
6
nederlands dagblad
zaterdag 7 november 2015

Sjoukje Dijkstra nd.nl/geloof beeld nd

Windturbines als wapens tegen extremisme
 …Maurits Groen (61) heeft niet zo 

veel met geloof. Maar ‘goed 
rentmeesterschap’ spreekt hem wel 
aan.

 …Vandaag verzorgt de duurzaam 
ondernemer de Menno Simons-
lezing.

 ▶ Heerenveen
Hij is de groenste man van Nederland 
en niet alleen in naam. Maurits 
Groen (61) is de nieuwe nummer één 
van de Duurzame 100 in dagblad 
Trouw. Kerkelijk gelovig is hij niet, 
maar de notie ‘goed rentmeester-
schap’ spreekt hem zeer aan. Van-
daag verzorgt hij de vierde editie van 
de Menno Simonslezing, een initia-
tief van de Algemene Doopsgezinde 
Sociëteit. Met de lezing wil het lan-
delijk bureau van de doopsgezinde 
geloofsgemeenschap kerk en wereld 
bij elkaar brengen rondom een the-
ma dat past bij hun identiteit.
Bijna veertig jaar is de duurzaam on-
dernemer actief, als journalist, on-
dernemer, adviseur en bovenal als 
een wereldverbeteraar. Zijn doel: het 
oplossen van de energie-armoede 
wereldwijd. 
Dat doet hij met zijn WakaWaka, 
zonnelampjes waarmee hij letterlijk 
verlichting brengt in de donkstere 
plekken op de wereld. Ook onder 

vluchtelingen zijn inmiddels al 
200.000 lampjes verspreid. 

roots
Zijn opa was hervormd predikant en 
zelf heeft hij gereformeerde roots. 
Toch heeft hij niet veel met het ‘geïn-
stitutionaliseerd geloof’, zoals hij dat 
noemt. Voor de doopsgezinden 

spreekt hij echter graag. ‘Zij onder-
scheiden zich naar mijn idee in het 
kerkelijk landschap doordat ze ook 
sterk op de samenleving georiën-
teerd, hun geloof combineren met 
een praktische maatschappelijke in-
slag’, aldus Groen. De duurzaam on-
dernemer zal spreken over Nieuwe 
Energie. ‘Dat is dus letterlijk en fi-

guurlijk. We zitten met een nieuwe 
situatie’, zegt hij. ‘Door klimaatver-
andering verandert er veel. Daar kun 
je depressief van worden, maar het is 
gelijk een kantelpunt. Waar we pre-
cies uitkomen, is afhankelijk van ons 
eigen doen en laten. Dat de doopsge-
zinden zich niet van de wereld afke-
ren, maar in de wereld een kracht 
voor het goede willen zijn, dat vind 
ik mooi.’

windturbines
Als een roepende in de woestijn. Zo 
heeft Maurits Groen zich vaak ge-
voeld. ‘Er is lang niet geluisterd naar 
voor mij volstrekt vanzelfsprekend-
heden, namelijk dat klimaatverande-
ring leidt tot meer vluchtelingen en 
dat duurzaamheid hand in hand 
moet gaan met ontwikkelingshulp. 
De vluchtelingen die nu allemaal op 
onze stoep staan zijn in feite klimaat-
vluchtelingen. Kijk naar Syrië. Wat 
veel mensen niet weten is dat het 
huidige conflict in Syrië is begonnen 
met droogte. Om precies te zijn in 
Daraa, een stad in het zuidwesten. 
Niemand had daar wat te eten, be-
halve vriendjes van Assad. Daardoor 
ontstonden sociale en politieke span-
ningen. Er trokken meer dan een 
miljoen boeren, die niets meer te 
eten hadden naar de steden. Maar 
die zaten door de ellende in Irak al 

overvol en stonden bol van de span-
ning. Daar beginnen wij nu dus ook 
de gevolgen van te ondervinden. We 
zijn de boel volstrekt aan het ont-
wrichten’, aldus Groen. 
‘Leg dat Geert Wilders maar eens uit. 
Die man heeft toch een hekel aan is-
lam?! Toch is hij tegenstander van 
alles wat met duurzame energie te 
maken heeft. En dat terwijl het de 
olie uit het Midden-Oosten vervangt, 
die wij in grote hoeveelheden versto-
ken. Vertel hem maar eens dat wind-
turbines eigenlijk de beste wapens 
zijn tegen extremistische moslims en 
vluchtelingen.’

medaille
‘Er zijn altijd twee kanten aan de me-
daille’, zegt Groen. ‘Mensen die van-
daag niks te eten hebben, hakken bo-
men om. Die vernielen en vervuilen 
de omgeving om aan eten te komen. 
Ongelijke verdeling en onrechtvaar-
digheid is dus ook disfunctioneel. Het 
rechtvaardigheids- en het duurzaam-
heidsprobleem moeten gelijk opge-
lost worden.’ Dat er een oplossing is, 
daarvan is hij overtuigd. Ook nu nog. 
Het is niet te laat. Een nieuwe aarde 
en een nieuwe hemel, zoals in de Bij-
bel, daar gelooft hij niet zozeer in. 
‘Waarom niet nu een nieuwe aarde 
creëren? Dan krijg je de hemel op 
aarde en andersom.’ <
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Nu ook Quooker 
dealer!
Doorlopende 
demonstraties 
ontdek de 
voordelen van 
de kokende 
waterkraan 
bij u thuis. 
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Maurits Groen met zijn duurzame WakaWaka-zonnelampjes.


