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ACTIONS SPEAK LOUDER 
THAN WORDS
Vandaag de dag hebben we het beter dan ooit. Dit geldt niet alleen 
voor Nederland, maar eigenlijk voor de hele wereld. Als je naar de UN 
Sustainable Development Goals kijkt, dan scoren we uitzonderlijk 
goed op nagenoeg alle doelen. Waar in 1966 meer dan 50 procent van 
de wereldbevolking in extreme armoede leefde, leeft nu minder dan 9 
procent van de mensen in extreme armoede, terwijl het bevolkings-
aantal is verdubbeld. 
Oké, 9 procent moet naar 0, maar laat de bovenstaande getallen eens 
op je inwerken en bedenk dan dat we dit in 50 jaar hebben gereali-
seerd. Hetzelfde geldt voor nagenoeg alle ontwikkelingsdoelen die wij 
ons als wereld hebben gesteld.  
Deze enorme vooruitgang wordt gemaakt door miljarden mensen die 
dag in dag uit werken aan een betere wereld. Naar welke sector je ook 
kijkt, of het de boer is, de operator in de fabriek, de docent voor de 
klas of de verpleger in het ziekenhuis, één ding hebben zij gemeen: het 
zijn mensen die daadwerkelijk iets doen en elke dag verbeteren – in 
plaats van er alleen maar over kletsen. 
Helaas, als je de krant openslaat of Twitter opent, krijg je een heel 
ander beeld van de wereld. Het lijkt wel of het nog nooit zo slecht is 

geweest als vandaag. Op veel congressen zie je dan een vlot pra-
tend figuur op mooie gympen vertellen hoe slecht het wel niet 
gaat, dat de energietransitie pijn gaat doen en dat onze wereld 
binnen nu en 50 jaar niet meer bestaat, en oh ja: u moet zich 
daarvoor schamen.
Als je dan vraagt wat we er eens aan gaan doen, blijft het 
angstvallig stil. Helaas blijft het meestal bij woorden en te 
weinig actie. Toch heb je beide nodig. Je hebt de tovenaar 
nodig die nieuwe dingen verzint, oplossingen implementeert 

en continu verbetert. Tegelijkertijd heb je profeten nodig die 
kritisch blijven kijken en alarmeren als het niet goed gaat. 

Het is als het ware een soort Plan Do Check Act-cyclus die 
we samen moeten doorlopen. 

Kortom, in plaats van polariseren moeten we weer 
gaan redeneren, meer vertrouwen hebben in weten-

schap en geloof en zin hebben in voortuitgang.
Dit is de reden waarom ik heb meegedaan aan 

de Plant Manager of the Year-verkiezing. Naast 
het feit dat het een enorme eer is en een 
geweldig compliment voor mijn team (zij doen 
het!), geeft het een kans om ook de gympen 
aan te trekken, het debat aan te gaan, en ons 
te laten zien als industrie. Want wij zijn doe-
ners, uitvinders, en hebben oplossingen 
om ook het klimaatprobleem op te lossen. 
Maar dan moeten we wel meer naar buiten 
en vertellen wat we doen, waar onze uitda-
gingen zitten en ook eerlijk durven aange-
ven waar we nu nog problemen hebben.
Ik ben ervan overtuigd dat we op deze 
manier UN-doel 13, climate action, echt wel 
gaan redden!

Marinus Tabak
Plantmanager RWE  Eemshaven
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‘ WE GAAN HET  
KLIMAATPROBLEEM 
OPLOSSEN’

MARINUS TABAK VAN RWE EEMSHAVEN ZIET TOEKOMST POSITIEF IN
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Marinus Tabak werd afgelopen jaar tijdens het congres 
Deltavisie uitgeroepen tot Plant Manager of the Year 2019. 
Daarmee is hij een jaar lang het boegbeeld van de 
Nederlandse industrie. Als plantmanager van de 
kolencentrale RWE Eemshaven, die begonnen is met 
bijstook van biomassa, moet hij geregeld misverstanden 
uit de weg ruimen. “Het probleem is dat sommige kritiek 
onwaar is, en onwaarheden snap ik nooit.”
Tekst: Igor Znidarsic

