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Groei mee naar een gezond klimaat!

DE KLIMAATBURGEMEESTER
Om te beginnen wens ik jullie allen als klimaatburgemeester een 
klimaatvriendelijk 2023.
Hopelijk krijgen we met zijn allen de aarde iets meer in balans, want hoe je er ook naar 
kijkt het klopt niet. Te veel fossiele brandstoffen, te weinig natuurlijke energiebronnen, te 
veel CO2 uitstoot, te weinig voorzieningen om de uitstoot te beperken, te veel plastic, te 
weinig recyling, te veel vleesproductie, te weinig biologische producten, te veel van van 
alles en te weinig van van alles.

Ik kreeg daar ook weer een brief over vanuit het Dierenrijk, maar daar zijn ze een 
beetje aan het navelstaren. 
Ze maken zich ontzettend druk over polarisatie en communicatie en de klimaatproblemen 
schuiven ze daarom even voor zich uit. Ze zien veel voorbeeldgedrag in de mensenpoli-
tiek. Wat is er aan de hand? Lees de brief.

Beste mensen, wij als heersers van Dierenrijk maken ons ernstige zorgen, omdat 
onze samenleving onder druk staat. 
Wij, de chimpansees, hebben het beste voor met alle dieren, alle dieren zijn gelijk, alleen 
wij zijn gelijker dan de anderen, anders kun je niet regeren. Maar de olifanten pikken het 
niet langer en wij verzoeken de klimaatburgemeester dringend om mediation. Als hij er 
tenminste een cursus voor heeft gevolgd met een geldig certificaat.

Wat is er aan de hand? 
De olifanten zijn vegetariërs. Daar kunnen ze ook niks aan doen, dat is hun probleem, 
maar nu beweren ze dat zij een veel grotere bijdrage leveren aan een duurzaam Dieren-
rijk dan de roofdieren die zich ongans vreten aan allerlei soorten vlees, soms wel 8 kg per 
dag. Olifanten eten 160 kg plantaardig per dag en daar willen ze voor beloond worden 
met lekkernijen en luxe onderkomens. Bovendien vinden de olifanten dat ook de tijgers 
en andere vleeseters een bijdrage moeten leveren aan de beperking van hun uitstoot. 
De olifanten hebben de ingang van het Dierenrijk al geblokkeerd en hebben midden op 
de toegangsweg staan poepen. Verder spuiten ze gasten spontaan onder water. Polari-
satie in het Dierenrijk dus. Gelukkig zal het herkenbaar zijn voor de lezers.  De olifanten 
dreigen de macht in het Dierenrijk over te nemen en een van hun eisen is dat de vlees-
eters in het park opgevoed worden om vegetarisch te eten. Dat is al bewezen succesvol 
volgens sommige wetenschappers, maar sommige andere wetenschappers beweren dat 
het niet kan. Wetenschappers weten soms van elkaar  verschillende weetjes zeker. De 
olifanten, die intussen hun eigen forum op hebben gericht, geloven de wetenschappers 
die hun standpunt steunen en zo zoekt iedereen zijn eigen wetenschap. Als vlees zo duur 
wordt, beweren de olifanten, dat het onbetaalbaar wordt, stappen ook de leeuwen, tijgers 
en beren vanzelf over op vegetarisch voedsel, want als ze niks anders krijgen, gaan ze 
van de honger zelfs gras eten. Volgens ons, wij de chimpansees, kan ook de mens best 
herbivoor worden, hoewel de meerderheid ten onrechte denkt carnivoor te zijn. 

Wij hopen dat het hier niet uit de klauwen loopt en houden jullie nauwgezet op de 
hoogte.  
Wij nemen nog een lekker bordje blaadjes met vleesjes, want wij zijn flexitariërs.Wij zijn 
benieuwd wat volgende week gaat brengen.

Apengroet, 

Rob van Otterdijk  
Rob van Otterdijk is inwoner van Geldrop-Mierlo en schrijft als onafhankelijk opere-
rende ‘klimaatburgemeester’ om de twee weken een column over wat hem bezig-
houdt op het gebied van duurzaamheid.


