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Ter stimulering van duurzame technologiemoet
de overheid vooral een faciliterende rol spelen.

D
everkoopvanduurzametechnologiegaat vaak
hand inhandmetdwingendemaatregelendoor
deoverheid. Philipsgingpasveelmeer spaarlam-
penen ledlampenverkopennadatdeEUdegloei-

lampindebanhadgedaan. Endeverkoopvanstekkerauto’s
alsdeMitsubishiOutlanderkreeg in Nederlandpasvleugels
na invoeringvaneenruimhartige subsidieregeling.

Ookvoordeoplossingvanhetklimaatprobleemzal een
samenspelnoodzakelijk zijn tussenprivate technologieen
publieke regels. InParijs,waar 195 landenvergaderenover
hetklimaatprobleem, speelt technologischeontwikkeling
eenbelangrijke rol. Zekernade lanceringvanhetplanvan
Bill Gatesenanderemultimiljonairsomveelgeld te reserve-
renvoor technologischeontwikkeling liggenenkele cru-
ciale vragenoptafel.Hoemoetenoverhedennieuwetech-
niekenstimuleren?Enhoekandenieuwekennisoverduur-
zaamheidook terbeschikkingkomenvanarme landenzon-
derbelangenvanprivatepartijen te schaden?

Depraktischeuitwerking is zeer lastig. Alsdeoverheid te
veelgeld reserveert voor subsidiëring,dreigthetgevaardat
debelastingbetaler ergduuruit isomhetklimaat teverbete-
ren.Demiljardensubsidie voorelektrischeauto’s is zo’n te
dureaanpakgeweest.Hetopleggenvandwingenderegels is
effectiever, zoalsbijhet verbodopgloeilampen. Danbetaalt
nietdeoverheid,maardeconsumentdeprijs enzaldeon-
derlingeconcurrentie totprijsdalingen leiden.Omtotder-
gelijkewettelijkeafspraken tekomen, is langdurigpolitiek
overlegnoodzakelijk. Zekeropmondiaalniveau lijktditop
korte termijnonhaalbaar.

Deoverheid (zowel in Nederlandals in Europeesverband)
zaldaaromineerste instantie vooral een faciliterenderol
moetenspelen.Deoverheidkanhoogwaardigonderzoek
vanprivateondernemingennaarduurzametechnologieën
ondersteunenmetonderwijs envestigingsbeleid.Ookkan
deoverheidproberenuniversitairekennisbeter tedelen
metkennisinstituten inandere landen. Endeoverheidkan
proberenondernemingente stimulerenom–zoalsElon
Muskbij deelektrischeautofabrikantTesladoet – technolo-
gischepatentensneller tedelen.Hoemeerduurzamekennis
breedbeschikbaar is, hoe snellerdeopwarmingvande
aardevalt te stuiten.

Xander van Ufelen

Subsidievoorelektrische
auto’sbleekteduur
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GoodLuck

T
jitskeKuipergaat
voor, eenhuis in
datmeteendoet
denkenaanvroe-
ger.Doordebouw:
huizeGoodLuck
werd inde jaren
twintiggebouwd

alsdirecteurswoningvoorDraka,
dedraadkabelfabriek inAmster-
dam-Noord.Doorde inrichting:
veeldonkerhoutenprenten.Voor
wiezelf eenchristelijke jeugdhad,
isookdesfeermeteenherkenbaar.

Even later –wezittenal aan tafel
endochterChristi (18) is erookbij
– komtdeheerdeshuizes thuis.
RoelKuiper (53) is rectorvande
TheologischeUniversiteit inKam-
pen.Daarnaast ishij lidvandeEer-
steKamernamensdeChristen-
Unie.Kuipermaaktenaamals
voorzitter vandeparlementaire
onderzoekscommissiedieeer in-
legdemethaar rapportnaardege-
volgenvan–doorgeschoten –pri-
vatisering.

Eenbeetje senatorkomtnaeen
dagophetBinnenhof thuis ineen
villa indeduinenof eenherenhuis
inhetoudecentrum.Kuiperkeert
terugnaarGoodLuck,waarzijn
gezinwoontmet jongerenuit alle
windstreken, eigenhandigbij el-
kaargescharreld.Alsdevis ende
gevuldepaprika’sopzijn, leesthij
vooruitdeBijbel. Ietsoverdezal-
vingvankoningSauldoordepro-
feet Samuel.Hij vertelthoedatop
gespannenvoet staatmetdebe-
doelingvanGoddat Israëlgeenko-
ningzounemen.

