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’Van der Sluis had gelijk maar sloeg onzin uit’
INTERVIEW
FRANK DUUT

Hij is niet meer onder ons,
maar de Asser geograaf
Meent W. van der Sluis
komt de eer toe als eerste
(in 1986) het verband te
hebben gelegd tussen gaswinning en aardbevingen.
Hij werd met hoon overladen.
Door Willem van Hamersvelt
Assen Je kon er indertijd met
een gerust hart een heel dure
fles wijn onder verwedden. Een
kratje zelfs. Fluister alleen maar
de naam Meent van der Sluis, de
man die als eerste een verband
legde tussen aardbevingen en
gaswinning, en NAM-voorlichter Frank Duut reageert alsof er
een zilverpapiertje in een open
wortelkanaal wordt gestoken.
Eind 1986 werd Noord-Nederland voor het eerst door een
aardbeving getroffen. Bij Assen
trilde op 26 december de bodem,

niet zo veel later gevolgd door
bevingen in Zuidoost-Drenthe
en Groningen. Doorgaans waren
ze niet meer dan rimpelingen in
de bodem, maar dat maakte de
onrust onder de bevolking niet
minder groot. De Asser geograaf
en aardrijkskundedocent Meent
W. van der Sluis (gestorven in
2000) zag direct de oorzaak: De
Nederlandse Aardolie Maatschappij. Die liet door zijn gasboringen de bodem dalen, waardoor kwetsbare breukvlakken in
de ondergrond in beweging
kwamen, hetgeen zich uitte in
aardbevingen.
Tot grote ergernis van de
NAM was Van der Sluis, tevens
luis in de pels van de Drentse
Statenfractie van de PvdA, er
niet de man naar zijn theorieën
onder stoelen of banken te steken. Hij liet in woord en geschrift geen gelegenheid voorbij
gaan grootse rampen te voorspellen als de NAM geen halt
werd toegeroepen. En Frank
Duut namens zijn bazen maar
pareren. Nee, er was geen enkel

verband tussen aardbevingen
en gaswinningen. Zijn bedrijf
had niet voor niets een stel eersteklas geologische experts in
dienst. Hij wilde het best voor de
zoveelste keer uitleggen: Je hebt
geologen, die hebben verstand
van de bodem en je hebt aardrijkskundedocenten. Die kunnen lesgeven. En wat wou zo’n
aardrijkskundeleraartje nou helemaal?
We zijn dik twintig jaar verder. De NAM erkent – sinds 1993

¬ Meent van der Sluis
had toch gelijk.
Foto: Archief DvhN
– al jaren het verband tussen
zijn activiteiten en bodemtrillingen. In Loppersum trok de
huidige directeur Bart van de
Leemput maandagavond openlijk nog maar eens het boetekleed aan. Maar Duut, bij de
NAM vertrokken in 2001, wil
nog steeds niet horen van een
gelijk van Van der Sluis. "De link

die hij legde tussen de aardbevingen en gaswinning bleek er
toch te zijn. Maar de theorie
waar hij zich op baseerde sloeg
nergens op. Dat was echt onzin."
Duut, in de jaren tachtig het
gezicht van de NAM, deelt het
boetekleed met de huidige directie. "Ik was de boodschapper.
Onze geologen waren mijn geweten. Op basis van hun informatie hebben we te lang volgehouden dat er geen verband
was. Dat is een inschattingsfout
geweest. Maar het is niet Van
der Sluis geweest, die ons op andere gedachten heeft gebracht.
Dat was het KNMI. Hun seismologen concludeerden aan de
hand van tal van waarnemingen
dat we het verband niet langer
konden ontkennen. De toenmalige directie heeft dat begin jaren negentig in een publicatie
met uitvoerige technische uitleg
ook volmondig erkend. Maar in
de uitleg was niemand geïnteresseerd. Van der Sluis had toch
gelijk. Dat beeld bleef alleen
maar hangen."