MARINUS TABAK VAN RWE EEMSHAVEN ZIET TOEKOMST POSITIEF IN

e

Volgens de jury van de 
Plant Manager of the 
Year-verkiezing is Mari-
nus Tabak ‘een open 
boek, communicatief 

zeer sterk, maar luistert hij vooral 
eerst naar anderen voordat hij “zijn” 
mening verkondigt. Hij formuleert 
zijn standpunten helder en con-
creet. Hij is een verbinder.’ 
Gevraagd naar de oorsprong van 
deze kwaliteit zegt hij: “Het heeft 
misschien met mijn jeugd te maken. 
Ik was enig kind, en met z’n drieën 
ben je meer op elkaar aangewezen. 
En doordat mijn ouders een eigen 
bedrijf hadden, zag ik van jongs af 
aan al dat je bij ondernemen ande-
ren nodig hebt. In je eentje ga je 
snel, maar samen kom je verder.” 
Dat de plantmanager van energie-
centrale RWE Eemshaven een tijdje 
in de gemeenteraad zat, hielp ook. 
Hij heeft er leren luisteren, beter 
gezegd: mensen observeren, want: 
“Hoe mensen kijken als ze iets zeg-
gen, zegt vaak veel meer dan wat ze 
feitelijk zeggen.” Verder leerde hij 
er dat het belangrijk is om elkaars 
belangen te begrijpen en af te 
wegen. “Maar helaas worden in de 
politiek veel statements gemaakt. 
Daar kom je niet mee verder.” 
Zijn kwaliteiten als goede luisteraar 
en verbinder komen goed van pas in 

een tijd waarin de klimaattransitie 
veel vragen oproept. ‘In deze tijd 
waarin de politiek kolencentrales 
wil sluiten om de CO2-reductie te 
realiseren, spreekt hij veel met 
ongeruste mensen die niet begrij-
pen waarom juist de meest schone 
centrales moeten sluiten’, aldus de 
jury, doelend op het kabinetsbesluit 
om alle kolencentrales per 2030 te 
sluiten. Tabak hoopt dat hij ‘zijn’ 
energiecentrale kan redden door 
van fossiele steenkool over te stap-
pen op niet-fossiele biomassa.

Net als op kolen is daar ook 
de nodige kritiek op. Begrijp 
je die?
Marinus Tabak: “Over het algemeen 
wel. Maar het probleem is dat som-
mige kritiek gewoon onwaar is, en 
onwaarheden snap ik nooit. Ondui-
delijkheden snap ik wel. Er zijn wel 
onduidelijkheden rondom bio-
massa. Het is een heel ruim begrip. 
Waar heb je het over als je ‘bio-
massa’ zegt? Daarnaast snappen 
mensen vaak niet waarom bio-
massa CO2-neutraal is terwijl er 
toch CO2 uit de schoorsteen komt. 
Ik denk dat we dat duidelijker moe-
ten vertellen, meer moeten uitleg-
gen dat het in de klimaatdiscussie 
om fossiele CO2 draait. Die moet 
uiteraard onder de grond blijven.” 

RWE Eemshaven stookt sinds 
kort houtpellets bij. Wat vind 
je van de kritiek dat deze 
over de zee worden aange-
voerd met ‘vieze’ schepen?
“Bij biomassa wordt altijd de vraag 
gesteld hoe die hiernaartoe komt. 
Bij bananen, om maar wat te noe-
men, hoor je die vraag nooit. Laatst 
kocht ik bij de Albert Heijn een bakje 
blauwe bessen, dat schijnt gezond 
te zijn. Normaal staat er een Neder-
lands vlaggetje op, maar nu niet. 
Bleken ze te komen uit Argentinië. 
Dat is toch waanzin? Maar daar 
heeft blijkbaar niemand moeite 
mee. Met biomassa kennelijk wel. Ik 
vind dat bij elk product kritisch naar 
de supplychain moet worden geke-
ken. Wij doen dat met de biomassa, 
die bestaat uit reststromen – tak-
ken, zaagsel – uit de bosbouw, 
momenteel voornamelijk afkomstig 
uit de Baltische staten. De biomassa 
is onder meer gecertificeerd met 
het Green Gold Label en voldoet 
daardoor aan belangrijke duur-
zaamheidscriteria. De hele logis-
tieke keten is in kaart gebracht, van 
de machines die gebruikt worden in 
het bos tot aan het pelletiseren en 
het transport. Die supplychain heeft 
nu nog een CO2-uitstoot. In de 
scheepvaart wordt wel nagedacht 
over verduurzaming en er zijn aller-

