
Kort verslag van de PCOB-ledenmiddag van woensdag 9 november 2022 

 

De voorzitter, mevrouw Sylvia Oosterhuis, heet iedereen van harte welkom. Er is een bijzonder 

welkom voor de heer Marinus Tabak, de spreker voor deze middag. 

De voorzitter gebruikt als basis voor haar overdenking Psalm 19, vers 14 waar staat: “Bescherm me 

ook tegen trots. Laat trots niet de baas over mij zijn. Dan leef ik zoals U het wil en doe ik geen 

verkeerde dingen.” Sylvia laat zich verder inspireren door de woorden van dichter dominee André 

Troost en sluit deze overdenking af met een gedicht van Tineke Tuinder: 

Wees niet bang.  

“Met die drie woorden begon God, bij monde van engelen, het blijde nieuws van Jezus’ geboorte, 

toen hij dat aan de herders bekendmaakte. Maar die woorden zijn niet alleen aan de herders 

gericht. Ze gelden ook jou. Juist in deze tijd en wereld vol terreur, oorlog, woede, angst en lijden, 

zegt Hij tegen je: ‘Wees niet bang. Ik heb Mijn Zoon naar de aarde gestuurd, omwille van jou. Wat 

er ook gebeurt en wat je ook moet doormaken; Hij is bij je en zal je beschermen. Tot de dag dat Ik 

terugkom.’ Als dát geen reden tot een gezegend en vreugdevol kerstfeest is.” 

Daarna zingen wij, begeleid op de piano door Eeuwe Zijlstra, Psalm 150, alle verzen. 

 

Hierna voert Marinus Tabak ons door de wereld van de energie, een breed 

onderwerp. Door zijn brede kennis, enthousiasme en laagdrempelig 

taalgebruik is het een lust om naar te luisteren. Ikzelf was hiervan zo onder 

de indruk dat ik vergat om aantekeningen te maken voor een goed verslag. 

 

De lezing gaat over twee onderwerpen. Voor de pauze vertelt Marinus over “energie” en na de 

pauze geeft hij een inkijkje van het werk van RWE, bij ons beter bekend als de “Eemscentrale”, 

waar hij directeur van is.  

 

Nu een paar kanttekeningen die bij mij zijn blijven hangen. 

De energietransitie.  

• Dit is een stoer woord voor: de overgang naar een situatie waarin 

de energievoorziening structureel anders van aard en vorm is dan 

in het huidige energiesysteem. In dit nieuwe systeem is fossiele 

brandstof grotendeels vervangen door duurzame energiebronnen, 

is er veel aandacht voor energiebesparing en energieopslag en is 

de energievoorziening meer decentraal georganiseerd. 

• Wij, de mensen in de breedste zin van het woord, moeten onze inzet beperken tot wat mogelijk 

is. De getijden (eb en vloed), de wind en de zon (om maar wat te noemen) kunnen wij niet 

beïnvloeden. Wat we wel kunnen is: er gebruik van maken en zet daar dan je eigen energie in. 

• De mensen worden minder positief, maar daar zijn geen redenen voor. Want wist u dat: 

a. in 1800 85% van de wereldbevolking in armoede leefden en nu nog maar 10% van de 

wereldbevolking; 

b. honderd jaar geleden velen in armoede leefden, nu heeft 50% van de wereldbevolking een 

middeninkomen of meer;  

c. de kindersterfte sinds 1900 is afgenomen met een enorm percentage (sorry maar het 

percentage ben ik vergeten). Er zijn geen perfecte oplossingen, maar voor elk probleem is een 

oplossing. 

• Niet doemdenken “van het helpt toch niet, dus zet maar uit of stop er maar mee!” Nee, nu 

investeren in nieuwe ideeën en armen uit de mouwen steken. Kom op! Kop op! Die mentaliteit 

hebben we heel hard nodig. 

 

De RWE (Eemshavencentrale en veel meer).  

• Energie wordt gewonnen uit o.a. steenkool, bruinkool (nog tot 2030), aardgas, olie, wind en zon. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fossiele_brandstof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fossiele_brandstof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Uitfasering_van_fossiele_brandstoffen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzame_energie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Energiebesparing
https://nl.wikipedia.org/wiki/Energieopslagtechniek


Foto’s komen uit de presentatie van Marinus Tabak 

 

• De energie opwekkers maken, zoveel als mogelijk, gebruik van de ingrediënten uit hun eigen 

land. Zo hebben wij in Nederland gebruik gemaakt van de 

steenkool en nu nog van het aardgas. In o.a. Duitsland wordt 

veel bruinkool, in dag mijnbouw, gebruikt. Dit is na 2030 niet 

meer toegestaan. 

• RWE is leidend in Europa als het gaat over energietransitie. 

• In 2020 werd 94% van de energie opgewekt uit fossiele 

grondstoffen en 6% uit hernieuwbare energie. Die 6% wordt 

geleverd door 68% biomassa, 21% windenergie, 5% zonenergie, 

4% buitenlucht en 2% geothermie. 

• Het streven is om in 2035 de CO2 uit de lucht te halen. 

• RWE is ook is ook aan het experimenteren om de vogelsterfte als gevolg van de windmolens 

tegen te gaan. Er loopt nu bijvoorbeeld een proef waarbij een van de drie wieken een donkere 

kleur hebben gekregen.  

• Er wordt fors geïnvesteerd in nieuwe en schonere vormen van energieopwekking en 

energieopslag. O.a. in de Noordzee, bij windpark HKW-VI en HKW-VII. De hier opgewekte 

energie zal hoofdzakelijk gebruikt worden voor de waterstoffabriek in de Eemshaven. 

• Het opslaan van elektriciteit blijft een enorme uitdaging, ook hier moeten we alles benutten: 

batterijen, flexibele CO2 neutrale centrales, waterkracht, waterstof etc. 

Tenslotte: 

Jammer dat de meesten van u deze boeiende lezing niet bijwoonden.  

 

Onze voorzitter, Sylvia, bedankt de spreker voor zijn lezing en overhandigt hem een boek over 

gebarentaal voor baby’s en kinderen, want in het gezin Tabak is deze zomer een tweede kindje 

geboren. Daarna moet onze spreker meteen weg naar zijn afspraak later op de avond in Duitsland. 

Ter afsluiting zingen we samen Gezang 401: 1, 3 en 4: “Een vaste burcht is onze God”. Daarna gaat 

Sylvia ons voor in dankgebed. 

 

De volgende bijeenkomst is niet op de gebruikelijke 2e woensdag van de maand, maar op 21 

december 2022. Het belooft een feestelijke middag te worden, dus kom allemaal! 

De voorzitter wenst iedereen een wel thuis. 

 

Hartelijke groet, 

Bert M. Tobi  

 

 

 


