver mogelijk van elkaar 
af moeten staan. Vooral niet naar elkaar 
luisteren. Ik vind dat dom. Als de overheid 
zinnig transitiebeleid wil uitvoeren, dan 
moet dat samen met de industrie. Die 
product- en bedrijfschappen waarin we 
vroeger bij elkaar zaten, hebben we wegbe-
zuinigd. Bij zo’n grote transitie als deze 
moeten we elkaar weten te vinden en in 

alle openheid over beleid kunnen spreken. 
Deze maatwerkafspraken zijn voor mij een 
begin van een dialoog. Een platform waarin 
overheid en bedrijfsleven constant elkaar 
uitdagen: als jij nou die stap kan zetten,  
zet ik die.”

Bontenbal is erop gebrand dat deze 
aanpak succesvol wordt. Daar is volgens 
hem wel tijd voor nodig. Het ministerie 
is doende om nieuwe teams hiervoor op 
te zetten. “Het vergt een totaal andere 
mindset”, legt hij uit. “Mensen bij het 
ministerie moeten af en toe hun laarzen 
aantrekken en op de terreinen van de Maas-
vlakte gaan rondlopen om te snappen wat 
daar gebeurt. Andersom moeten bedrijven 
in Den Haag komen kijken hoe beleid tot 
stand komt. Samen moeten we de industrie 
verduurzamen en tegelijkertijd het verdien-
mogen van Nederland op peil houden.”

Weerbarstige praktijk
Pieter Broekema, CEO van Sensorfact, heeft 
dagelijks te maken met de ondernemers 
die moeten besparen. Zijn bedrijf levert 
sensoren die in realtime data verzamelen, 
de basis voor concrete adviezen om 
besparingen door te voeren. Dat zijn vaak 
toch net wat andere, dan die op de officiële 
lijsten staan, de zogenoemde Erkende 
Maatregelen. Volgens Broekema werken 
die lijsten niet. “Die maatregelen zijn veel te 
algemeen en uitputtend. Een ondernemer 
wil iets concreets, toegespitst op zijn bedrijf. 
Het liefst een top drie. Grote bedrijven 
hebben nog energieteams. Maar een indus-
triële mkb-er heeft geen idee waar je kan 
besparen en hoe je dat het beste kan doen. 
Daar hebben ze helemaal de tijd en kennis 
niet voor. Je moet tegenwoordig een digital 
savy zijn voor die data-analyses.” 

Wel ziet Broekema heil in de aangekon-
digde aanscherping van de handhaving 
waarvoor de overheid € 56 miljoen extra 
uittrekt. “Tot nu toe was de bespaar-
verplichting niet effectief. Ik durf wel te 
beweren dat het effect nul is geweest. Men 
gooide er echt met de pet naar, er kwam 
toch nooit iemand controleren”, vertelt hij. 

Nog veel te winnen
Handhaving of niet, adviseur energiema-
nagement Broekema weet één ding zeker: 
er valt nog veel te besparen in de industrie. 

“Zonder al te veel moeite kan de industrie 
makkelijk 10% besparen. Dat is alleen nog 
maar het laaghangend fruit. Het begint  
met zoiets simpels als machines uitzetten  
die je niet gebruikt. Het klinkt stom, maar  
in Nederland staan continu machines 
nutteloos te draaien. Er was ook geen 
aanleiding om te besparen, geen kosten-
prikkel. De gemiddelde energierekening 
in deze groep lag vóór Oekraïne rond de 
€ 400.000 per jaar. Je zou zeggen: 10% 
minder is een interessante kostenbesparing 
waar je geen personeel voor hoeft te 
ontslaan. Maar bij een omzet van zeg  
€ 25 miljoen, valt dat weg.”

Uit onderzoek blijkt dat ondernemers 
barrières ervaren om energie te besparen. 
Bijvoorbeeld dat maatregelen concurreren 
met andere investeringen en dat ze het 
productieproces verstoren. Ook ontbreekt 
het aan kennis en ambities. Broekema 
herkent het probleem van verstoring: 
“Ik zie nu veel bedrijven zonnepanelen 
installeren, omdat dat compleet buiten het 
proces om kan gaan.” Over de andere 

barrières constateert hij nuchter dat kosten 
de primaire drijfveer zijn. “Voorheen was de 
energierekening een te behappen gegeven, 
nu is het een serieuze post. Management-
teams zijn opeens wakker geschud.”

Kamerlid Bontenbal constateert ook dat 
besparing een ondergeschoven kindje is 
geweest in beleid. “We zijn uitgegaan van 
vrijwilligheid en hebben gedacht dat die 
gigajoules wel bespaard worden als het geld 
oplevert. Door gesprekken weet ik dat er nog 
veel te winnen valt. En het mooie is, energie-
besparing is behoorlijk apolitiek. Kernenergie 
kun je voor of tegen zijn, maar iedereen 
snapt dat energiebesparing nodig is.”

Besparen én 
verduurzamen
Investeren in het vergroenen 
van energie, zoals zonne-
panelen of warmtepompen 
golden voorheen niet als 
energiebesparende maatregel 
omdat ze het energieverbruik 
niet verminderen. Dat is per 
1 januari 2023 veranderd. 
Maatregelen voor productie 
van hernieuwbare energie en 
vervangen van energiedragers 
worden verplicht, mits de 
maatregelen CO2 reduceren 
en een terugverdientijd van 
vijf jaar of minder hebben. 
Verder moeten kantoren vanaf 
2023 verplicht minimaal een 
energielabel C hebben.

“Als de overheid zinnig 
transitiebeleid wil 
uitvoeren, moet dat 
samen met de industrie”

  Vanwege de stijgende energie-
prijzen kondigde conservenfabrikant 
Hak aan om vanaf januari de 
productie zes weken stil te leggen. 
De pauze is bewust gepland na het 
oogstseizoen. Het bedrijf heeft nog 
een voorraad voor onverwachte 
omstandigheden.

  Minister-president Mark Rutte en 
minister Micky Adriaansens (Econo-
mische Zaken en Klimaat) bezoeken 
een bakkerij. De stijging van grondstof- 
en energieprijzen brengen bakkers in 
financiële problemen.

  Damco Aluminiumfabriek Delfzijl (Aldel) 
is op 1 september 2022 in care and 
maintenance geplaatst. Het bedrijf zegt 
dat dit noodzakelijk is geworden door 
de torenhoge energieprijzen. Na de 
stillegging hoopt Damco op een herstart 
van de productie wanneer de omstandig-
heden verbeteren.
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Je weet maar nooit, of, dan zal je net zien. Het 
blijken hele menselijke, zorgelijke gedachten en 
van alle tijden bovendien. In de onderliggende 
zucht naar zekerheid ligt de kiem van een bijna 
4.000 jaren oude bedrijfstak: de verzekerings-
wereld.

De oudste bewaard gebleven verzekering is 
beschreven in de zogeheten Codex Hammurabi, 
uit 1754 voor het begin van onze jaartelling. In 
die 282 Babylonische wetten tellende code staat 
beschreven dat handelaren die onderweg worden 
overvallen, hun waren vergoed krijgen van de 
lokale heerser. Diezelfde handel is ook de kataly-
sator voor de verzekeringssector in latere tijden. 
Vanuit de bloeiende Italiaanse handelssteden 
zoals Genua en Venetië krijgt de verzekerings-
wereld vanaf de vroege middeleeuwen ook vaste 
voet aan de grond in opkomende handelscentra 
als Brugge, Amsterdam en Londen, waar niet 
toevallig de geboortegrond van de financiële 
dienstverlening in de Lombard Street ligt.

Vanaf 1691 is aan diezelfde Lombardische straat 
ook Lloyd’s Coffee House gevestigd. De herberg 
is een pleisterplaats waar kapiteins, handelaren, 
kooplui en reders samenkomen om de handels- en 
transportrisico’s te verzekeren door een premie en 
polis vast te stellen. Erfgenaam Lloyd’s of London 
is nog altijd de grootste verzekeringsmarkt van de 
wereld.

Stapsgewijs groeit de sector, onder andere met 
dank aan de zogeheten Great Fire in 1666 in 
dezelfde Britse stad. Bij de start van de eerste 
‘moderne’ verzekeringsmaatschappij in 1681 
sluiten meteen al 5.000 mensen een verzekering  
af voor huis en haard.

Daarna wordt de sector steeds commerciëler en 
bereikbaarder voor grotere groepen mensen. En 
geavanceerder ook. Commerciële verzekeraars 
brengen steeds vaker een deel van hun risico’s 
onder bij herverzekeraars om zo het risico te 
delen. Daarnaast leunen ze steeds meer op 
wiskundige kansberekeningen. Logisch want 
achter iedere verzekeraar zitten mensen die 
bereid zijn risico’s over te nemen zonder zelf 
onverantwoorde risico’s te willen lopen. Je weet 
immers maar nooit.

TEKST ROB VAN ‘T WEL  
BEELD GETTY IMAGES

PREMIE  
EN POLIS

ZOVEEL 
IS ZEKER

Uit nood geboren

Als de nood aan de man is, komen er onvermoede 
krachten vrij. Slimme vondsten, onverwachte 
ingevingen en spontane uit-barstingen van inven-
tiviteit. Eendracht wil ook wel eens de kop opsteken. 
Een selectie van goede dingen die uit een crisis 
kunnen voortkomen. En één aanbeveling.
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WET VAN NEWTON
Daar zit je dan, noodgedwongen 
thuis. Het overkomt Isaac Newton 
vanwege de pestepidemie 
in Engelse universiteitsstad 
Cambridge. Zittend in zijn tuin valt 
er voor zijn ogen een appel uit de 
boom. Waarom gaat die loodrecht 
naar beneden, en niet zijwaarts 
of omhoog? Maar natuurlijk! De 
wet van de zwaartekracht hoeft hij 
alleen nog op te schrijven.