Marinus Tabak: ‘Bij biomassa wordt 
altijd de vraag gesteld hoe die hier-
naartoe komt. Bij bananen hoor je 

die vraag nooit.’
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niet beter om biomassa op die 
manier te verwaarden dan te 
verbranden?
“Wat Avantium doet is fantastisch. 
Maar elektriciteit, die wij uit de bio-
massa maken, is ook zeer nuttig. We 
laten er auto’s op rijden, we verwar-
men er huizen mee, we laden er 
mobieltjes mee op, en je kan er ook 
waterstof mee maken, een heel 
nuttige grondstof voor de chemie. 
De discussie wat nuttiger is, stroom 
of biobased plastic, is zinloos, want 
je hebt beide nodig. Je moet daar 
iets intelligenter naar kijken. Kijk 
naar de olie-industrie. Toen in 1859 
de eerste put in Pennsylvania werd 
geslagen, hebben we de olie de   
eerste 40 jaar gebruikt om er licht 
mee te maken met petroleumlam-
pen. Daar werd maar een fractie van 
de olie voor gebruikt, de rest deden 
we niks mee. Totdat een slimmerik 
ontdekte dat je op een andere fractie 
auto’s kon laten rijden. Nog later 
kwam het plastic. Vandaag de dag 
kunnen we de olie voor 100 procent 
verwaarden voor producten die alle-
maal nuttig zijn. Zo zal het ook met 
biomassa gaan. Het punt is wel dat 
de olie-industrie 150 jaar de tijd 
heeft gehad, wij moeten het in 30 
jaar doen.
Overigens gebruikt Avantium 
momenteel ongeveer twee derde 
van de biomassa, wat overblijft is 
lignine. Dat gebruiken wij om er 
nuttige stroom mee te maken.” 

Stel dat de wetenschap er 
binnenkort in slaagt om lig-
nine te kraken in voor de 
chemie nuttige bouwstoffen, 
dan is dat geen reststroom 
meer.
“Dat zou fantastisch zijn. Ik hoop dat 

wij dan die fabriek mogen bouwen. 
Tegen die tijd heeft deze centrale 40 
jaar gedraaid en ziet de wereld er 
heel anders uit.” 

Is biomassa niet gewoon een 
tussenoplossing, totdat we 
volledig over zijn op energie 
uit wind en zon?
“Probleem is dat biomassa nogal 
emotioneel geladen is. Het heeft te 
maken met natuur, met bossen. Zon 
en wind hebben dat niet, waardoor 
de discussie daar rationeler is. Maar 
ik denk dat biomassa goed kan 
bestaan naast andere energiebron-
nen. Er is in ieder geval voldoende 
van beschikbaar, zeker als je ook 
kijkt naar agro-residuen. Er worden 
honderden miljoenen tonnen stro 
verbrand in bepaalde landen. Als je 
dat kan mobiliseren … Biomassa is 
de meest overvloedige resource op 
aarde. Je kunt het gebruiken zonder 
inbreuk op de natuur. Al kun je je 
afvragen wat ‘inbreuk op de natuur’ 
precies is. Is landbouw dat niet?” 

In 2030 wil RWE Eemshaven 
volledig CO2-neutraal zijn 
door 100 procent gebruik te 
maken van biomassa en zelfs 
meer dan neutraal door CO2 
af te vangen. Hoe realistisch 
is dat?
“Nog los van hoe de politiek er nu 
naar kijkt en straks ernaar zal kij-
ken, is het technisch allemaal haal-
baar. De technieken voor inzet van 
biomassa en afvang van CO2 hebben 
een Technology readiness level van 9. 
Ze kunnen nu al op grote schaal en 
betaalbaar worden ingezet. Als we 
dat overal doen, kunnen we met z’n 
allen zonder schaamte op vakantie. 
Waar we mee zitten is de valley of 

lei initiatieven, maar momenteel is 
de sector nog niet CO2-neutraal. Die 
CO2 nemen wij wel mee in het effect 
dat de biomassa heeft op de CO2-
reductie van onze centrale. Ik vind 
dat we dat voor alle producten moe-
ten doen, ook voor onze bananen en 
onze blauwe bessen.” 

