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Deze houding siert u als jong volwassene en als prinses van Oranje. Niettemin willen wij er bij u op 

aandringen niet te bescheiden te zijn. Uw generatie moet juist van zich laten spreken in deze tijd 

waarin de toekomst van de aarde en het voortbestaan van de mensheid op het spel staat. Graag herin-

neren we u aan de woorden, die uw grootmoeder in haar Kersttoespraak van 1988 uitsprak: "Lang-

zaam sterft de aarde en wordt het onvoorstelbare -het einde van het leven zélf- tóch voorstelbaar.”   

Deze uitspraak had tot belangrijk gevolg dat één jaar later (1989) het eerste Nationaal Milieubeleids-

plan (NMP-1) werd uitgebracht. Dit baanbrekende plan zette Nederland internationaal op de kaart. Dit 

laat zien dat de mening van hooggeplaatsten het verschil kan maken.  

Het is nu dertig jaar later en de ambitieuze plannen uit de jaren negentig zijn door de achtereenvol-

gende kabinetten in de onderste bureaulade gelegd. Gevolg is dat er niets terecht is gekomen van bij-

voorbeeld CO2 heffing, rekeningrijden, belasting op kerosine, herstructurering van de landbouw, etc.  

Sindsdien bungelt Nederland binnen Europa onderaan of bijna onderaan waar het gaat om kli-

maat/energie, luchtkwaliteit, waterkwaliteit, etc. 

 

Deze negatieve spiraal treft niet alleen de nu levende generaties, maar vooral ook de toekomstige ge-

neraties. Zij hebben geen stem, laat staan stemrecht. Daarom moeten wij ons in hen verplaatsen en na-

gaan wat zij nodig hebben om een toekomst op te bouwen. Daar hoort zeker een beperking van de op-

warming van de aarde tot minder dan 1,5 graad C bij én een gezonde en veerkrachtige natuur. 

 

Omdat u nog jong bent kunt u zich goed voorstellen wat de komende generaties nodig hebben. En 

door het bereiken van uw meerderjarige leeftijd kunt u met gezag hierover spreken. Een scherpe koers-

verandering is nodig om een einde te maken aan het uitwonen van onze planeet en de aarde zo te gaan 

gebruiken dat deze voor toekomstige generaties ook leefbaar is. 

 

Wij doen een dringend beroep op u om u krachtig uit te spreken voor een krachtig klimaat- en natuur-

beleid, net zoals Greta Thunberg, die ook dit jaar 18 jaar is geworden, heeft gedaan.  

 

Met de meeste hoogachting,  

 

Johan Vollenbroek, ridder in de orde van Oranje Nassau, voorzitter MOB 

 

Frans Vollenbroek, Grootouders voor het Klimaat 

28 december 2021 

Aan Hare Koninklijke Hoogheid de Prinses van Oranje,     

Per adres Paleis Noordeinde 

Postbus 30412 

2500 GK Den Haag 

Koninklijke Hoogheid, beste Amalia,  

Op 8 december jongstleden werd u binnengeleid in de Raad van State. U zei bij die gelegenheid dat u 

zich realiseert hoe weinig u nog weet over ‘de taken van de overheid, de beoordeling van wetten, het 

functioneren van het bestuur en de functie van de rechter’. U herhaalde ook de woorden die uw groot-

moeder bij haar introductie in 1956 uitsprak: ‘Nog zeer lange tijd, leden van de Raad van State, zal ik 

mij beschouwen als uw leerling. Ik zal – bewust van mijn verantwoordelijkheid – trachten een goede 

leerling te zijn’. 
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