TERP
Je woont in een kweldergebied en 
bent het zat om telkens bij vloed je 
huis te zien onderlopen. Wat doe 
je? Kwestie van slim omdenken. 
Heb je geen hoger gelegen grond, 
dan maak je die gewoon. De eerste 
terpen ontstaan in de zesde eeuw 
voor Christus, op Fries-Groningse 
vruchtbare gronden. De laatste 
rond 1200. 

600 v Chr. 

BRIL
Niet goed zien kan je noodlottig worden. De Italiaanse 
monnik Allessandro della Spina komt in 1284 op het idee 
om rond twee kleine vergrootglazen een houten raam-
werkje te fabriceren, alias de eerste bril. Tot die tijd tuurt 
men op allerlei onhandige manieren door edelstenen voor 
beter zicht. Zoals de Romeinse keizer Nero, die een hol 
uitgeslepen smaragd gebruikt om de gladiatoren beter te 
kunnen volgen.

1284

ZOUTE HARING
Als je nog een eind terug moet varen,  
blijft verse vis niet vers. Hoewel de 
techniek teruggaat tot 1200, in gebieden 
rond de Oostzee, is Willem Beukelszoon 
uit Biervliet, Zeeuws-Vlaanderen waar-
schijnlijk de eerste haringkaker. De vinding 
– direct aan boord de ingewanden eruit 
halen en zouten – maakt dat de haring 
eeuwenlang belangrijk volksvoedsel is. 

ZUURKOOL
De wereld ontdekken en handel 
voeren overzee: het vereist een 
sterk gestel. Dan wil je onderweg 
niet ten prooi te vallen aan 
scheurbuik bijvoorbeeld, wegens 
langdurig gebrek aan vitamine C. 
Zuurkool blijkt een levensreddende 
remedie: gesneden witte kool die 
door inwerking van melkzuurbac-
teriën lang houdbaar is én gezond. 
De Britse ontdekkingsreiziger 
James Cook is de eerste die de 
vitamientjes aan boord haalt. 

± 1750

1666

1312

TEKST MONIKA JAK  

GOEDE GEVOLGEN UIT NARE TIJDEN
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PILLETJE ONDER DE TONG
Pijn op de borst – agina pectoris –kan fataal zijn. Een probaat 
middel is Nitrobaat, beter bekend als ‘het pilletje onder de tong’. 
Het werkzame bestanddeel, nitroglycerine, wordt in het bloed 
omgezet in stikstofoxide. Hierdoor verwijden de kransslagaders, 
waardoor het hart weer voldoende zuurstof krijgt. Alfred Nobel, 
de uitvinder van dynamiet met als hoofdingrediënt nitroglycerine, 
leed aan angina pectoris. Zijn arts schrijft hem het middel voor, 
maar de Zweed weigert. Hij weet dat hij er hoofdpijn van krijgt 
en gelooft niet in de werking. 

“HOUSTON, WE’VE  
HAD A PROBLEM”
Gezagvoerder Jim Lovell van de 
Apollo 13 kondigt een catastrofe aan. 
Een explosie veroorzaakt een reeks 
majeure problemen. Mission Control 
moet oplossingen vinden. Dankzij 
de trainingssimulators, de inventa-
rislijst en geknutsel op de grond kan 
men stap voor stap de astronauten 
instrueren. De missie wordt gezien 
als het oer-model digital twinning: 
een digitale realtime replica om te 
kunnen monitoren, voorspellen en 
beslissen.

OMBUDSMAN
Dat vrijwel iedereen, ook een 
ambtenaar, goede bedoelingen 
heeft, staat buiten kijf. Maar áls je 
iets te klagen hebt, is wel zo prettig 
die niet te hoeven deponeren bij 
een collega van de desbetreffende. 
Sinds 1981 heeft Nederland naar 
Zweeds model daarom een nati-
onale ombudsman (of -vrouw) die 
zich ermee mag en moet bemoeien 
als burgers problemen hebben met 
de overheid.

1997 

DE ZONDEBOK
Zeker in tijden van nood en 
crisis, zoeken mensen naar een 
zondebok. Wie kunnen we de 
schuld geven? Volgens de psycho-
logie is het prettig is om problemen 
en frustraties te projecteren op 
de ander, of op een groep. De 
zondebok vervolgens elimineren of 
verwijderen, is een schijnoplossing. 
Er is zo weer een nieuwe. De 
spiraal doorbreek je door gewoon 
eens echt te gaan uitzoeken wat er 
aan de hand is. Een beetje zelfre-
flectie helpt daarbij.

VAN ALLE 
TIJDEN

WERELDZADENBANK
Een atoomoorlog, natuurramp, 
buitenaardse aanval, meteorieten-
storm: je moet er niet aan denken. 
Toch hebben sommige mensen, 
verenigd in de Global Crop Diversity 
Trust, dat gedaan. Resultaat is de 
Wereldzadenbank op het eiland 
Spitsbergen. Op 120 meter diepte 
liggen hier duplicaten van meer dan 
1,1 miljoen zaadvariëteiten uit bijna 
elk land ter wereld. Doel is onze 
toekomstige voedselvoorziening 
veilig te stellen. Neem een kijkje  
in de bank via de QR-code.

2008

AUTOLOZE ZONDAGEN
Als in 1973 Israël door Syrië en 
Egypte wordt aangevallen, kiest 
Nederland de zijde van Israël. Als 
reactie beperken de Arabische 
staten de uitvoer van olie en 
verhogen de prijs met 70%. De 
regering wil het olieverbruik 
beperken. Van 4 november 
1973 tot 6 januari 1974 mag er 
op zondag geen auto worden 
gereden. “Maar ons bestaan hoeft 
er niet ongelukkiger op te worden”, 
aldus Joop den Uyl in zijn televisie-
toespraak. Eerder waren deze stille 
zondagen er ook al: in 1939 (WO 
II), 1946 (benzine-schaarste) en in 
1956-1957 (Suezcrisis).

1973 -1974 1981

1970

1977

SOS
Je vaart en er voltrekt zich een ramp. Hoe roep 
je om hulp? De nood ledig je met drie keer kort, 
drie keer lang, drie keer kort: het internationale 
noodsignaal voor draadloze communicatie. 
De eerste SOS dateert van 1900 en wordt 
opgevangen door een installatie die door 
Alexander Popov aan boord van de Russische 
kruiser Afrika is geplaatst. De naam SOS en de 
betekenissen Save Our Ship en Save Our Souls 
zijn er later bij bedacht.

1900

BRUIDSJURK UIT 
PARACHUTE
Een beetje bruid wil stralen en 
dan helpt een glanzende jurk. 
Nadat op 12 augustus 1940 alle 
textiel op de bon gaat, is een 
fonkelnieuwe bruidsjapon voor 
de meeste Nederlanders geen 
optie. Soms komt het heil dan 
toch van boven. De stof (nylon) 
van parachutes blijkt zacht, 
soepel en glanst prachtig. Het 
heeft één nadeel: het ademt 
voor geen meter. 

1940 -1949

1910

OP TIJD DE MIJN UIT
Eerst word je duizelig, dan val je 
flauw en als je dan niet pijlsnel 
de mijn verlaat, kan het einde 
oefening zijn. Koolmonoxide uit het 
gesteente is de boosdoener. Een 
alarm zou handig zijn en dat vindt 
men in de vorm van een kanarie in 
een kooitje. Valt die van z’n stokje, 
dan weet je hoe laat het is. Tot de 
uitvinding van de koolmonoxide-de-
tector zijn de arme pietjes de klos.

1850

NATIONAAL  
RAMPENFONDS
Op 10 augustus 1925 wordt het 
Gelderse stadje Borculo geteisterd 
door een stormramp, die overigens 
op de voet gevolgd wordt door 
naar schatting een half miljoen 
ramptoeristen. Beter nieuws is het 
ingezamelde geld, dat zelfs zoveel 
is dat het overschot leidt tot de 
oprichting van de stichting Het 
Nationaal Rampenfonds. 

DE AIRBAG 
Twee mannen hebben rond 
dezelfde tijd een levensreddend 
idee: de airbag. De Amerikaan 
John Hetrick dient op 5 augustus 
1952 een octrooi in, de Duitse 
ingenieur Walter Linderer op 6 
oktober 1951. Overigens wordt in 
de jaren 70 nog zo’n levenredder, 
de autogordel, door veel mensen 
nog gezien als inbreuk op de 
mensenrechten. Sinds 1975 is die 
verplicht.

1952

KNIJPKAT
De zaklamp op batterijen bestaat 
al sinds 1899. Irritant is dat de 
batterij van toen lekt, waardoor 
het omhulsel roest. Hij knippert, 
geeft matig licht en is snel leeg. Het 
antwoord hierop is de knijpkat, een 
dynamo-zaklamp waarvoor je zelf 
– al knijpend – de energie levert. 
Het blijkt vooral tijdens de Tweede 
Wereldoorlog een uitkomst.

1935

HOUTGESTOOKTE AUTO
Als je auto al niet door de Duitsers is gevorderd, 
kun je alsnog geen kant op door het benzine-
tekort. Enkele dagen na de Duitse inval, voorziet 
autocoureur en uitvinder Maus Gatsonides zijn 
auto van een door hem zelfbedachte gasge-
nerator. De brandstof is hout. Omdat het ding 
veel plaats inneemt, bedenkt hij een aanhanger. 
Stork Apparatenfabriek in Amsterdam neemt de 
Gatsonides Gasgenerator in productie.  