RWE Eemshaven wil opscha-
len naar 30 procent bijstook. 
De Commissie voor de milieu-
effectrapportage eiste dat 
eerst de milieueffecten wer-
den onderzocht, die vooral 
afhangen van de precieze 
samenstelling van de bio-
massa. Is dat gelukt?
“De milieueffectrapportage is goed-
gekeurd. We ontwikkelen nu plan-
nen om op te kunnen schalen naar 
30 procent bijstook.”

Avantium, hier op een steen-
worp afstand, gebruikt bio-
massa als grondstof voor 
nuttige chemicaliën. Is het 

PLANT MANAGER OF THE YEAR-
VERKIEZING
De verkiezing van de Plant Manager of the 
Year wordt jaarlijks georganiseerd en is een 
initiatief van het Petrochem Platform in 
samenwerking met de VNCI, VOTOB, Delta-
linqs, Nogepa, het Havenbedrijf Rotterdam 
en het kennisplatform Het Nieuwe Produce-
ren. De verkiezing draagt bij aan een positief 
imago van de Nederlandse procesindustrie 
door de inspanning en prestaties van plant-
managers te benoemen en te waarderen. De 
focus ligt hierbij op veiligheid, gezondheid, 
milieu, productiviteit en duurzaamheid. 

‘ Zolang we hernieuwbare energie 
niet kunnen opslaan voor als het 
niet waait of de zon niet schijnt, heb 
je een andere energiebron nodig’ 
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kunnen halen, mits deze centrales 
duurzaam zijn, en met 100 procent 
gebruik van biomassa is deze cen-
trale dat straks. Al kan dat voorlo-
pig niet zonder subsidie.”

Toen je de verkiezing had 
gewonnen, zei je dat je je 
wilde gaan inzetten om het 
beeld van de industrie te ver-
anderen. Lukt dat?
“Ik ben minstens een keer per week 
op pad om ergens te spreken. Ik 
hoop ermee te bereiken dat mensen 
met een wat positievere blik naar de 
industrie- en energiesector kijken. 
Het is ook dankzij de industrie dat 
we het nog nooit zo goed hebben 
gehad als nu. De industrie bestaat 
niet uit kwaadwillende mensen, 
maar uit mensen zoals iedereen,  
die een stap vooruit willen maken. 
In die zin ben ik een optimist en 
denk ik dat we het klimaatprobleem 
gaan oplossen. Zeker als we nog 
meer geld en aandacht steken in 
innovatie.” p

CV 
Marinus Tabak stu-
deerde Managerial 
Energy Economics 
aan de University of 
Oklahoma en heeft 
zijn diplôme 
d’ingénieur gehaald 
aan de École Natio-
nale Supérieure du 
Pétrole et des 
Moteurs in Parijs. In 
Groningen studeerde 
hij onder andere 
bedrijfskunde. Sinds 
november 2017 is hij 
plantmanager van 
RWE Eemshaven. 
Daarvoor was hij er 
ruim 2 jaar manager 
operations. Hij begon 
zijn carrière als trai-
nee bij Essent, waar 
hij onder andere 
Emissions Portfolio 
manager was bij 
Essent Energy Tra-
ding. Hierna werkte 
hij onder meer als 
performance engi-
neer bij Amercen-
trale Geertruiden-
berg en als executive 
support manager 
voor de CTO (Chief 
Technology Officer) 
van Essent. Medio 
2014 werd hij team 
leader Performance 
Engineering bij de 
Eemshaven-energie-
centrale.

death die na TRL 9 komt. We concur-
reren nog altijd met fossiel. Steen-
kool is spotgoedkoop, gas ook. Bio-
massa kost het dubbele. Dat is het 
probleem. Je kan drie dingen doen 
om dit op te lossen: een heel hoge 
CO2-prijs, een subsidie op duur-
zame energie of een marktmecha-
nisme dat je verplicht om duurzame 
stroom in te kopen. Het is aan de 
politiek om een keuze te maken.” 