Eenmaandof tweegeleden–de
vluchtelingenstroombegonecht
goedopgangtekomen–vonden
CU-politici zichzelf onverhoeds te-
rug inhetverdomhoekje.Hunop-
roepvluchtelingen thuisop tevan-
genwasals eenboemerang terug-
gekomen: en julliedan,hoeveel
vluchtelingenzittenereigenlijk
bij jullie aandekeukentafel? Iets
vandie christensolidariteit is in
GoodLuck terug tevinden.

Elf jongerenwonener. Zeko-
menuitArmenië, Iran, Indonesië
of gewoonuitNederland. Ze stude-
ren, zijnverhuizer, studentenpas-
tor,werken ineenbedrijfsrestau-
rantof zijngezinscoach. Eénding
hebbenzegemeen: allemaal zijn
het christenen.
Nahunstudietijd inAmsterdam

heefthetgezinKuiperoveral en
nergensgewoond.Hunkinderen
groeidenopaaneenhofje inBar-
neveld. Lekker rustig, veel christe-
nen indebuurt.Maarveelge-
beurdeerniet.Opzekermoment
begondestadweer te trekken. Ze
wildenallerlei soortenmensen
omzichheen, verhuisdennaareen
eengezinswoning inAmsterdam-
Noord,dicht tegenderondweg
aan,waarmensenwoondenvoor
wiehetelders teduurwas.
Datwasnietgenoeg, zewilden

Roel en Tjitske Kuiper: ‘Blik op de
samenleving van binnenuit.’

‘Weinig regels.’

Maarten, Ehsan en Nienke: ‘Hier
is hij down-to-earth.’

column in amsterdam-noord

meer:wonenmet jongeren. Zo-
doende is ernuGoodLuck, een
huismetveelkamersdat zevoor
tien jaarhurenvandediaconie
vandeprotestantsekerk.
‘Wezijngeenklooster’, zegtKui-

per. ‘Er zijnweinig regels. Er is een
schoonmaakrooster enelke
woensdagetenwesamenenpra-
tenoverwatonsbezighoudt, lezen
uitdeBijbel enbiddenmetelkaar.
Hetmoetniet te zwaarworden.
Drinkenmag, rokengraagophet
balkonnetje.’

Potentiëlebewonersmelden
zichaanviaHoopvanNoorden
anderekerkelijke circuits, via via
of door te reagerenopdesite. Ze
betaleneenmarktconformehuur
enwordengeacht rekening te
houdenmetelkaar.Noromagdus
nietdagennachtdrummen,wie
zoalsAkwasi vroegopstaat voor
zijnwerk,moet stil zijn.
‘Ditgeeft eenblikopdesamen-

levingvanbinnenuit’, zegtKuiper.
‘Dat iswatwezochten. Jewiltdich-
terbijde levens staanvanmensen
diehetnietgemakkelijkhebben.’
Als voorbeeldgeefthij zijnervarin-
genmetwerkbedrijf UWVtoenhij
dedoveAkwasihielpwerk tevin-
den. ‘Danstuit jeopondoordring-
barebureaucratische lagen.Wat
makenwehetelkaarmoeilijkmet
aldie regels.Dat stel ikdan inDen
Haagaandeorde.’
MaartenenBettinawonen inde

omgebouwdegaragevanhethuis.
StudentenpastorMaarten (28) zou
graagnogmeercommunitywil-
len. ‘Ikdroomdevangetijdenzoals
ineenklooster.Meteenochtend-
enavondgebed.Maarwezijnalle-
maaldrukhier.’
Ehsan (31)uit Iranvertelthoehij

als jochievanvijftieneenbijbel
kreegvaneen taxichauffeur in
Teheranenopslaggegrepenwerd.
Nustudeerthij fysiotherapieaan
deHogeschool vanAmsterdam.
Dathij ineenhuiswoontmeteen
zobelangrijkmanalsKuiper,die
zelfsdekoningvanNederland
ontmoetheeft, het is voorEhsan
moeilijk tebevatten. ‘Hier ishij
down-to-earth. Ikhebwelhetge-
voeldat ik serieusmoetzijn.Als ik
hemzie, stop ikmijn telefoon in
mijnzak.’

‘Dromenvan
getijdenzoals in
eenklooster.Met
eenochtend-en
avondgebed’

WillemVissers: ‘VanOostveen
mag in zijnhandjes knijpen
dathijmagblijven’
p23

Over een senator die zijn huis deelt met elf jongeren.

VK op zondag 13 december 2015

De wereld volgens
Bert Koenders
Sinds zijn aantreden vorig jaar als minister van

Buitenlandse Zaken zijn de brandhaarden in en

rondom Europa alleen maar groter geworden.

Doet Nederland genoeg om de crises te be-

strijden en de dreigingen het hoofd te bieden?

Voor het eerst zet minister Bert Koenders het

Nederlandse buitenlandbeleid uiteen.

Met een column van politiek commentator

Martin Sommer.
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