BLIKSEMAFLEIDER
Je kunt blijven geloven dat 
blikseminslag een straf van god 
is, je kunt het ook voorkomen. De 
Amerikaan Benjamin Franklin ziet 
dat elektrische vonken verdacht 
veel lijken op bliksemflitsen. Om 
dat te bewijzen voert hij tijdens 
een onweersbui een experiment 
uit met een vlieger die met een nat 
henneptouw is verbonden aan een 
zogenoemde Leidse fles, die elek-
trische lading kan vangen. Hij krijgt 
gelijk en in 1783 plaatst natuur-
kundige Cornelis Krayenhoff de 
eerste bliksemafleider in Nederland 
op de Martinikerk in Doesburg.

1752 

AMBULANCE 
In Nederland moet een ambulance binnen 
15 minuten ter plaatse zijn. Kom daar maar 
eens om op een Napoleontisch slagveld. 
Het is de Franse chirurg baron Dominique 
Jean Larrey een doorn in het oog en hij 
bedenkt de eerste ambulance. Deze door 
paarden getrokken ‘vliegende ambulances’ 
manoeuvreren snel over het slagveld en 
vervoeren de gewonden naar veldhospi-
talen achter de linies. 

1792

DELTAWERKEN
Een verwoestende noordwester-
storm in combinatie met springtij, 
zet het grootste en meest gedurfde 
bouwproject van Nederland in 
gang: de Deltawerken. Binnen een 
jaar na de watersnoodramp gaat 
in 1954 in Zuid-Holland de eerste 
schop de grond in voor de bouw 
van de stormvloedkering in de 
Hollandsche IJssel. 43 jaar en 12 
waterverdedigingswerken verder 
voltooit Rijkswaterstaat in 1997 het 
project met de Maeslantkering en 
de Hartelkering. 

“Never let a good crisis  
go to waste”

— Winston Churchill

1940 -1945
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IEA ZIET BEPERKTE GROEI  
CO2-UITSTOOT
De wereldwijde CO2-uitstoot door fossiele brandstoffen zal in 
2022 met 300 miljoen ton zijn gestegen. Dat komt neer op een 
groei van een kleine 1% en is daarmee veel lager dan eerder 
werd gevreesd. Dat stelt het Internationaal Energie Agentschap 
(IEA) in een medio oktober vorig jaar gepubliceerde studie. 
Gevreesd werd dat de uitstoot veel harder zou stijgen door 
het wereldwijd toegenomen gebruik van steenkool. Die trend 
wordt bijna geheel gecompenseerd door een sterke groei van 
hernieuwbare energiebronnen als wind, water en zon. Ook is het 
gebruik van de elektrische auto sterker gestegen dan verwacht.

STERKE GROEI AANTAL 
WARMTEPOMPEN
In 2021 zijn 368 duizend nieuwe warmtepompen geïn-
stalleerd in Nederland. Dat is bijna 50% meer dan een 
jaar eerder. De meerderheid hiervan, 325 duizend, is bij 
woningen komen te staan. De overige warmtepompen 
kwamen terecht bij utiliteitsgebouwen, kassen en stallen. 
Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
begin oktober gemeld naar aanleiding van de publicatie 
Hernieuwbare energie in Nederland 2021. In totaal stonden 
er eind 2021 1,3 miljoen warmtepompen in Nederland. 
Dit aantal was goed voor 6% van het eindverbruik van 
hernieuwbare energie.

KORT  
NIEUWS

VERDUBBELING PRODUCTIE
VAN BIOKEROSINE
Volgens de internationale luchtvaartorganisatie IATA zal de 
productie van sustainable aviation fuel (SAF) dit jaar minstens 
verdubbelen naar 200 miljoen liter vergeleken met vorig jaar. In 
het gunstigste scenario kan dit zelfs stijgen naar 450 miljoen liter 
biokerosine, zo heeft de internationale branchevereniging begin 
december bekendgemaakt. Duurzamere luchtvaartbrandstoffen 
worden geproduceerd uit bijvoorbeeld biomassa of gerecyclede 
vetten en leveren een bijdrage aan de verduurzaming van de 
luchtvaartsector. Momenteel maakt SAF nog maar een klein 
deel uit van het verbruik van vliegtuigbrandstof. SAF wordt nu 
bijgemengd bij kerosine. De luchtvaart wil in 2050 klimaatneu-
traal zijn. Om dat doel te bereiken is dan waarschijnlijk een 
jaarlijkse productie van 450 miljard liter SAF nodig.

AKKOORD OVER
KLIMAATFONDS
Deelnemers aan de VN-klimaattop in het Egyptische Sharm-
el-Sheikh hebben medio november ingestemd met de 
oprichting van een zogeheten klimaatfonds. Dit fonds voor 
herstel van klimaatschade, waar arme landen al jaren om 
vragen, was een van de hete hangijzers tijdens de top. Dat 
had vooral te maken met de vraag welke landen aanspraak 
op het fonds mogen maken. Een ander heikel punt was de in 
2015 in Parijs vastgestelde doelstelling om de opwarming van 
de aarde te beperken tot 1,5 graad. Die doelstelling is tijdens 
de klimaattop overeind gebleven, maar nadere afspraken om 
deze binnen bereik te brengen, zijn niet gemaakt.

Dat de kou maar niet kwam, zorgde voor opmerkelijke nieuws-
berichten. Zo was prominent in kranten te lezen over maar liefst 
35 tot de nok toe gevulde LNG-schepen dobberend voor de 
Europese kust, op het warme Noordzeewater en de Middel-
landse Zee. Een paar weken later waren het er meer dan 60. Het 
vloeibaar gemaakte gas was gewoonlijk niet erg nieuwswaardig 
voor journalisten. Maar rond deze, te warme periode voor de tijd 
van het jaar wel. Wat was hier aan de hand?

In trek in Europa
West-Europese landen hadden zich de maanden daarvoor 
nadrukkelijk geroerd op de vrije markt voor LNG en royaal inge-
kocht. Op jaarbasis steeg de Europese vraag naar LNG met 65% 
ten opzichte van een jaar eerder. De reden laat zich gemakkelijk 
raden. De gastoevoer vanuit Rusland loopt sinds de oorlog in 
Oekraïne terug. De Europese roep om energieonafhankelijkheid 
wordt groter en groter. En het koude gedeelte van het jaar leek, 
begin november 2022, aanstaande. Logisch dat voor dit deel van 
de wereld LNG aantrekkelijk werd. De prijzen stegen in korte tijd 
naar recordhoogte. 

Dat de schepen niet aanmeerden, kwam doordat zij hun lading 
niet goed meer kwijt konden bij de terminals aan de Europese 
kust. Die waren overvol geraakt door eerdere aanvoer. Door 
de aanhoudende warmte stroomde LNG niet in de mate zoals 
verwacht ons netwerk in om onze huizen warm te stoken. De 
eerste signalen lijken erop te wijzen dat huishoudens deze 
winter zuinig omgaan met energie. Ook de doorvoer over weg 
of via binnenvaartschepen stokte door de vrij plotselinge piek in 
aanvoer. De prijs voor LNG liep vervolgens iets terug, waardoor 
schepen bleven dobberen in de hoop dat de dalende trend weer 
zou ombuigen. 

Maximale capaciteit
Sinds de opening van de Gate Terminal in de Rotterdamse haven 
in 2011, is de doorvoercapaciteit van de drie grote opslagtanks 
nog nooit zo tot het uiterste getest. Iedere tank heeft een opslag-
capaciteit van 180.000 m3. En in totaal kan via de terminal 12 
miljard m3 gas per jaar worden doorgezet. Om de omvang aan 
te geven: de capaciteit dekt ongeveer een derde van het nati-
onale gasverbruik. De Gate Terminal draaide in eerdere jaren 

Vorig najaar liet lang op zich wachten. Begin november reikte 
het kwik tot wel bijna twintig graden. Vogels floten in de 

ochtend en stelden hun trek zuidwaarts nog even uit. Mensen 
streken neer op terrassen alsof het hartje zomer was. 

TEKST MATTHIJS TIMMERS
BEELD DIRK JAN PINO

ONDER 
DRUK WORDT 

ALLES LNG

ONDER 
DRUK WORDT 

ALLES LNG
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Operationeel en uitbreiding gepland

Operationeel

In aanbouw

Gepland

Legenda

op ongeveer 50% van haar capaciteit, en eind 2022, na een 
uitbreiding, op 130%. Daarbovenop was in razend tempo een drij-
vende LNG-terminal gebouwd, in de Eemshaven, in het noorden 
van het land. Binnen zes maanden na de start van de bouw kon 
ook deze terminal afgelopen oktober in gebruik worden genomen. 
Daarmee steeg de LNG-capaciteit in Nederland naar 24 miljard 
m3 per jaar. 

Nederlands gebruik
In Nederland werd LNG tot vorig jaar vooral gebruikt voor zwaar 
wegtransport en de scheepvaart. Dit zijn sectoren die lastig te 
verduurzamen zijn met bijvoorbeeld energie uit zon of wind. In 
afwachting van een duurzame energiedrager zoals waterstof is 
LNG, hoewel fossiel, een logische transitiebrandstof. Rijden of 
varen op LNG is zorgt lokaal voor minder CO2-uitstoot dan op 
diesel. LNG kan ook gemaakt worden van organische reststromen. 
Vorig jaar opende de eerste bio-LNG-fabriek van Nederland, in 
Amsterdam. Deze fabriek vergist organische resten tot biogas, 
om er vervolgens bio-LNG van te maken. Een belangrijke stap in 
de energietransitie, de koning kwam er zelfs voor langs. Er staan 
tot 2025 nog vijf projecten op stapel in Nederland en België, 
waarmee de nationale trucksector 100% kan overstappen op 
bio-LNG.