Staat deze RWE-centrale er 
nog in 2031?
“Ik denk dat de centrale pas ver-
dwijnt als deze technisch is afge-
schreven. Zolang we hernieuwbare 
energie niet kunnen opslaan voor de 
momenten dat het niet waait of dat 
de zon niet schijnt, heb je een 
andere energiebron nodig. Accupak-
ketten zijn niet geschikt om energie 
van het ene seizoen naar het andere 
te brengen, energieopslag in water-
stof of mierenzuur staat nog in de 
kinderschoenen. Daarom blijven 
grote energiecentrales nodig om de 
CO2-doelstellingen voor 2050 te 
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EEMSHAVEN KAN SUBSTANTIËLE BIJDRAGE 
LEVEREN AAN ENERGIETRANSITIE

Vanaf 2030 mag steenkool niet meer gebruikt 
worden voor energieopwekking. De 
energiecentrale RWE Eemshaven hoopt door 
bijstook van biomassa 100 procent CO2-
neutraal te worden en zo een sluiting te 
voorkomen. Uiteindelijk kan de centrale zelfs 
CO2-negatief worden.
Tekst: Igor Znidarsic

2,5 miljard euro. Volgens plantma-
nager Marinus Tabak kon in 2006 bij 
de start van de ontwikkeling niet 
voorzien worden dat kolencentrales 
een decennium later ongewenst 
zouden zijn. “Ten eerste was 
Nederland toen bang om te veel 
afhankelijk te worden van buiten-
lands gas, vooral uit landen die   
om politieke redenen de gaskraan 
dicht zouden kunnen draaien. Ten 
tweede was energie vergeleken 
met de rest van de wereld hier veel 
te duur. De industrie klaagde steen 
en been daarover. Dat waren de 
belangrijkste issues toen: leve-
ringszekerheid en prijs. CO2-

EFFICIËNT 
EN SCHOON

 De RWE-energiecentrale 
in de Eemshaven werd in 
2015 in gebruik genomen 
als kolencentrale. De 
Nederlandse overheid 

had de havengebieden van de 
Maasvlakte bij Rotterdam en de 
Eemshaven in Groningen aangewe-
zen als locaties voor nieuwe cen-
trales, vanwege de aanwezigheid 
van havens voor de invoer van 
steenkool en de beschikbaarheid 
van voldoende koelwater. De bouw 
van de ultramoderne centrale met 
een capaciteit van 1560 megawatt, 
genoeg om 2,5 miljoen huishoudens 
van stroom te voorzien, kostte ruim 

reductie was toen nog nauwelijks 
een thema.”
Wel werd besloten om in de Eems-
haven de meest moderne kolen-
centrale te bouwen, die vergeleken 
met oudere centrales 25 procent 
CO2 bespaart omdat deze 10 pro-
cent efficiënter is. “De tweede CO2-
besparing, zo was het plan, zou 
gerealiseerd worden met CCS (car-
bon capture and storage – red.), en 
de derde besparing met inzet van 
biomassa.” 

Klimaatdoelstellingen
Anno 2019 is CO2-reductie wel het 
hoofdthema. Omdat kolencentrales 

In het midden onderaan de schoorsteen 
de rookgasontzwaveling.
Rechts de twee (identieke) energiecen-
trales, met ervoor de vliegasvangers. 
De vliegas gaat naar de beton- en 
cementindustrie.
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relatief veel fossiele CO2 uitstoten, 
is in het huidige regeerakkoord 
bepaald dat van de vijf kolencentra-
les er twee uiterlijk in 2025 moeten 
stoppen met het gebruik van kolen. 
Nu is besloten dat de Hemweg-
centrale in Amsterdam al met 
ingang van 2020 sluit. De drie 
nieuwste centrales moeten vóór 
2030 stoppen met kolen. Anders 
kunnen de klimaatdoelstellingen 
niet worden gehaald. Energiebedrijf 
RWE, dat twee kolencentrales 
heeft, wil sluiting voorkomen door 
met bijstook van biomassa de uit-
stoot van fossiele CO2 geleidelijk 
terug te brengen naar nul. “CO2-
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‘Aangezien de  
fossiele energie-
bronnen moeten 
worden afgebouwd, 
bleef er voor RWE 
één optie over:  
biomassa’

