
 

 

Grootouders luiden de noodklok 

 

U ziet hier een foto van onze Toekomststoel. Een idee, dat een paar jaar 

geleden is gelanceerd door onze ambassadeur Jan Terlouw. De stoel staat nu 

nog buiten te wachten, maar daar hoort hij niet; hij wil naar binnen, naar de 

Plenaire Zaal van de Tweede Kamer om u daar voortdurend bij elke te nemen 

beslissing te herinneren aan het belang van onze kleinkinderen en alle 

toekomstige generaties, wereldwijd, nl. : een leefbare aarde! 

 De Toekomststoel is hét symbool voor Generatiegerechtigheid ! 

En dit is mijn kleindochter Tatum. Zij is bijna 10 jaar. Een lieve, vrolijke meid met 

veel plezier in haar leven, heel gek op dieren van heel klein tot heel groot. Ze 

dagdroomt al veel over ‘’later’’ en heeft daar prachtige beelden bij. Maar als je 

tien bent, dan ontgaat je echt niet wat er in de wereld aan de hand is. Dat blijkt 

wel uit deze tekening die ze 1,5 jaar geleden maakte. 

(Gevolgd door een gesprekje met Tatum) 

Kunt u zich voorstellen dat wij als Grootouders voor het 

Klimaat, samen met honderdduizenden andere opa’s en 

oma’s, de behoefte krijgen om de noodklok te luiden, 

sirenes te laten loeien…hoe lang moeten we hier nog 

demonstreren voor de Tweede Kamer om echt door te dringen tot de politiek… 

Het is nogal wat, waar wij ons druk om maken: het zijn de levens van onze 

kleinkinderen. Van alle jonge mensen van nu en later. Alle toekomstige 

generaties, overal ter wereld!  

Maar we kunnen het tij nog keren, niet door polderen, niet door uitstellen, 

maar door daadkracht te tonen. Juist nu, nu er meerdere crises op te lossen 

zijn, mag niemand vergeten dat de grootste crisis, de klimaatcrisis is. Dus juist 

nu de overstap naar duurzame energie versnellen en gebruik van olie, kolen en 

gas zo snel mogelijk afbouwen. Politici moeten zich inspannen om bedrijven en 

burgers mee zien te krijgen in dat moeilijke verhaal. Samen kunnen we het 

oplossen! 

Op naar een schone, leefbare wereld waarin geld en macht niet leidend zijn. 

Waarin onze kleinkinderen later niet hoeven te zeggen:  

Waar was jij, wat deed jij toen het erom ging spannen? 
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