Gasjaar 2020-2021 Gasjaar 2021-2022

0,3 BCM 0,4 BCM

0,6 BCM 0,5 BCM

9,6 BCM

22,2 BCM

BCM =
billion cubic meter =
miljard kubieke meter

Doorvoer van LNG via Gate Terminal

Wat is LNG?
Liquefied Natural Gas 
(LNG) is vloeibaar gemaakt 
aardgas. Het gas wordt 
vloeibaar als je het afkoelt 
tot -162 graden Celsius. 
LNG is dan ook veel 
compacter dan gas; er is 
600 keer minder volume 
nodig. Dat maakt LNG 
goed te transporteren en 
op te slaan. 

De roerige geopolitieke situatie en de hang naar energieonafhan-
kelijkheid maken dat LNG in Nederland ook voor andere doel-
einden is ingekocht. Namelijk, om te vergassen, er stikstof aan toe 
te voegen zodat er Groningen-kwaliteit ontstaat en zo in te zetten 
voor het verwarmen van huizen. En als energievoorziening voor 
de industrie. De volumes LNG die via de Gate Terminal worden 
doorgezet, laten zit zien. In het afgelopen gasjaar, dat loopt 
van oktober tot oktober, zijn de volumes LNG die in vloeibare 
vorm zijn doorgezet via truck en schip redelijk stabiel gebleven, 
waar een lichte groei was verwacht. De LNG die gasvormig is 
uitgezonden naar het gasnet, laat meer dan een verdubbeling 
zien. Deze gasvormig gemaakte LNG gaat naar huishoudens en 
industrie.

Hard gelag trouwens voor de transportbedrijven die hebben 
geïnvesteerd in een LNG-vloot. De toename van de vraag naar 
LNG stuwde de prijs aan de pomp flink omhoog. Een gemiddelde 
LNG-trucker is omgerekend op jaarbasis zo’n 60.000 euro 
duurder uit dan een trucker die diesel tankt.

Wereldwijde opmars 
Voor Nederland is de verwachting dat LNG een tussenoplossing 
is voor huishoudens en de industrie. Huishoudens schakelen 
op termijn over naar bijvoorbeeld een warmtepomp of worden 
aangesloten op warmtenetten. De industrie maakt een overstap 
naar waterstof. In landen, vaak uitgestrekt en zonder een fijn-
mazig gaspijpleidingenstelsel, wordt LNG al jaren ingezet voor 
de warmtevoorziening van woningen en de energievoorziening 
van de industrie. Dat zal voorlopig zo blijven. De brandstof maakt 
de afgelopen jaren wereldwijd een flinke opmars. Zo groeide de 
mondiale productie van LNG in 2021 met 6% naar 292 miljard 
m3. Grootste producent en exporteur van LNG zijn de Verenigde 

Huidige en toekomstige LNG-terminals in de Europese Unie 
en de verdeling van aanvoer van LNG naar Europa in 2021 
naar landen van herkomst

Doorvoer van LNG via Gate Terminal

Eemshaven

Gate Terminal

Canarische 
Eilanden Cyprus

VERENIGDE 
STATEN: 30%

NIGERIA: 
12%

OVERIGE 
LANDEN VAN 
HERKOMST: 6%

ALGERIJE: 
15%

RUSLAND: 
17%

QATAR: 
20%

In Europa staan minstens 30 
LNG-projecten op de rol

Bron: Europese Commissie, Gas 
Infrastructure Europe, oktober 2022
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Staten, de grootste afnemer is China, met een jaarlijkse import 
in 2021 van 61 miljard m3. De hoge prijzen voor LNG zorgden 
afgelopen jaar in China, en ook in omringende landen zoals 
India en Japan, voor een vervelend nadelig effect, zeker voor het 
klimaat. Deze landen schroefden hun vraag naar LNG flink terug 
en grepen naar meer vervuilende alternatieven zoals kolen. 

Europa investeert
In Europa investeren landen ondertussen rijkelijk in terminals en 
faciliteiten om LNG aan land te brengen. Er staan op dit moment 
in Europa 28 LNG-projecten op de rol. Dit zijn uitbreidingen op 
bestaande terminals, zoals bij Gate Terminal, maar ook compleet 
nieuwe faciliteiten worden ontwikkeld. Met name in het noorden 
van Duitsland kan de komende jaren veel LNG-capaciteit aan 
land worden gebracht, naar verwachting goed voor 30% van de 
Duitse gasvraag.

Aan de productiekant van LNG is na een jaar van voorzichtigheid, 
ingegeven door de covidpandemie, ook een opleving te zien. 
In 2021 zijn wereldwijd investeringsbeslissingen genomen voor 
LNG-fabrieken die in totaal 55 miljard m3 LNG per jaar kunnen 
produceren. In 2022 kregen twee projecten in de Verenigde 
Staten goedkeuring, waarmee nog eens 32 miljard m3 LNG per 
jaar kan worden geproduceerd en verscheept. 

De prijzen voor LNG blijven naar verwachting de komende twee 
jaar nog hoog. Niet zo hoog zoals tijdens de piek van bijna 
€  350 per MWh, toen de LNG-schepen met hun herkenbare 
bollen vol vloeibaar gas voor de kust lagen te wachten. Maar nog 
altijd tussen de € 100 en 150 per MWh, waar het historisch € 30 
is geweest. 

De kou heeft Europa inmiddels bereikt, de vogels zijn vertrokken, 
en de 60 schepen hebben hun terminal gevonden. In Europa,  
of toch in Azië.

LNG, ja en nee
De komst van grote hoeveelheden 
vloeibaar aardgas (LNG) verkleint  
de afhankelijkheid van Russisch gas  
en zorgt ervoor dat we deze winter 
niet in de kou zitten. Mooi, maar tege-
lijkertijd is er een levendige discussie 
ontstaan over de wenselijkheid van die 
LNG-import. LNG heeft namelijk over 
de gehele keten genomen een veel 
grotere CO2-voetafdruk dan gewoon 
aardgas, zo stellen critici.

Dat klopt. Wie voor koken en stoken 
afhankelijk is van aardgas, haalt 
dat ‘klimaattechnisch’ het beste van 
zo dichtbij mogelijk. Dan kan het 
na winning in een transportpijp en 
vervolgens in het gasnetwerk waarop 

burger of bedrijf is aangesloten.  
Hoe korter de afstand, hoe minder 
energie het transport kost en hoe 
minder CO2-uitstoot. 

Wat dat betreft is het steeds minder 
stromende Russische gas dus meer 
milieubelastend dan het eveneens ook 
steeds minder stromende Groningen- 
gas. Aardgas wat van nóg verder 
moet komen, en dus niet door een 
transportbuis kan, wordt gekoeld 
waardoor de energiedichtheid enorm 
toeneemt. Hierdoor zit er in een 
LNG-tanker heel veel energie in een 
relatief kleine opslagruimte. Maar  
dat koelen en koel houden kost wel 
veel energie. Hetzelfde geldt voor  
het gecontroleerd van vloeibaar  

weer gasvormig maken. Dat energie- 
verbruik zorgt voor uitstoot van CO2,  
die vermeden zou worden als gasveld 
en gasgebruiker dichter bij elkaar 
zouden wonen. Wie enkel door een 
klimaatbril kijkt, pleit dus voor gas  
van dichtbij huis.

Nog beter is het als stoken en koken 
allemaal elektrisch gaat, met stroom 
uit duurzame bronnen als zon, water 
of wind. Dat is waar het ook naartoe 
gaat, maar die energietransitie kost 
jaren. Er moeten windmolenparken 
gebouwd, zonnepanelen geplaatst, 
het elektriciteitsnetwerk versterkt en 
de cv-ketel of gasplaat vervangen.  
In de tussentijd helpt LNG Europa  
de winter door.
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Prijsontwikkeling LNG in 2022Prijsontwikkeling LNG in 2022

De Europese vraag 
naar LNG steeg  
in 2022 met  
65%

Echt zeker zijn dat iets van jou is en blijft, dat geldt 
hooguit voor je hartsgeheimen. Mits je je mond 
kunt houden. Het geldt zeker niet voor oma’s 
zilver, diploma’s, je niet meer in de publieke ruimte 
te dragen Rolex en al dan niet courante muntenver-
zameling. Verstandig als je bent, breng je die naar 
een bank voorzien van een kluis. 

De ontwikkeling van bankkluizen is als een kat- 
en-muisspel tussen kluizenbouwers en bankover-
vallers. Innovatie wordt voortgestuwd door het 
dievengilde. Elk niet te kraken nieuw model,  
werkt als rode lap op de aanstormende gene- 
ratie criminelen. 

Na de goudkoorts van 1849 in de Verenigde 
Staten ontdekken goudzoekers dat met de 
werkloze pikhouweel en hamer ook de kleine 
ijzeren kluizen die in de meeste banken staan, 
eenvoudig open te breken zijn. En dus worden 
kluizen groter en zwaarder, net als de kraak-
pogingen. Een slot kun je bijvoorbeeld prima 

PIEPEN EN 
KRAKEN
TEKST MONIKA JAK
BEELD GETTY IMAGES

ZOVEEL 
IS ZEKER

omzeilen door explosieven in de opening te 
gieten. Ook de innovatie van het cijferslot mag 
niet baten. Dat sla je gewoon met grof geweld 
door de deur. Of je boort een gat en gebruikt een 
spiegeltje om de combinatie te ontcijferen. Kortere 
route: een pistool tegen de slaap van de bank- 
directeur en hem aldus de combinatie ontfutselen. 
De oplossing komt het combinatieslot met timer, 
waardoor de deur pas na een aantal uren open 
kan. De overvallers slaan terug met dynamiet, 
vloeibare nitroglycerine en later met snijbranders 
die als boter door gietijzeren deuren gaan. 