besparing met CCS is nooit goed 
van de grond gekomen en lijkt 
zeker op korte termijn niet haal-
baar”, aldus Tabak. “En aangezien 
de fossiele energiebronnen moeten 
worden afgebouwd, bleef er voor 
RWE één optie over: biomassa.”
De Amercentrale in Geertruiden-
berg nadert de status van CO2-
neutraal als vanaf komend jaar tot 
80 procent biomassa wordt meege-
stookt. Deze energiecentrale ver-
stookt dan tot maximaal 20 procent 
kolen. De centrale in de Eemshaven 
stookt sinds afgelopen zomer 15 
procent biomassa bij. Op termijn 
wordt dit mogelijk verhoogd naar 
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30 procent en volgens Tabak uitein-
delijk naar 100 procent.

Gipsindustrie
RWE Eemshaven bestaat uit twee 
zogeheten ultra-super-critical-
ketels. Ze zijn ontworpen om snel 
in- en uitgeschakeld te worden, 
waardoor ze geschikt zijn om de 
fluctuerende elektriciteitsaanvoer 
uit duurzame energiebronnen te 
compenseren. De centrale heeft 
volgens RWE dankzij een efficiënt 
verbrandingsproces een rendement 
van 46 procent, veel hoger dan het 
gemiddelde rendement van 36 pro-
cent van bestaande Nederlandse 
kolencentrales. 
Behalve dat de energiecentrale zeer 
efficiënt is, heeft deze dankzij 
moderne zuiverings- en filtersyste-
men een van de laagste emissies in 
zijn soort. 99,9999 procent van de 
schadelijke stoffen wordt uit het 
rookgas gehaald. De rookgassen 
worden ‘gewassen’ met een meng-
sel van kalksteen en water. Het 
zwaveldioxide in de rookgassen 
reageert met de kalksteen tot zuiver 
gips, dat geleverd wordt aan de 
gipsindustrie. Met behulp van stati-
sche elektriciteit wordt alle stof uit 
de rookgassen verwijderd. Deze 
vliegas gaat naar de beton- en 
cementindustrie.
De biomassa die wordt bijgestookt 
is onder andere gecertificeerd met 
het Green Gold Label. Daardoor 

WATERSTOFFABRIEK
RWE en innogy willen op het terrein van 
RWE Eemshaven een waterstoffabriek 
bouwen met een capaciteit tot 100 mega-
watt. Het nabijgelegen windpark Wester- 
eems van innogy moet de elektriciteit gaan 
leveren. “We willen het windmolenpark 
aansluiten op een elektrolyzer en waterstof 
maken voor de industrie hier in het Noor-
den”, vertelt Tabak. “Waterstof is een 
belangrijke bouwsteen voor de duurzame 
chemie.” 

Dat de Gasunie en het Franse energiebe-
drijf ENGIE een soortgelijk plan hebben, 
vindt Tabak geen probleem. De vraag naar 
waterstof is immers groot, alleen al vanuit 
de chemische industrie, die door gebruik 
van waterstof als grondstof kan verduurza-
men. “Bovendien is het voor iedereen gun-
stig als de Gasunie hier een leiding aanlegt 
waar verschillende partijen op kunnen 
aansluiten.” 

voldoet deze aan belangrijke duur-
zaamheidscriteria.

Methanol
Behalve dat de energiecentrale in de 
Eemshaven straks 100 procent 
groene stroom levert aan een half 
miljoen huishoudens, levert de cen-
trale ook een besparing op van 1,3 
miljoen ton CO2 per jaar, omgere-
kend de CO2-uitstoot van 370.000 
benzine- of dieselauto’s. Maar dat is 

niet alles. Tabak denkt dat de ener-
giecentrale een substantiële bij-
drage kan leveren aan de energie-
transitie in Nederland, niet alleen 
door CO2-neutraal te worden, maar 
door de niet-fossiele CO2 af te van-
gen en daarmee CO2-negatief te 
worden. “Wij kunnen dat met deze 
centrale. Ik denk dat hoe verder we 
richting 2050 komen, hoe meer dit 
een reële optie wordt.”
Een van de plannen is om de afge-
vangen CO2 te leveren aan de 
methanolfabriek van BioMCN op 
hetzelfde industriepark. “Het is de 
enige methanolfabriek in West-
Europa en kan 1,5 miljoen ton CO2 
met waterstof omzetten in groene 
methanol, wat weer een mooi bouw-
blokje is voor de chemie. Maar dan 
moet er wel voldoende waterstof 
beschikbaar komen.” p

