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Gelekte  ‘Nieuwjaarsrede 2017’ van dhr. G. Schotman, directeur NAM*. 

  

Beste NAM-medewerkers, 

Ook nu mag ik weer, als directeur van de NAM, een Nieuwjaarsrede voor u en de Groningers houden. 

Ook dit jaar willen we niet met deze traditie breken. Maar gezien de relatief matige financiële 

resultaten van onze firma, en ook van onze moederfirma Shell, moeten we de Nieuwjaarsrede en 

receptie anders doen dan andere jaren. Er is geen receptie maar wel mijn digitale Nieuwjaarsrede. 

Het is niet dat we armlastig zijn of worden, maar vanwege de beeldvorming is het beter om het heel 

eenvoudig  te doen dit jaar. Ook u weet toch, dat de NAM hard moet werken om de juiste 

beeldvorming van de NAM in stand te houden. 

Gelukkig kan ik u daarover enige successen melden van 2016. 

Natuurlijk  heeft u gehoord, dat er kritiek is op de NAM vanwege de grote mate van bureaucratie. 

Gelukkig hebben we het in de publiciteit kunnen afkloppen op 30% bureaucratie. Door enig 

gegoochel met de cijfers kwamen we daar snel op. Voor elk bedrijf zou dat overigens een gigantische 

overhead zijn. Maar wij als NAM kwamen er weer mooi mee weg! Ik kan u wel zeggen: ‘Ik was er zelf 

verbaasd over’.  

Natuurlijk doen we niets aan het verminderen van de bureaucratie! Nergens voor nodig. Ook u weet, 

dat we de gigantische kosten van de bureaucratie in mindering brengen op de winstafdracht aan de 

Staat der Nederlanden. Ja, zeg …We  zijn gekke Gerard niet om dit na te laten. Natuurlijk niet. Het 

gaat gewoon door zoals het was! Want bureaucratie is een machtsmiddel in onze handen. Een 

hulpmiddel bij het murw maken van de schadelijders. En u begrijpt, dat laten we ons niet ontnemen. 

Dus blijft  het  bij het oude. 

Maar we moeten wel proberen om iets anders te doen. Iets waaraan wij als organisatie  niet  gewend 

zijn en ook niet aan willen wennen. Wij zijn namelijk dringend geadviseerd om echt te luisteren naar 

de schadelijders. En hen zelfs ook de gelegenheid van het ‘woord’ te bieden. En dit zou moeten 

gelden voor elke NAM’mer. Waaronder ik overigens ook onze loopjongens van het CVW reken. 

Vanzelfsprekend, beste medewerkers, leidt dit beslist niet tot inspraak. Laat staan dit zal leiden tot 

enige medezeggenschap! Daar kunnen wij als NAM en als de schadeveroorzaker natuurlijk niet aan 

beginnen.  
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Natuurlijk weet ik, als directeur van de NAM, als geen ander, dat dit sociaal gezien gevolgen voor u 

heeft.  

Immers, de onredelijkheid en onbillijkheid van het weigeren van enige medezeggenschap door de 

NAM is natuurlijk elke schadelijder volledig duidelijk. En die schadelijder kan uw buurman zijn, of uw 

familie, of misschien bent u zelf wel schadelijder. Maar eerlijk gezegd, neem ik aan dat er nog weinig 

NAM’mers in het bevingsgebied zullen wonen. U bent toch wel zo wijs geweest om tijdig te 

verhuizen, naar ik aanneem? 

 

Helaas heb ik wel moeten vernemen, dat u op verjaardagsfeestjes wordt aangesproken over het 

onredelijke en onbillijke handelen van de NAM. Daarvoor vanzelfsprekend mijn oprechte excuses! 

Hoewel het geheel natuurlijk volkomen misplaatst is. 

Maar, u moet daar toch maar mee leren leven! Want het is een ‘Fact of Life’ voor u als NAM'mer. 

Zoals de aardbevingen dat nu en in de toekomst ook zijn voor de inwoners van Groningen. Ze 

moeten er ook maar mee leren leven! Onze geliefde minister Henk Kamp verwoordde dat als eerste 

zo fraai met zijn “Fact of Life” toen hij het over de aardbevingen had.  

Wij, als NAM, hebben dat overigens als een vrijbrief ervaren om door te gaan met de gaswinning op 

dezelfde wijze zoals we tot nu toe doen. En we gaan natuurlijk ook gewoon door! Ook al worden alle 

huizen bunkers  om er levend uit te kunnen komen, dan nog gaan we door! Dat is immers niet ons 

probleem als gasboer. Wij pompen door zolang we genoeg winst maken! Immers, de winst daar gaat 

het om! Onze aandeelhouders,  dat is onze primaire zorg en daar zorgen wij als NAM goed voor! 

Daarop kan de Groninger nu eens wel op rekenen! 

Vertel dit gerust op verjaardagsfeestjes en partijen. U, als NAM’mer, heeft immers daarbij een eigen 

verantwoordelijkheid naar uw werkgever en onze aandeelhouders. Wij zijn, die we zijn! Een door geld 

gedreven firma. Van ‘vertrouwen in de NAM’ kunnen we beslist geen winst uitkeren. Dat zal toch ook 

de verjaardagsvisite begrijpen. 

Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen we gerust met enige trots constateren, dat we ook het 

afgelopen jaar er weer in geslaagd zijn om ons slechte imago op peil te houden. En dat we succesvol 

vòòrkomen hebben, dat het vertrouwen van de Groningers in de NAM kon toenemen.  