Vandaag de dag gaat dit spelletje door, met 
telkens nieuwe technologieën die in een volgende 
James Bond-film niet zouden misstaan. Om het 
gilde voor te zijn, huurt ‘n beetje kluisbouwer 
inbraakexperts in om alle noviteiten te testen. 
Deel van die experts heten nu hackers, want veel 
kluizen zijn digitaal geworden. En veel bankge-
bouwen restaurants. Daar volstaat een simpele 
muizenval dan weer wel. Zeker weten.
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House  
of Petrol

Ergens in de Amerikaanse staat Californië 
staat in het huis van een kennis nog een 
kamer vol met ‘petroliana’ die hij bij elkaar 
kocht in de kantlijn van zijn reizen. “Het idee 
was destijds om in de Verenigde Staten te 
gaan wonen bij een nieuwe vestiging van 
mijn bedrijf in Houston, Texas.” 

Het komt niet zover. Vlak voordat corona 
de wereld stillegt, verkoopt Martin Veen 
(1965) zijn softwarebedrijf voor de 
oliesector. De verzamelwoede stamt nog 
uit de tijd dat hij aan zijn bedrijf en de 
uitbouw ervan werkte. “Dan waren we 
bijvoorbeeld met het gezin op vakantie”, 
zegt hij, “reden we een stadje in, nam ik 
afscheid van de familie en ging meteen op 
zoek naar blikken, handleidingen, pompen, 
reclameborden, noem maar op. Totdat ik 
de spullen niet meer tussen de koffers in de 
auto gestopt kreeg en dus opslag ter plekke 
moest zoeken.”

De aankopen zijn bedoeld als aankleding 
van de verschillende bedrijfsvestigingen, 
maar na de verkoop moet er een andere 
bestemming komen. Het worden twee 
opslagloodsen in Dordrecht. Daar bouwt 
Veen zijn eigen tentoonstelling. “Zo ben ik 
de corona-tijd doorgekomen”, legt hij uit. 

Wie verzamelt, stopt nooit met dromen.  
“Ik wil nog graag een historische brandstof-
wagen die ik kan opknappen” zegt Veen 
glunderend. “En uiteindelijk een plek waar 
de collectie beter toegankelijk is voor een 
breder publiek. In Rotterdam bijvoorbeeld, 
want in de haven ligt toch het hart van de 
sector. Wel met hulp van anderen, omdat 
het mijn spankracht te boven gaat.” Maar 
eerst moeten die opgeslagen ‘petroliana’ 
uit Californië nog worden verscheept, 
opgeknapt en geplaatst. 

Scan de QR-code voor 
een digitaal bezoek aan 
The House of Petrol.

TEKST ROB VAN 'T WEL
BEELD JIRI BÜLLER

32 33Shell Venster #1 — januari 2023 De verzamelaar

DE VERZAMELAAR



ZELFS MET DE DEUREN 
DICHT TOCHT HET HIER

TEKST JEROEN LANGELAAR
BEELD THOMAS FASTING, GETTY IMAGES 

Veel inwoners van Amsterdamse volksbuurten van kampen met 
energiearmoede. Met de inzet van statushouders helpt de FIXbrigade 

kwetsbare mensen hun woning te verduurzamen. Maar voordat zij aan  
de slag gaan met het dichten van kieren, moet er eerst een andere kloof 

worden gedicht. “Er is hier veel wantrouwen richting de instanties.  
Mensen geloven niet dat wij dit gratis doen.”

Francis Langedijk, ‘hoofdfixer’ bij de 
FIXbrigade, loopt van hot naar her.  
Terwijl directeur Jannekee Jansen op 
de Haar het woord voert op de eerste 
verdieping van het gezellig rommelige 
kantoor in de Amsterdamse Dapperbuurt, 
is Francis nog bezig met ditjes en datjes. 
“Ik kom er zo bij zitten hoor…” Na een 
fixer beneden nog wat laatste instructies 
te hebben gegeven, voegt hij zich bij het 
gesprek. Maar zodra Francis de eerste 
vraag wil beantwoorden, gaat zijn telefoon 
alweer. Hij excuseert zich.

We vangen flarden op van het gesprek. Een 
minuut later hangt Francis op. Aan de blik 
van Jannekee te zien, weet zij al hoe laat 
het is. “Het team van Shayan komt terug”, 
deelt Francis mee. “Het huis staat helemaal 
vol met zooi. We hebben vorige maand 
afgesproken, maar er is niet opgeruimd.  
Ze kunnen niet bij de radiator.”

Kwetsbare mensen
Het is part of the job hier bij duurzaam-
heidscentrum Jungle Amsterdam, initia-
tiefnemer van de FIXbrigade. De mensen 
bij wie de fixers over de vloer komen – of 
willen komen – hebben geen smartwatch 
die ze herinnert aan een naderende 
afspraak. Vaak hebben ze andere dingen 
aan hun hoofd dan de verduurzaming van 
hun woning: ziektes, gebreken, vervelende 
huisbazen, onbetaalde rekeningen.

“Het is een diverse groep”, vertelt Jannekee, 
bedenker van de FIXbrigade. “Van mensen 
met een immigratieachtergrond tot ouderen, 
en van mensen met psychische problemen tot 
gezinnen in krotwoningen. Ze hebben één 
ding gemeen: het zijn kwetsbare mensen die 
vaak buiten de boot vallen. Ze zijn moeilijk te 
bereiken, ook voor de gemeente.”

Energiearmoede
Veel mensen in de doelgroep lijden aan 
zogeheten energiearmoede. Hiervan is 
sprake als mensen meer dan 10% van hun 
inkomen kwijt zijn aan de energierekening. 
Door de stijgende energieprijzen als gevolg 
van de oorlog in Oekraïne, is het aantal 
Nederlanders met energiearmoede het 
afgelopen jaar in rap tempo gestegen. 
Volgens TNO hebben ruim 750.000 Neder-
landse huishoudens moeite om hun energie-
rekening te betalen.

Deze mensen leven doorgaans in oudere 
en slecht geïsoleerde appartementen. Wat 
hun situatie nog schrijnender maakt, is dat 
velen voor verduurzaming zijn overgeleverd 
aan de grillen van hun huisbaas of woning-
corporatie. Jannekee kan er inmiddels een 
zwartboek mee vullen. 

Tocht en schimmel
“Wat we bij mensen thuis zien, is verschrik-
kelijk”, vertelt ze. “Vaak is er geen sprake 
van welk onderhoud dan ook. En als er 
wordt gerenoveerd, gebeurt dat snel en 
goedkoop. Dan komt er dubbelglas, maar 
laten aannemers onder dat nieuwe kozijn 
grote kieren zitten. Bewoners krijgen 
vervolgens een beter energielabel, maar 
een hogere energierekening. In de praktijk 
komt het erop neer dat wij het werk doen 
dat de corporaties nalaten en de fouten van 
anderen herstellen.”

Francis vult zijn collega aan: “Woningen 
zijn tochtig en beschimmeld. Mensen 
vertellen dat het uren duurt voordat de 
kachel warm wordt. Als we dan gaan kijken, 
komen we erachter dat de druk van de 
cv-ketel op 0,0 staat. Als je dan doorvraagt, 
blijkt dat er al tien jaar geen onderhoud 
is geweest. Een ouder stel dat we laatst 
bezochten had een cv-ketel van 34  
jaar oud.”

Jannekee merkt inmiddels ‘een heel  
lichte verschuiving’. “Eerst wilden corpo-
raties helemaal niet met ons praten,  
nu staan enkele voorzichtig open voor  
onze bevindingen.” Francis: “Sommige 
hebben zelfs laten doorschemeren dat  
ze onze fixers een contract zouden  
willen aanbieden.”

Statushouders
Jannekee begon de FIXbrigade in 2018 
als kleinschalig buurtproject vanuit Jungle. 
Samen met Francis, een voormalig elek-
tricien, verzorgde ze demonstraties over 
het isoleren van woningen. De interesse 
was groot en Jungle maakte een transitie 
door van cultureel centrum naar duurzaam-
heidscentrum. De organisatie richt zich 
tegenwoordig op vergroening van de leef-
omgeving met bijvoorbeeld groene daken 
en groentuintjes, circulariteit in de vorm van 
een weggeefwinkel en repair café’s, en de 
energietransitie. 

Wat is de FIXbrigade?
De FIXbrigade, opgericht in 2018 in 
Amsterdam-Oost, voert kleine bespaar-
maatregelen uit bij mensen die in 
energiearmoede leven. De energiekosten 
dalen daardoor met € 300 tot € 1.200 
per jaar. FIXbrigades bestaan uit teams 
van leermeesters en leerlingfixers, 
voornamelijk statushouders. Per woning 
inventariseren ze wat er nodig is en 
voeren het benodigde werk uit. De fixers 
zijn gespecialiseerd in het installeren van 
meer dan vijftig kleine energiebespa-
ringsmaatregelen. De lokale organisaties 
worden ondersteund door FIXbrigade 
Nederland met onder meer opleiding en 
bijscholing, kwaliteitsbewaking, inkoop 
en gereedschap, financiering  
en subsidies.

“

  Abraham (links) en Ynabi 
zorgen dat de tochtwering 
op de juiste lengte komt.
Oday is ondertussen 
doende met de voordeur.
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De FIXbrigade valt in de laatste categorie. 
Er zijn vier teams actief in Amsterdam 
Oost, een in Nieuw-West en een in 
Noord. De teams bestaan voornamelijk uit 
statushouders – zo’n 35 in totaal – die de 
afgelopen jaren al honderden woningen 
verduurzaamden. De organisatie ontvangt 
subsidie van de gemeente Amsterdam en  
de Europese Unie. De overkoepelende  
organisatie die uit het Amsterdamse initiatief 
is voortgekomen, FIXbrigade Nederland, 
krijgt financiële steun van sponsoren, 
waaronder Shell.

