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Soms heb je van die dagen dat je, ondanks de voortdurende druilerige regen  
blij wordt van allerlei dingen die je om je heen waarneemt.  
Zo’n dag is vandaag, 11 oktober, voor mij. 
Tijdens de Startzondag waren er mensen van CALorie en Transitie Castricum bij ons te gast. Velen 
van u hebben kennis kunnen nemen van hun onvermoeibare inzet voor een duurzamere 
samenleving. Wat zullen ze blij zijn met hun eervolle vermelding in de TROUW duurzame top 100. 
Vanaf deze plaats onze felicitaties. Dagblad Trouw wijdde er vandaag een hele bijlage aan. 
Veel verrassende initiatieven, vaak van jongeren, worden in het zonnetje gezet. 
Ook bleek uit een steekproef in hoeverre de lezers zich al bewust zijn van de noodzaak hun leven te 
verduurzamen; al geven deze lezers zichzelf een 6,7, want er is ook het besef dat we pas aan het 
begin staan. Prachtig toch ? Ik hoorde iemand smalend reageren op het verdwijnen van één bepaald 
plantje op de heide, waarvoor de hele  stikstofhuishouding op de schop moest.?. Begrijpelijk, als je 
niet beter weet, én zo jammer dat mensen (nog) niet zien dat het om zoveel méér gaat. Een 
voorbeeld: Als kind kreeg ik een vlinderkwartet en ik kende alle 32 vlinders uit mijn hoofd, waarvan 
ik er ook vele in levende lijve zag. Hun rupsen verzamelde ik graag om te zien welke vlinder er uit de 
pop zou komen. De meeste van de vlinders uit mijn jeugd zie ik niet meer. Ik plukte graag 
veldboeketten met zoveel mogelijk verschillende kleurige bloemen; leeuwenbekjes, grasklokjes, 
korenbloemen, margrieten enz. Ziet u ze nog ? Zo zou ik nog wel een tijdje door kunnen gaan. 
Louise Vet, ecologe, stond vorig jaar op nummer 1, en dit jaar schreef zij een alternatieve Duurzame 
Troonrede die op 3 september gepresenteerd werd. Daarin noemt ze onze economie een 
destructieve slokop. Ze herinnert er aan dat nog maar 9 % van de 92,8 miljard ton aan mineralen, 
fossiele brandstoffen, metalen en biomassa wordt hergebruikt. Dit kan zo niet doorgaan. Er valt 
letterlijk een wereld te winnen, de onze!  Zij en vele van haar collega’s hebben ook een schat aan 
ideeën hoe het anders kan. Ze hebben een Deltaplan Biodiversiteit ontwikkeld. En nu maar hopen 
dat zij worden uitgenodigd om mee te denken in de voorbereiding van nieuwe wet- en regelgeving. 
Voor ons kunnen al die “bekroonde” initiatieven uit de Trouw top 100 ( zie de Trouw website) een  
bron van inspiratie vormen. Dat maakt me blij. u ook ? 
Mede namens Martin Tromp, 
 marrihuisman@hetnet.nl 
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