
 DE KLIMAATBURGEMEESTER

Groei mee naar een gezond klimaat!

VAN UW KLIMAATBURGEMEESTER

Afgelopen week kreeg ik als klimaatburgemeester  
een alarmerende brief uit het dierenrijk Mierlo-Geldrop. 
Ik deel die brief graag met jullie.

Wij, als dieren van Het Dierenrijk Mierlo-Geldrop-Nuenen 
(wij weten nog steeds niet waar wij bij horen en voelen ons nergens wel-
kom), maken ons ernstige zorgen over het klimaat. Dan hebben wij het over 
het geestelijk klimaat, maar vooral over het gemiddelde weer. 

Wij zagen dat de gemeente een klimaatburgemeester heeft benoemd. 
Wat een onzin! Wij, de apen, als de zelfbenoemde rechtmatige vertegen-
woordigers van de dieren in ons dierenrijk geloven er totaal niet in dat zo’n 
burgemeester met zijn softe aanpak ook maar een fractie kan bijdragen 
aan de oplossing van het klimaatprobleem. De verandering van het klimaat 
heeft uiteraard ook voor ons, dieren een grote invloed. Ijsberen lopen in de 
herfst te zweten, olifanten moeten in de zomer voortdurend spuiten, vogels 
willen op trektocht naar Spitsbergen in plaats van naar Gran Canaria, gaan 
de Grote Pijlstormvogel achterna en de woestijnratten tieren welig. 

Wij willen ook graag onze bijdrage leveren aan verduurzaming 
van de wereld en proberen onze uitstoot al drastisch te beperken door een 
streng poepbeleid met opruimplicht. Ook doen wij het gewoon zonder ver-
warming en hoewel er vele carnivoren in het dierenrijk verblijven, schakelen 
wij onder zachte dwang over op plantaardig voedsel. Daar nemen wij een 
jaar voor. En juist in onze aanpak verschillen wij van de menselijke soort. 
Wij vinden in het geval van duurzaamheid zachte dwang op zijn plaats. 
Als dat gepolder en geneuzel bij jullie. Doe nou eens wat! Iedereen roept 
dat het bij jullie 2 voor 12 is en toch is de uitstoot van co2 in Nederland het 
hoogste van heel Europa. Democratie in tijden van crisis is een achterhaald 
concept. Wij, als apen zijn het volledig eens met Plato:
Democratie is een staatsvorm zonder rem. Want de democratie dwingt 
politici de bevolking alles te geven waar het om vraagt. Wat de be-
volking ook maar voor grillen heeft, de politici zullen er alles aan moe-
ten doen om die te vervullen. Ze willen hun machtsbasis namelijk niet 
kwijt. Daarom hanteren wij in het dierenrijk een milde vorm van ver-
lichte dictatuur. Wij zijn benieuwd wat de toekomst gaat brengen. 

Rob van Otterdijk  

 

Rob van Otterdijk schrijft als klimaatburgemeester om de twee 
weken een column over wat hem bezighoudt op het gebied van 
duurzaamheid. 


