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Hoe vangen we de oogst van het energiethema in 500 woorden?  
 
Het ging hier amper over de hardware: niks over warmtepompen, PV-systemen, 
mechanische damprecompressie; zelfs warmtekrachtkoppeling werd amper 
genoemd.  
Alles kan, de techniek is het probleem niet.  
 
Het ging vooral over de software: hoe gaan we om met de spanningen tussen 
nachtmerries en dromen, tussen regels en vrijheid, tussen vechten of 
samenwerken. Het ging over het menselijk tekort om bruggen tussen de 
uitersten te bouwen.  
We zoeken een gemeenschappelijke taal die de beweging kan beschrijven die de 
afgelopen jaren is ingezet, en die nu op Springtij tot nieuwe, soms stilzwijgende, 
soms expliciete samenwerkingsverbanden en afspraken leidt.  
 
Mijn MarkOnist en ik tekenden intrigerende metaforen op, pogingen om wat niet 
te verwoorden is in beelden uit te drukken:  

-‐ de busreis naar het zuiden: de energietransitie is onvermijdelijk, de 
richting in grote lijnen bekend, en het zou mooi zijn als iedereen aan 
boord is, als we maar geen oeverloze discussies hebben over de 
bestemming. Het zuiden, da’s voor nu genoeg. Als sommigen later dit jaar 
in Parijs blijven steken: tant pis.  

-‐ De trapeze: durf het oude stokje, het bestaande systeem, los te laten, in 
het vertrouwen dat het nieuwe er op tijd is: innovaties, 
samenwerkingsverbanden, maatregelen.  

-‐ Een ratjetoe aan nachtmerries en dromen. De samenleving is in volstrekte 
verwarring over zijn toekomst, en in die verwarring moet de transitiebus 
zijn koers vinden.  

-‐ En de mooiste, niet meer uit te leggen voor wie er niet bij was, en 
misschien zelfs niet voor wie er wel bij was: een kristallen doodskist voor 
de kleinkinderen waarin een prinses die wakker gekust wil worden. Na een 
paar wijntjes zul je ‘m misschien snappen.  

 
Deze metaforen verbeelden de fase waarin de transitiekaravaan nu is aangeland: 
iederéén deelt het gevoel van urgentie, iederéén zoekt het zuiden, en zoekt 
reisgenoten, immers een Afrikaanse gezegde luidt: wie alleen reist gaat sneller, 
maar wie samen reist komt verder.  
 
Als we verder willen dan Parijs, moeten we dus samen reizen.  
En verder willen we.  
 
Of toch niet?  
Ook voor Springtijgers zijn er ongemakkelijke waarheden.  
We bespraken de klimaatverandering, maar moesten later toch vaststellen dat 
maar handvol mensen de boodschap van 3, 4 graden opwarming wil 
communiceren. Dat vreten de mensen immers niet.  
Ik was een van die handvol, en ik hou daar dan binnenkort ook maar  mee op.  
Nou, vooruit, nog één keer: alle bottom-up initiatieven, energiecoöperaties, 
start-ups, briljante innovaties, en noem maar op zijn me dierbaar, Obama en de 
Paus doen hun stinkende best, maar de harde realiteit van alle plannen 3,5 



graad opwarming deze eeuw. Dromen zijn prachtig, maar willen ze uitvoerbaar 
zijn dan zullen ze toch tenminste aan de wetten van de fysica moeten voldoen.  
Ik zal de komende maanden nog een paar keer roepen dat we 2 graden niet 
halen, maar dan hou ik er ook mee op.   
 
Zo zochten we onze weg tussen hoop en vrees.  
 
Dat lukt alleen als we oog voor beide hebben. En als we nieuwe verbindingen 
leggen, om met Klaas van Egmond te spreken: verbindingen tussen ik en de 
ander, en tussen materie en geest.  
Dát is in het energiethema van Springtij gebeurd: nieuwe verbindingen maken, 
waaruit vertrouwen voortkomt.  
En dan blijkt hoe waardevol is het is de jongere generatie naar Springtij mee te 
nemen, in dit geval mijn dochter Heleen, inmiddels voor de 5e keer hier 
aanwezig, die wat we gerealiseerd hebben prachtig samenvatte als:  
 
“vertrouwen vult het vacuüm tussen hoop en vrees”.  
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