
 

 

 

 

 

Verslag Startbijeenkomst Grootouders voor het Klimaat' in Zeeland 

d.d. 9 feb. 2022 

In een volle grote zaal van de Zeeuwse Bibliotheek (ZB) beleefden we op Covid afstand een 

inspirerende startbijeenkomst van de beweging ‘Grootouders voor het Klimaat’ in Zeeland. Een 

filmpje met honderden jongeren uit Schouwen Duiveland die zich voor het klimaat inzetten vormde 

het openingsnummer. 

 

Daarna was het passend dat de Commissaris van de Koning in Zeeland Han Polman deze bijeenkomst 

opende. 

 

Hij riep op om ‘anderen te inspireren en tot voorbeeld te zijn en met de jongeren samen te werken 

om ons verder te brengen. Zoals in de Provinciale Staten werd opgemerkt: je moet gewoon geen 

dingen doen die slecht zijn voor de schepping. Het klimaat raakt alles! Spreek dingen af die niet 

vrijblijvend zijn. Wij kunnen kritische vragen stellen en helpen. Laten we ons als grootse ouders 

gedragen’. De heer Polman gaf aan dat er ook in onze provincie harde en lastige keuzes nodig zijn die 

grote invloed kunnen hebben. Als voorbeeld verwees hij naar de actuele ontwikkeling rond 

kernenergie. Die besluitvorming wordt niet in Zeeland, maar op landelijk niveau genomen.  

 

Twee korte filmpjes met David Attenborough en de jonge Greta Thunberg lieten de bedreigingen van 

de klimaatcrisis zien en deden een indringend beroep op ons. 

 

Jan van Seters (75), oud hoofd van de milieuafdeling bij Dow en oud voorzitter van de ZMf, schetste 

zijn persoonlijke ontwikkeling van ontwikkelingswerker in Afrika, leidinggevende bij Dow naar 

betrokken en bevlogen demonstrant voor het klimaat. Hij riep ons op om de grote bedrijven flink 

achter de broek te zitten. 

 

Merel Groot (22) keek vooruit naar 2030 en 2050 met de blik dat alles er dan anders uit zou moeten 

zien. Het klimaat is bepalend voor haar toekomst. Met de ‘Jonge Klimaatbeweging’ hebben ze een 

aantal punten in het klimaatakkoord gekregen en met Rob Jetten aan tafel gezeten. Zij delen de 

initiatieven en keuzes van de Grootouders voor het Klimaat. 

 

Reina van de Korput-Heidema las een brief voor uit de bundel ‘Brieven aan onze Kleinkinderen’.   

Daarna las Ran een brief aan zijn overleden grootvader voor met dank voor de manier waarop die 

hem bewust maakte van zorg voor alle leven. 

 

Grootouder Thom van Riet vroeg zich af hoe het toch zo, ondanks alle waarschuwingen van o.a. 

Nobelprijs winnaar Jan Tinbergen, de Club van Rome, Commissie Brundtland, etc. heeft kunnen 

ontsporen. Het gaat er nu om perspectief te bieden voor de generaties na ons. Hij benadrukte de 

grote rol die de industrie speelt met haar bijdrage aan de klimaatcrisis en vroeg om ons daar ook op 

te richten. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dagvoorzitter Ad Phernambucq presenteerde een tiental actiemogelijkheden zoals: 

pleinbijeenkomsten, brieven schrijven en inspreken in raads- en statenzaal, voorlezen voor kinderen, 

kennis vergaren en delen, werkgroep grote bedrijven, brieven aan je kleinkind etc. 

 

De respons op de uitdagende vraag ‘wil jij aan deze actie meedoen?’ was geweldig. Vaak meer dan 

10-15 belangstellenden. 

 

Ieder wordt nu gevraagd om nogmaals te reageren op: info@grootoudersvoorhetklimaatzeeland.nl 

Conclusie:  

Het was een zeer geslaagde bijeenkomst , een prachtige start voor GvhK in Zeeland 

Gert van der Slikke 