Vertrouwen winnen
De FIXbrigade pakt verduurzaming grondig 
aan. Francis: “Je kunt wel tochtstrippen 
plakken, maar als kieren niet zijn opgelost, 
dan schieten mensen er alsnog niets mee 
op. Wij leiden onze fixers dan ook op 
tot volwaardige klussers, zodat ze ook 
scharnieren kunnen vervangen en deuren 
opnieuw kunnen afhangen. Ook repareren 
we cv-ketels en kapotte radiatoren.”

En dat allemaal gratis. Amsterdammers 
kunnen het bijna niet geloven. Jannekee 
begrijpt dat goed. “Als je niet-westers bent, 
en je beheert de Nederlandse taal niet 
goed, dan wordt er snel een loopje met 
je genomen. Voor sommige commerciële 
partijen is verduurzaming niks meer dan 
een makkelijk verdienmodel. En dat over de 
ruggen van kwetsbare mensen. Er zijn instal-
lateurs die mensen voor de gek houden. En 
als bewoners klagen over tocht of schimmel, 
krijgen ze van huisbazen altijd te horen dat 
het probleem bij hun ligt. Ze worden door 
niemand beschermd. Dat maakt mensen 
wantrouwig.”

“Het is dan ook de kunst om een klik te 
krijgen bij de eerste ontmoeting”, vult 
Francis aan. “Ze moeten het vertrouwen 
krijgen dat wij wél luisteren. Dat wij er zijn 
voor hen. Dat vinden ze moeilijk te geloven. 
Een meneer heeft me nu al twee keer 
gebeld wanneer de rekening komt.”

Oude krant
Op deze herfstige woensdagmiddag is 
een FIXbrigade van drie man sterk aan het 
klussen in het appartement op een hoog 
van Regine Hühne-Lesueur (89). Regine, 
een geboren Française die decennia 
geleden voor de liefde Parijs verruilde voor 

Amsterdam, hoorde een vriendin enthou-
siast vertellen over de FIXbrigade. Het klonk 
te mooi om waar te zijn. Ook Regine kampt 
met een hoge energierekening. Voor de 
deur naar het balkon ligt een opgerolde 
handdoek om de kou buiten te houden. De 
kier in het raampje erboven vult Regine met 
een oude krant.

“Die deur is verschrikkelijk, hij sluit niet 
goed. Het is snel koud in mijn huiskamer en 
in mijn slaapkamer achter”, vertelt Regine, 
nog altijd met een licht Frans accent. “De 
verwarming laat ik zoveel mogelijk uit want 
ik stook eigenlijk voor niks. Zelfs met de 
deuren dicht zie je de gordijnen bewegen 
van de wind.”

Schatjes
Regine is zichtbaar geraakt door de inzet 
van de FIXbrigade, die vanmiddag bestaat 
uit Oday Zaini uit Syrië en Ynabi Hidray 
Habteslasie en Abraham uit Eritrea. In de 
gang vervangt Oday halogeenlampjes 
voor ledlampen, terwijl zijn collega’s bij 
het balkonnetje aan de achterzijde tocht-
strippen plakken en deurborstels installeren.

“Oh, ik heb me hier zo op verheugd”, roept 
Regine uit. “Ik heb de dagen afgeteld. Mijn 
huisbaas heeft hier geen geld voor over en 
zelf ben ik al op leeftijd. Ik ben dolblij met 
wat de jongens hier doen. Het zijn echt 
schatjes.”

“Als kind in Syrië vond ik het al leuk om 
dingen uit elkaar te halen en weer in elkaar 
te zetten”, vertelt Oday, terwijl hij de 
voordeur inspecteert. “Ik doe dit werk nu 
sinds april en ik wil er graag mee door.”

Toekomst
Dan verschijnt Regine om de hoek. 
“Meneer, mag ik u wat vragen? Kunt u 
mij helpen om de vriezer te ontdooien?” 
“Natuurlijk, mevrouw”, antwoordt Oday. 
Geduldig volgt hij Regine naar de keuken. 
Het verzoek valt niet binnen zijn werkzaam-
heden, maar dat deert hem niet. Oday 
ontvluchtte de oorlog in Syrië en staat 
nu hier, in zijn nieuwe thuisland, met een 
89-jarige Française een koelkast te fixen. Hij 
heeft weer een toekomst en Amsterdammers 
zoals Regine een goed geïsoleerd huis. 
Oday, met een bescheiden glimlach: “Ik wil 
gewoon mensen helpen.”

Koude rillingen van 
energiearmoede 
De oorlog in Oekraïne heeft tot 
ongekend hoge prijzen geleid voor 
gas en elektriciteit. Naar schatting 
van kennis- en onderzoeksorganisatie 
TNO kampen als gevolg daarvan 
750.000 Nederlandse huishoudens 
met ‘energiearmoede’. Dat wil zeggen 
dat het deel van hun inkomen dat op 
gaat aan de energierekening dermate 
groot is, dat ze aan het einde van de 
maand niet of ternauwernood meer 
kunnen rondkomen. Omdat het bedrag 
dat ze aan energie kwijt zijn minstens 
is verdubbeld of omdat ze in een huis 
wonen dat slecht is geïsoleerd, of 
natuurlijk een combinatie van die twee 
factoren.

Energiearmoede komt overal voor maar 
het zwaartepunt ligt buiten de Randstad, 
concludeert TNO. De meest kwetsbare 
groepen zijn: gescheiden gezinnen, 
ouderen die van een minimum moeten 
rondkomen en mensen met geestelijke  
of gezondheidsproblemen.

Het Rijk stelt € 300 miljoen ter 
beschikking aan gemeenten zodat zij 
inwoners in slecht geïsoleerde huizen 
kunnen helpen energie te besparen. 
Andere hulpmaatregelen zijn een lager 
tarief voor energiebelasting en een 
hogere teruggave, lagere btw op alle 
posten op de energierekening en een 
energietoeslag voor huishoudens met 
een minimuminkomen. 

Voor de deur naar  
het balkon ligt een 
opgerolde handdoek 
om de kou buiten  
te houden

De FIXbrigade leidt 
tegelijkertijd statushouders 
op tot volwaardige klussers
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KORT NIEUWS 
OEKRAÏNE / RUSLAND

NOORWEGEN VERGROOT
PRODUCTIE AARDGAS
Noorwegen wil vanaf 2026 een nieuw gasveld in de Noorse 
zee in gebruik nemen. Uit het Irpa-gasveld, gelegen in het 
ijsvrije arctisch gebied, kan naar verwachting twintig miljard 
kubieke meter gas worden gewonnen. Dat hebben de betrokken 
bedrijven eind november bekendgemaakt. Het Noorse gas 
moet de afhankelijkheid van Russisch gas helpen verminderen. 
De totale investering in de ontwikkeling van het Irpa-veld is 14,8 
miljard Noorse kronen (€ 1,4 miljard). De start van de productie  
is gepland in het vierde kwartaal van 2026.

GASVERBRUIK NEDERLAND
ONDER NORM VAN EU
Het Nederlandse gasverbruik zit ruim onder het doel dat de 
Europese Unie afgelopen zomer heeft vastgelegd. Nederland 
verstookte van augustus tot en met oktober 2022 ruim 30% minder 
gas dan het gemiddelde verbruik van de afgelopen vijf jaar. Dat 
stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) begin december. 
EU-lidstaten spraken af het gasverbruik deze winter met minimaal 
15% terug te dringen ten opzichte van het gemiddelde gebruik van 
de afgelopen vijf jaar. Dit om de energiezekerheid te vergroten en 
de afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen. Ten opzichte 
van vorig jaar is het Nederlands gasverbruik met 17% gedaald in 
de periode juli tot en met oktober. Ook was de gasvoorraad van 
Nederland eind oktober hoger dan de Europese norm en werd er 
meer gas ingevoerd. De invoer van LNG verdubbelde bijna.

AKKOORD PIJPLEIDING VAN
SPANJE NAAR FRANKRIJK
Spanje, Frankrijk en Portugal hebben eind oktober een akkoord 
bereikt over de bouw van een 360 kilometer lange onderzeese 
pijpleiding die eerst gas en later groene waterstof moet vervoeren 
tussen Barcelona en Marseille. Met de bouw van 'BarMar’ lijkt 
er een streep te gaan door de MidCat, een nooit voltooide 
pijpleiding door de Pyreneeën, waar onder andere Duitsland 
enthousiast voorstander van is. De drie landen kwamen tot een 
principeakkoord in Brussel, waar de premiers Sánchez (Spanje) 
en Costa (Portugal) en president Macron (Frankrijk) bijeen waren 
voor de EU-top over de Oekraïne-oorlog.

OORLOG OEKRAÏNE RAAKT
OVERSLAG HAVEN ROTTERDAM
In de eerste negen maanden van 2022 is vrijwel dezelfde 
hoeveelheid goederen overgeslagen in de Rotterdamse haven 
als vorig jaar: 351 miljoen ton (+0,3%), zo maakte het Havenbe-
drijf Rotterdam eind oktober bekend. Wel zijn er onderliggend 
grote verschillen, vooral als gevolg van de oorlog in Oekraïne, 
de sancties tegen Rusland en de veranderingen in de mondiale 
energiestromen. Zo werden veel meer kolen en LNG geïmpor-
teerd als alternatief voor Russisch aardgas. De overslag van 
containers nam af, vooral door het wegvallen van de handel met 
Rusland. “Het totale overslagvolume suggereert dat de haven 
gewoon doordraait”, aldus CEO Allard Castelein, “maar de 
grote veranderingen bij met name LNG en kolen laten zien dat 
het energielandschap drastisch is veranderd.” 