Het afgelopen jaar begon immers spetterend. Ons rapport in het voorjaar waarin stond  dat er 

slechts 100 huizen verstevigd zouden moeten worden, sloeg in als een beving euu uhh …..als een 

bom, bedoel ik natuurlijk. Natuurlijk wist ook ik, dat dit berustte op een statistische berekening. En 

elk normaal bedrijf zou dit nooit zo naar buiten gebracht hebben.  
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Maar wij, wij NAMmers, voeren een ‘War by Propaganda’. En die slechts 100 huizen bekte wel lekker. 

En blijft ook fijn hangen in de publiciteit. Of het nu wel of niet waar is, dat maakt daarbij niet uit. Die 

propagandaslag was en is voor ons! Mede dankzij de inzet van u, beste medewerkers, is dat ons 

gelukt. Die zege straalt dus ook op u af.  

Misschien ook iets voor u om op een verjaardagsvisite naar voren te brengen? 

Daarna hebben wij als NAM samen met onze loopjongen, het CVW, de hele boel opgeschud door een 

zee aan C-schades te creëren. Natuurlijk genereerde het een hoop bureaucratie en gedoe. Maar het 

was het wel waard. Immers, in ‘the War by Propaganda’ is alles geoorloofd. We zijn in dat kader er 

goed in geslaagd om vele duizenden schadelijders op de kast te jagen. Als dank hebben we het CVW 

een bonus van 2 miljoen toegekend. Er zijn mensen, die vinden dat dit Judasgeld of tewel bloedgeld 

is. Wij zien dat niet zo.Het is hoogstens moreel laakbaar handelen.  Maar daarbij bent u wel iets van 

ons gewend. Al met al, ook weer een succesvolle actie om onze populariteit en betrouwbaarheid op 

een laag peil te houden.  

Misschien kunt u dit ook ter sprake brengen op een verjaardagsvisite? 

Vervolgens heeft uw NAM een winningsplan uitgebracht waarop het Staatstoezicht op de Mijnen 

scherpe kritiek zegt te hebben. Maar, dat gaat ons  inziens vooral over datgene wat we niet gedaan 

zouden hebben. Men wil nog extra rapportjes van ons, en zoals u allen weet, zijn we daarin heel 

bedreven. 

Uw NAM heeft het afgelopen jaar natuurlijk weer ingezet om maximaal gas te winnen. Of het wel of 

niet goed onderbouwd is, doet er niet zo toe. Het is allemaal een kwestie van loven en bieden. 

Natuurlijk wist ik, dat we de door ons voorgestelde maximale gaswinning niet zouden binnenhalen. 

Maar wat blijft hangen, dat is: ‘de NAM heeft niet alles gekregen’.  En daar gaat het om in the ‘War of 

Propaganda’. 

 

Tegelijkertijd hebben wij onze geliefde minister Kamp en het Staattoezicht op de Mijnen ook de 

gelegenheid geboden om een puntje te scoren. Door te hoog in te zetten, konden zij makkelijk er 3 

miljard kuub afsnoepen. In de ‘War of Propaganda’ blijft ook dit in Nederland hangen en publicitair is 

dat door onze afdeling Propaganda, pardon ik bedoel Public Relations, goed bedacht. 

U kunt dit beslist als een succes op een verjaardagsfeestje naar voren brengen! 
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We moeten natuurlijk ook niet vergeten te melden, dat wij, de NAM, er weer in geslaagd zijn om 

eenzijdig een schadeprotocol vast te stellen. Ondanks gepiep van belangenbehartigers en de 

Nationaal Coördinator Groningen is ons dat toch weer mooi gelukt. Natuurlijk hebben we wel 

opvallend vermeld: dat anderen er ook naar gekeken hebben. Wat beslist niet geleid heeft tot 

inspraak of enige medezeggenschap in het geheel. Natuurlijk niet! Maar we hebben het wel zo naar 

buiten gebracht. Weer een gewonnen slag in ‘the War of Propaganda’.  

Ook iets voor een verjaardagsfeestje om in te brengen, lijkt mij. 

Onze laatste briljante zet was, om direct toe te geven dat wij als NAM de massale en diep ingrijpende 

 verstevingsoperatie gaan betalen. Ook dit werd weer geslikt als zoete koek. Want natuurlijk heb ik 

niet vermeld wat we allemaal gaan betalen. Dat vechten onze advocaten wel met elke burger per 

geval uit. En u allen weet, de NAM-advocaten werkelijk briljant zijn in het afknijpen van de 

schadelijders bij zaken als verhuiskosten, schadeposten, vervangingskosten, tuinherstel enzovoort, 

enzovoort.  

Dit alles onder het motto: het mag een kapitaal kosten om de schadelijder een euro minder te 

compenseren. Daar horen we dan later in de publiciteit toch niets meer over. 

Ja, ja… onze juristen zijn echt briljant!  Zij leveren dan ook een substantiële bijdrage om het 

vertrouwen in de NAM op hetzelfde lage niveau te houden als voorheen. Mijn complimenten 

daarvoor. 

Samenvattend kunnen we, terugkijkend op 2016, er beslist trots op zijn dat wij, de NAM, erin 

geslaagd zijn om weer veel te bereiken. Ik wens u allen hetzelfde grote succes toe in 2017.   

En u kunt erop vertrouwen, dat uw directie ook het komende jaar op dezelfde wijze en met gelijke 

inzet en veel enthousiasme daarvoor zal ijveren.  

En dan wil ik nu, als directeur van de NAM,  graag een toost uitbrengen op de gezondheid , het 

welbevinden en het geluk van alle Groningers die wonen in het aardbevingsgebied. Ook in 2017 

kunnen zij daarbij op de NAM rekenen, net als in 2016. 

 Proost!!!!!  Op het geluk en welbevinden van de Groningers! Ik dank u voor uw aandacht. 

 

* Auteurschap van deze Nieuwjaarsrede ligt bij de GBB 

 

 


