
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Niet alleen het mogelijk langer blijven werken is een ‘hot 

item”. In onze activistische wereld hebben we talloze crises 

uitgevonden die we te lijf moeten gaan, willen we niet ten 

onder gaan aan allerlei natuurgeweld, waarover nog geen 

zinnig woord is gesproken of nog moet gebeuren, waarvoor 

nog steeds geen goede oplossing gevonden is of die – nog 

erger – in de kinderschoenen staat als die er al voor zijn. Een 

beetje moeilijke zin misschien, maar dat is het hele 

klimaatgebeuren ook. Er zijn daarin heel veel hoofden en 

dus heel wat zinnen en die willen allemaal hun mondje 

roeren. 

 

Ik wil eens een paar onderwerpen gaan bespreken. Er wordt 

gezegd dat we ons in de toekomst alleen nog maar per 

stekkerauto mogen verplaatsen. Leuk gezegd, maar ik las 

ergens dat die, vooral de SUV-modellen, het risico op 

brandgevaar vergroten. Ik denk dat de brandweer daar niet 

op zit of staat te wachten. Dat geldt ook voor het idee om 

ieder dak dat zich daartoe leent te beleggen met 

zonnepanelen. Ook geen favoriet bij de brandweer, want het 

hindert hen in het uitdoofwerk van een brand, zoals dat 

eerder bij een hotelbrand in het mosseldorp Philippine 

bleek. Enne voor iedere ‘elektrieken voiture’ lijden volgens 

een deskundige de bejaarden kou. 

 

We merken het nu al, maar de diverse mensheden in den 

lande ergeren zich nu al groen en geel aan de overlast van 

de graafwerkzaamheden voor het toekomstige warmtenet, 

riolering, kabels, snel internet en wat daarbij in de toekomst 

nog voor wordt uitgevonden. We moeten van het gas af, 

maar niemand weet nog hoe dat te realiseren is. Of gaan we 

voor het maken van elektriciteit gebruik maken van gas? 

Door alle graafwerken zal door de opgebroken straten en 

trottoirs het aantal ‘brekebenen’ duidelijk toenemen. Paniek 

in de ziekenhuizen? 

 

De dierenwereld krijgt het ook moeilijk. Door de vele 

windmolenparken in zee ondervinden de vissen veel 

overlast door het verstoorde onderwaterleven. Ze dreigen 

door al die palen de weg kwijt te raken tijdens hun 

verplaatsingsacties. En ze krijgen steeds meer moeite met 

hun voedselvoorziening. Ook ter land komen er problemen. 

Vanaf 2023 mogen we ratten en muizen geen gifdood meer 

aandoen. Dat vanwege het milieu. We zullen naar andere 

middelen moeten grijpen. Vallen en klemmen zijn nu al het 

meest beproefde middel, maar moeten we dat ongedierte het 

aandoen om daardoor de marteldood te ondergaan? En in 

‘Haagse kringen’ maken ze zich volgens het leugenaartje nu 

al zorgen over de ‘krimpende vogels’. 

 

Een vraag die niet alleen bij mijn persoontje opkomt, maar 

ook bij heel veel miljoenen andere schepselen Gods is:  

 

Houden we de bestaande kleuren of wordt alles groen? Alles 

moet groen worden. Kijk eens verder naar de achterliggende 

regels, waarin de woorden te lezen vallen wat er allemaal 

groen moeten worden: groene auto – groene banen – groene 

brandstof – groene energie – groene energiereus – groen gas 

– groene groeiers – groene samenleving – groen schoolplein 

– groene stroom -–groene taks – groene auto – groene banen 

– groene brandstof – groene energie – groene energiereus –

groen gas – groene groeiers – groene long - groene samen-

leving – groen schoolplein – groene stroom – groene taks. 

Groen gas kan overigens niet, want gas is kleurloos heb ik 

op de HBS A geleerd. Trouwens, het huis vergroenen wordt 

fors duurder. Daar ergeren velen zich nu al geel en groen 

aan. 

  

 
 

Er is veel over dit onderwerp te schrijven, te praten en te 

doen. Ik heb al enkele malen aandacht besteed aan het feit 

dat NL een rijke woordenschat heeft. De laatste jaren zijn er 

nog een aantal bijgekomen of worden meer en meer 

gebruikt.  

Lees en denk na over wat er moet gebeuren en laat u vooral 

HOREN!  

Aardgas – agractie – auto-industrie -  biomassa –  biobrand-

stof – biologisch – bloemenrand – brandgevaar – circulaire 

economie – circulair ondernemen – CO2 – CO2-norm – 

CO2-uitstoot – deeltjesteller – duurzaam(heid) – duurzaam-

heidskrant – duurzaam verkeersbord – ecotaks – emissie-

handel - energie – energielabel energieleverancier -energie-

neutraal – energietransitie – fijnstof – gasbel – gletsjers - 

groene auto – groene banen – groene brandstof – groene 

energie – groene energiereus – groen gas – groene groeiers 

–  groene long – groene samenleving – groen schoolplein – 

groene stroom- groene taks – hernieuwbare energie – hori-

zonvervuiling – houtstookvrij – hybride - kleinkinderen – 

klimaat – klimaatbestendig – klimaatactivist – klimaatcrisis  

– klimaatdossier – klimaatplan - klimaatvluchteling – kli-

maatneutraal – kookgas – kringlooplandbouw – lawines – 

luchtvaart – luchtverontreiniging/vervuiling – milieuboetes 

– milieudefensie –  milieueffecten – milieufederatie – neer-
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slag – Nuon – onderwaterleven ontbossing – onweer – op-

warming –  Pfas – roetfilter – sneeuwstorm – stekkerauto - 

stikstof – stikstofuitstoot – Tesla – UV-index -  verduur-

zamen – vergroenen – vetarm – voedselproductie – vuur-

werk windmolens – warmtenet – windmolenparken – zon-

nepanelen – zonneparken – en wat er nog te verzinnen valt. 
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