DUITSLAND POSITIEF
OVER GASOPSLAG
Duitsland zal deze en volgende winter waarschijnlijk 
doorkomen zonder energietekorten, ondanks het wegvallen 
van veel gas uit Rusland. Dat hebben de Duitse gasopslag-
beheerders die zijn verenigd in de organisatie INES eind 
november bekendgemaakt. Als er de komende maanden  
geen "extreem lage temperaturen" optreden, is het "hoogst 
onwaarschijnlijk" dat er tekorten ontstaan. Daarbij baseert 
INES zich op een studie waarin meerdere scenario's onder  
de loep zijn genomen.

50 Milliarden Mark! Trots liet ik mijn vader het lichtblauwe postzegeltje uit 1923 
zien. “Ach, daar kon je toen in Duitsland nog geen brood voor kopen”, zei hij. Zo 
leerde ik op mijn twaalfde al een beetje begrijpen wat inflatie is. Ik maakte er in het 
echt kennis mee, toen ik begin jaren tachtig in Mexico was en de peso plotseling 
losgekoppeld werd van de dollar. In peso’s vlogen de prijzen bijna per uur omhoog, 
maar dankzij mijn dollars kon ik binnen een paar dagen verhuizen van een simpel 
hostel naar een chic hotel. 

 Honderd jaar na de hyperinflatie in Duitsland schrikt Nederland op van een 
‘torenhoge’ en zelfs ‘gierende’ inflatie. Niet met honderden procenten zoals kort 
geleden nog in Venezuela, maar toch wel met dubbele cijfers. In de prijzen, niet in 
de lonen. Dat doet pijn, want prijzen kunnen van dag tot dag blijven stijgen, terwijl 

De zekerheid  
van het onzekere

EEN BESPIEGELING
DOOR PAUL SCHNABEL

ILLUSTRATIES DIRK JAN PINO
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stroomd met dankbrieven van oude mensen die zo blij waren dat ze hun hand niet 
meer op hoefden te houden bij hun kinderen. Ze schreven er wel meteen bij, dat 
het contact met de kinderen heel goed was. Misschien zelfs nog beter dan vroeger, 
omdat ze niet meer dankjewel hoefden te zeggen.  

 Het is heel bijzonder en heel modern dat een overheid probeert alle burgers 
een zeker en verzekerd bestaan te geven. In Engeland bleef dat in de praktijk 
toch beperkt tot de arbeidersklasse, maar in Scandinavië en Nederland, België en 
Duitsland lukte het om een verzorgingsstaat op het niveau van de middenklasse 
tot stand te brengen. Dat wil zeggen, een redelijk inkomen voor wie niet of niet 
meer kan werken, goede zorg en onderwijs voor iedereen, ja zelfs een woning, al 
lukt dat laatste in Nederland niet meer zo goed. Daar is wel veel geld voor nodig. 
Van de bijna € 400 miljard die de Nederlandse overheid volgend jaar denkt uit te 
geven, is ongeveer € 250 miljard nodig voor de verzorgingsstaat. In vergelijking 
daarmee gaat er maar weinig geld naar de zekerheid die de overheid al sinds 
de negentiende eeuw wil geven. Dan gaat het om de verdediging van het land, 
bewaking van de grenzen en veiligheid van de burgers. Vroeger noemde men dat 
de nachtwakersfunctie van de overheid, maar inmiddels kijkt men verder dan alleen 
defensie en justitie. Ook de hele infrastructuur van wegen, sporen, kanalen, dijken en 
leidingen kan ertoe worden gerekend. Alles bij elkaar gaat dat in ons land volgend 
jaar ongeveer € 60 miljard kosten. In de Verenigde Staten gaat altijd veel geld naar 
defensie en justitie, maar de infrastructuur en de sociale zekerheid komen ernstig 
tekort. Goede zorg en goed onderwijs zijn voor veel Amerikanen onbereikbaar. Te 
duur. Door de Russische aanval op Oekraïne wordt in Nederland nu wel het budget 
voor defensie flink verhoogd tot bijna het NAVO-minimum van twee procent van het 
BNP. Voor alle zekerheid nu dus ook bij ons meer geld voor veiligheid.

 Door de covidpandemie en de hoge prijs van energie ziet de overheid zich 
gedwongen er nog een belangrijke en dus ook kostbare taak op het gebied van 
de zekerheid erbij te nemen. Bij covid hebben de bedrijven steun gekregen om hun 
personeel in dienst te kunnen houden. Dat is gelukt, er zijn heel weinig bedrijven 
failliet gegaan en met iets meer dan drie procent van de beroepsbevolking tussen 15 
en 75 jaar is de werkloosheid heel laag gebleven. De huidige gasprijs dwingt echter 
ook zonder faillissement steeds meer bedrijven hun deuren blijvend of tijdelijk te 
sluiten. Het Rijk is bij bedrijven nu heel terughoudend in het bieden van hulp, zeker 
zolang de vraag naar personeel groter is dan de werkloosheid. Toch, ondanks de 
volledige werkgelegenheid verdienen veel mensen te weinig om hun energierekening 
te kunnen blijven betalen. De overheid gaat daarom bijspringen door een deel van 
de kosten over te nemen. De inflatie stijgt daardoor niet, omdat niet het loon, maar 
alleen de staatsschuld toeneemt. Op dat gebied kunnen we nog wel wat lijden. 
De EU-grens van 60% van het BNP als norm voor de aanvaardbare hoogte van de 
staatsschuld ligt ruim € 100 miljard verder. De financieel met € 30 miljard of meer 
bijspringende overheid maakt dat naast de nachtwakersstaat van de negentiende 
en de verzorgingsstaat van de twintigste eeuw nu de compensatiestaat op het 
toneel verschijnt. 

 Met geld compenseren wat mensen tekortkomen. De overheid moet wel, want 
weinig mensen zijn zelf rijk genoeg om forse tegenvallers op te vangen en familie-
leden zijn niet meer verplicht voor elkaar te zorgen. De verzorgingsstaat was een 
antwoord op een toch al individualiserende samenleving, maar heeft de individuali-
sering ook weer sterk bevorderd. In de jaren vijftig telde een huishouden nog bijna 

lonen hoogstens één keer per jaar worden aangepast. Dat wordt al gauw een 
probleem voor wie geen spaargeld heeft. Van de Nederlandse huishoudens heeft 
een vijfde helemaal geen of heel weinig geld, hoogstens € 2.500 euro, op de bank 
staan. Dat zijn meestal ook de mensen met de laagste inkomens. Zij kunnen zich 
geen inflatie permitteren. 

 Van een beetje inflatie merk je bij een redelijk inkomen op korte termijn niets, 
maar een snelle en hoge inflatie leidt ook bij mensen met meer dan het modale 
inkomen van € 38.000 bruto tot onrust en onzekerheid. Hoe zal het verder gaan? 
Kan ik nog blijven leven zoals ik gewend was? Blijft er nog wat over van mijn spaar-
centen? Wat betekent de geldontwaarding voor mijn pensioen? Vragen waarop in 
Duitsland in 1923 geen bevredigende antwoorden kwamen. Het beste wat je toen 
kon doen, was je geld onmiddellijk uitgeven. Morgen of zelfs vanmiddag zouden  
de prijzen alweer hoger zijn. Toen vanaf 1929 door de beurskrach in New York  
ook de werkloosheid omhoogschoot, was politiek de weg vrijgemaakt voor het  
nationaalsocialisme van Adolf Hitler. De totalitaire keuze leek meer zekerheid te 
bieden. Met de Joden als zondebok voor alles wat er economisch fout was gegaan.   

 Het kon ook anders. In dezelfde jaren legde in de Verenigde Staten president 
Roosevelt met zijn New Deal de grondslag voor een overheid die ging investeren  
en daarmee banen schiep. Voor het eerst ook kregen burgers bij werkloosheid, 
ziekte en ouderdom financieel een beetje ondersteuning. Het is in de VS bij een 
beetje gebleven, maar in Engeland werd in de oorlog al een begin gemaakt met de 
welfare state. De National Health Service is er nog altijd het symbool van.

 Nog in ballingschap in Londen maakte de Nederlandse regering de eerste 
plannen voor een bescheiden vorm van sociale zekerheid. In twintig jaar zou dat 
uitgroeien tot wat fout vertaald de ‘welvaartsstaat’ werd genoemd en we nu kennen 
als de verzorgingsstaat. In 2023 zal meer dan honderd miljard euro nodig zijn om 
alleen al de AOW, de bijstand en de werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuit-
keringen te kunnen betalen. Het socialezekerheidsstelsel van de verzorgingsstaat 
helpt de armoede buiten de deur te houden, maar moet ook voorkomen dat 
mensen zonder werk politiek kiezen voor fascistisch of communistisch gekleurde 
alternatieven. Existentiële onzekerheid maakt angstig en wanhopig, maar ook boos 
en radicaal. Dat was te zien in Griekenland tijdens de Eurocrisis, in Frankrijk bij de 
gele hesjes en sinds Trump ook in de Verenigde Staten. In Nederland is de onze-
kerheid over de toekomst het meest zichtbaar geworden in het boerenprotest. Het 
omdraaien van de vlag staat symbool voor het opzeggen van het vertrouwen in de 
overheid en soms zelfs de democratie.  

 In de geschiedenis van de mensheid en in het grootste deel van de wereld nu is 
onzekerheid de enige zekerheid in het bestaan. Heb ik morgen werk en zal er dan 
voldoende eten zijn? Hoe moet het als ik oud of ziek ben? Kunnen mijn kinderen 
naar school en heb ik een dak boven mijn hoofd? Dat zijn vragen die ook in een rijk 
land als de Verenigde Staten de dagelijkse zorg zijn geworden van een verarmende 
middenklasse. Mijn zusje, die jaren in Hongkong heeft gewoond, vatte het Chinese 
antwoord op het ontbreken van een verzorgingsstaat mooi samen: “Alles draait om 
geld en familie en als je het ene niet hebt en het andere niet bent, tel je niet mee”. 

