
Toespraak van Jogchum Kooi op de Dag van de Urgen7e, 24 juni 2022. 

Beste aanwezigen, 

Ik ben Jogchum Kooi, 77 jaar. Getrouwd met Bea, wonend in Hilversum. 
We hebben drie kleinkinderen, maar spreken alBjd over onze inzet voor “kleine kinderen”. 

Schrijf ze op in jullie agenda:  24 juni 2015 en 26 mei 2019. Twee mijlpalen. Twee belangrijke momenten in de geschiedenis van de aarde. 
Twee momenten waarop door de rechter uitspraken werden gedaan die veel invloed gaan hebben op jullie toekomst. Dit zijn de dagen 
waarop gedaagden werden gedwongen dusdanige maatregelen te nemen dat de door velen voorspelde bedreiging misschien bijBjds wordt 
voorkomen.    

Zo begon de brief die ik ruim een jaar geleden schreef naar mijn kleinkinderen. 

24 juni 2015, alweer 7 jaar geleden, en inmiddels is er zelfs meer reden om bezorgd te zijn,  
maar gelukkig ook nog reden tot opBmisme. Want de verwachBng die ik ook in die brief schreef blijkt uit te komen: 
-  In verscheidene landen worden overheden uitgedaagd in een Urgenda-achBg proces   
-  Volgende week vertelt Milieudefensie over de klimaatplannen die 29 grote vervuilers haar toestuurden 
En dit is nog maar het begin.  

Dit zijn de zaken waar ik blij van word.  
Dit zijn de zaken die mij de hoop geven dat onze strijd nog niet verloren is.  
Die mij uitdagen om iets nieuws te verzinnen. 
Die mij de energie geven die nodig is om ook de lokale overheden te bewegen om kleur te bekennen en hun klimaatplannen met ons te 
delen.  

Hebben ze die? Ik vertel jullie over onze ervaring In Hilversum 
Nadat we drie jaar lang naar de Haagse pleinbijeenkomsten gingen, besloten we om ook in onze woonplaats aandacht te vragen voor de 
klimaatcrisis.  

Dit voorjaar, voorafgaand aan de gemeentelijke verkiezingen, verwezen we de kandidaat-gemeenteraadsleden naar het boek ZES GRADEN 
van Mark Lynas en stuurden hen een samenva]ng van het hoofdstuk dat een PLUS 3 GRADEN AARDE beschrij`. We gaven aan dat wij zo'n 
aarde niet willen.  Dat hun een zware taak staat te wachten. Dat er veel moet gebeuren en dat niets doen geen op7e is. 

Onlangs sloten 4 parBjen in Hilversum een coaliBe.  
Het coaliBeakkoord dat in de huis-aan-huis-krant werd gepubliceerd gaf helaas weinig blijk van de urgenBe die wij de leden van de raad 
hebben voorgehouden.  Hun ambiBe kregen we toegestuurd na onze vraag om ons alsnog te voorzien van een mooie uitdagende boodschap. 
“- 49% CO2-uitstoot in 2030” maar geen Bjdpad, niets meetbaars. 

Eigenlijk bleef het nogal sBl, zeker voor de rest van de bevolking. Helaas kan ik hier dus geen blijde boodschap uit Hilversum brengen. Dat 
baart me zorgen.  

Ik vraag me af hoe dat in de andere gemeenten gaat. En meer nog hoe wij, nadat we leden van de gemeenteraad duidelijk hebben gemaakt 
wat we van ze verwachten, druk op hen kunnen uitoefenen om met serieuze klimaatplannen te komen en die publiekelijk bekend te maken. 
Niet alleen in Hilversum.  

Ik sluit daarom af met een voorstel: 
Zullen we, als grootouders, ALLE gemeentes benaderen met de vraag naar hun klimaatplannen ?  
Zo komen we overal op de agenda.  Alle gemeenteraden in Nederland zullen zich over deze vraag moeten buigen. Zou dit kunnen leiden tot 
een “tweede 24e juni” ? 

Ik ben benieuwd wat de andere grootouders van dit idee vinden. 