Een van de plannen is 
om afgevangen CO2 te 
leveren aan de metha-
nolfabriek van BioMCN

RWE Eemshaven kan volgens Marinus 
Tabak een substantiële bijdrage leveren 
aan de energietransitie in Nederland.
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Nieuwe Cybertruck 
van Tesla.
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INSPIRATIE
Welke personen en 

bedrijven bewondert 
Plant Manager of the 

Year 2019 Marinus 
Tabak? Waar haalt hij 

zijn inspiratie vandaan?
Tekst: Igor Znidarsic

ALETTA JACOBS, 
HERINNERINGEN
Op het bureau van Marinus Tabak ligt 
het boek Aletta Jacobs, Herinneringen, 
een herziene uitgave waarin Aletta 

Jacobs haar strijd en overwinningen 
op het gebied van vrouwenemancipatie 

beschrijft. Zij was de eerste vrouw in 
Nederland die een hbs bezocht en de eerste 

die een universitaire studie afrondde. Volgens 
Tabak, die als zijn ouders hem niet op andere 

gedachten hadden gebracht geschiedenis was gaan stude-
ren, is het aan mensen zoals zij te danken dat zoveel vrouwen van-
daag de dag studeren en werken. Aletta Jacobs werd in 1877 de eer-
ste vrouwelijke Nederlandse arts. Als arts propageerde ze het 
gebruik van voorbehoedmiddelen. Ze heeft ook 50 jaar gestreden 
voor het vrouwenkiesrecht, dat in 1919 een feit werd.

DE ONBEKENDE 
ONDERZOEKER
Tabak, wiens vrouw in de 
farmacie werkt, heeft laatst 
ergens gelezen dat er een 
nieuw kankermedicijn op komst 
is. “Een pil, als je die slikt gaat 
het stofje direct naar de kan-
kercel, die vervolgens zelf-
moord pleegt. Een chemokuur 
is niet meer nodig. Ik vind dat 
fascinerend. Ik word er echt 
geëmotioneerd van als ik zie 
dat we dit soort dingen kunnen, 
dat de industrie, de chemie dit 
soort baanbrekende innovaties 
levert. En ik heb een mateloze 
bewondering voor die onbe-
kende onderzoekers die 20 jaar 
werken aan een innovatie met 
zo’n mega-impact en nooit 
bekend worden.”

ENLIGHTENMENT 
NOW, 
STEVEN PINKER
Een boek waar Tabak veel 
inspiratie uit haalt is Enligh-
tenment Now (The Case for 
Reason, Science, Humanism 
and Progress) van Steven Pin-
ker. De uitgever prijst het 

boek aan met: ‘If you 
think the world is 

coming to an end, 
think again: people 
are living longer, 
healthier, freer, and 
happier lives, and 
while our problems 

are formidable, the 
solutions lie in the 

Enlightenment ideal of 
using reason and science.’ 

Bill Gates noemt het zijn 
favoriete boek ooit. “Ik ben 
een optimist en ik geloof in de 
vooruitgang”, aldus Tabak.

AMAZON EN TESLA
“Amazon is begonnen als 
online boekhandel en in no 
time uitgegroeid tot een van 
de belangrijkste en meest 
gewaardeerde bedrijven ter 
wereld.” Tabak vindt dit fasci-
nerend en bewonderens-
waardig. “Hetzelfde geldt 
voor een bedrijf als Tesla. Je 
hebt een revolutionaire visie 
en je gaat het gewoon doen, 
dat bewonder ik enorm. Het 
is trouwens opvallend dat dit 
allebei Amerikaanse bedrij-
ven zijn.” p