  Ooit was dat hier niet veel anders. Toen minister-president Willem Drees in 
1947 de heel bescheiden voorloper van de AOW introduceerde, werd hij over-

Paul Schnabel is geboren in 
1948 in Bergen op Zoom, groeit 
op in Breda in een Shell-familie 
- vader en broer werken beiden 
bij Shell - en gaat sociologie 
studeren. In Utrecht promoveert 
hij, wordt hoogleraar klinische 
psychologie, later universiteits- 
hoogleraar. Vanaf 1977 is 
hij hoofd onderzoek van het 
Nederlands Centrum Geestelijke 
Volksgezondheid, het huidige  
Trimbos-instituut. Na vijf jaren 
decaanschap bij de Netherlands 
School of Public Health wordt 
hij in 1998 directeur van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau, 
een functie die hij vijftien jaar 
bekleedt. Na zijn pensioen is hij 
kroonlid van de SER, gasthoog-
leraar aan de Columbia University 
New York en van 2015 tot 2019 
lid van de Eerste Kamer voor 
D66. Schnabel is gedurende zijn 
loopbaan columnist voor NRC 
Handelsblad en Het Financieele 
Dagblad, schrijft boeken en 
vervult bestuurlijke en toezichthou-
dende functies, onder andere als 
commissaris van Shell Nederland. 
Momenteel is hij nog actief in 
adviesrollen voor overheid en 
bedrijfsleven.

“Honderd jaar  
na de hyperinflatie 
in Duitsland schrikt 
Nederland op van 
een ‘torenhoge’ 
en zelfs ‘gierende’ 
inflatie”
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vijf leden, nu gemiddeld nog maar twee. Al meer dan een op de drie huishoudens is 
een eenpersoonshuishouden, in de grote steden zelfs al meer dan een op de twee. 
Dat is een heel dure manier van leven, want iedereen wil ook een eigen woning met 
alles wat daarbij hoort. Dankzij jaren van steeds hogere welvaart werden mensen 
steeds minder afhankelijk van elkaar, maar tegelijkertijd wel steeds meer van de 
overheid. Een echte weg terug is er niet. Als de overheid aan de uitkeringen en 
voorzieningen gaat tornen, staat er geen familie met geld en onderdak klaar om 
je te helpen. Nou ja, misschien eventjes, maar wat voor korte tijd uit liefde gedaan 
wordt moet geen plicht voor lange tijd worden. Dat beginnen nu ook de Oekraïense 
vluchtelingen te merken.

 In 1923 verdampte in Duitsland het geld waar je bij stond. Niet alleen jouw geld, 
maar ook dat van familie en vrienden. Iedereen leed onder de inflatie, de overheid 
kon nauwelijks helpen en daar rekende ook niemand op. De zorgende en verzeke-
rende overheid kende men nog niet. Nu wel, en dus wordt van de overheid verwacht 
dat in de zorg voor de bestaanszekerheid ook warmtezekerheid wordt opgenomen. 
Sommige partijen vinden dat de overheid ook weer zelf voor gas en elektriciteit 
moet gaan zorgen; andere vinden het genoeg als de overheid warmte en stroom 
betaalbaar houdt. Om te voorkomen dat de straten vollopen met de gele hesjes 
van het oproer, heeft de overheid snel zelf het gele hesje van de eerste hulp aange-
trokken. Compensatie van de hogere kosten nu, maar hopelijk straks hogere lonen en 
weer wat lagere prijzen voor energie. 

Het blijft onzeker, dat is wat zeker is.

“Al meer dan een op de drie huishoudens  
is een eenpersoonshuishouden. Dat is  

een heel dure manier van leven”

 Je geld of je leven
Als er iets is waar mensen 
zekerheid aan ontlenen, dan is  
het wel geld. Deze podcast van 
de EO gaat in op hoe we ons geld 
uitgeven, hoe we het verdienen  
en welk effect geldstromen 
hebben op mens en planeet. Met 
afleveringen waarin een actuele 
‘Vraag van Vandaag’ wordt 
beantwoord en met afleveringen 
waarin Jeroen Smit, bekend van 
het boek De Prooi over ABN 
Amro, CEO’s spreekt over hoe 
zij hun bedrijf leiden naar een 
duurzame toekomst.

         Onzekere zaken
De toekomst is onzeker, de behoefte 
aan controle, rust en comfort groot. 
Onzekere zaken is een project van 
BrabantKennis, het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties en Fontys Academy for the 
Creative Economy. Het heeft onder 
andere geresulteerd in ‘de gids voor 
onzekere zaken’ en een podcastserie 
waarin wetenschappers, kunste-
naars en andere professionals hun 
inzichten en ervaringen delen over 
omgaan met onzekerheid. Doel is 
het geven van inspiratie, houvast én 
praktische handvatten.

Meer weten en vooral begrijpen in onzekere tijden, 
helpt. Venster biedt daarom een blik naar buiten en 
geeft verdieping bij artikelen via podcasts, video’s, 
websites, mediakanalen, databanken en soms ook 
nog ‘ouderwets’ op papier.

Verder na Venster

 Afscheid van een auto 
In 1982 reisden romancier Julio 
Cortazar en fotografe Carol Dunlop 
van Parijs naar Marseille. Ze deden 
er een volle maand over omdat 
ze op elke aire langs de Route du 
Soleil een stop maakten. En op elke 
tweede stopplek brachten ze de 
nacht door. De Belgische multime-
dia-artiest Adriaan Van Aken doet 
de reis in zijn eentje over, aan boord 
van zijn gezinsauto. Doel is Marseille 
bereiken en daar de auto van de 
hand doen. Om vervolgens een 
autoloos bestaan te leiden. In deze 
podcast doet hij verslag van zijn reis.

 Energieweerbericht
De Nederlandse Vereniging 
Duurzame Energie (NVDE), Gasunie 
en TenneT brengen sinds oktober 
2022 een wekelijks energieweerbe-
richt uit. onder het motto ‘Laat het 
weer voor je werken’. De berichten 
geven de verwachtingen voor 
zonne- en windenergie De energie-
weerberichten worden gepresen-
teerd door meteorologe en televisie- 
presentatrice Helga van Leur. 

 Klimaat- en energie-
verkenning 2022
“Een snellere uitvoering van de 
bestaande plannen én formulering 
van aanvullend beleid zijn nodig 
om het Nederlandse klimaatdoel 
in 2030 te halen”, aldus het 
nieuwsbericht naar aanleiding van 
het verschijnen van de jaarlijkse 
Klimaat- en Energieverkenning 2022. 
De verkenning wordt voorgeschreven 
door de Klimaatwet en geldt als een 
van de verantwoordingsinstrumenten 
van het Nederlandse klimaat- en 
energiebeleid. Inclusief bijlagen telt 
het 239 pagina’s, maar dan weet je 
wel waar we staan.

 Energiearmoede  
in kaart
Hoeveel huishoudens in Neder- 
land zijn energiearm? Wie zijn 
deze mensen? En waar wonen  
ze? Om antwoorden op deze 
vragen te krijgen heeft TNO  
de aard en omvang van energie-
armoede in kaart gebracht per 
gemeente, wijk en buurt. Ook 
letterlijk, via een interactieve 
kaart. Er is niet alleen naar de 
betaalbaarheid van de energie-
rekening gekeken, maar ook naar 
de kwaliteit van de woning en in 
hoeverre bewoners financieel in 
staat zijn deze te verduurzamen. 

 Apollo 13 in realtime
De vijfde bemande missie naar de 
maan moest een derde maanlanding 
opleveren. Het liep anders. Wie de 
Apollo 13 missie uit 1970 in realtime 
wil meemaken, kan terecht op deze 
website. Het is een multimedia-
project met historisch materiaal, 
precies getimed op Ground Elapsed 
Time - de hoofdmissieklok. Met elk 
woord, iedere foto, alle beelden van 
Mission Control, de films die zijn 
gemaakt door de astronauten en 
televisie-uitzendingen die vanuit de 
ruimte werden uitgezonden. Over 
onzekere tijden gesproken.

 The Energy Podcast
De wereld staat voor een uitdaging: 
hoe te voldoen aan de groeiende 
vraag naar energie en tegelijkertijd 
de uitstoot van CO2 te verminderen. 
Wat is de rol van innovatie? Hoe zal 
duurzame energie zich ontwikkelen? 
Heeft de olie- en gasindustrie een 
toekomst? Wat zal er veranderen 
aan de manier waarop we leven, 
werken en reizen? De Energy 
Podcast van Shell gaat in op deze 
vragen. Met ingenieurs die 
vooroplopen op het gebied van 
wetenschap en technologie, experts 
en ondernemers die werken aan 
deze verandering.

 @BM_Visser
Met ruim 22.000 volgers levert de  
combinatie Twitter en ‘belangstelling 
voor energie’ geheid een match  
op met Martien Visser. Hij is lector 
Energietransitie Hanzehogeschool, 
Fellow bij Clingendael en mede-
ontwikkelaar van energieopwek.nl., 
dat de actuele productie van 
hernieuwbare energie uit Nederland 
toont. @BM_Visser trakteert 
Twitterpubliek op slimme vragen of 
een ‘grafiek van de dag’ met dito 
hashtag, voorzien van een analyse. 
Meten=Weten, staat niet voor niets 
in zijn Twitternbio. Volg je Visser, ben 
je energetisch gezien op de hoogte.
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