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Kerstrede HM Koningin Amalia op 25 december 2030
Landgenoten. De Nieuwe Kleine IJstijd die tien jaar geleden intrad zorgt ervoor dat wij nu alweer voor de tiende keer Kerstmis vieren in ijzige

kou, met veel sneeuw en met veel ijspret. Deze periode is het koudst sinds de 16e eeuw. Hendrick Avercamp schilderde toen beroemde ijstafere-

len, die nu tot de canon van onze kunstgeschiedenis behoren. In de tijd dat Hendrick Avercamp (1585-1634) leefde en werkte voltrok zich de

koudste periode van de zogenaamde kleine ijstijd. Vorstperioden duurden van november tot april en het sneeuwde toen net zo uitbundig als nu.

De jonge Avercamp - zo gaan de verhalen - was vaak met zijn ouders op het ijs te vinden. Als doofstomme jongen gaf hij er zijn ogen goed de

kost. Wie had aan het begin van deze eeuw, toen Al Gore ons de ‘Surinamisering van het klimaat’ voorspelde, kunnen denken dat het klimaat

zich zo zou ontwikkelen? 

Het doet ons deugd dat wij als volk de afgelopen tijd op zulk een creatieve en innovatieve manier hebben leren leven met deze ingrijpende

klimaatsverandering. Deze heeft geleid tot radicaal anders bouwen en een andere ruimtelijke ordening. Nu werkt de meerderheid van de 

Nederlanders thuis, twintig jaar geleden was dat een minderheid. Bestemmingsplannen maakten toen het massaal mengen van woon- en 

werkfuncties op veel plaatsen onmogelijk. Werk vindt vaker plaats van uit huis en ZZP-ers vormen de grootste groep werkenden. We hebben 

daardoor minder woonwerkverkeer. We ergerden we ons toen aan de files. Nu zijn die in de meeste regio’s opgelost. 

De meeste huizen zorgen voor hun eigen energieopwekking. Zonnecellen zijn verwerkt in verf, in ruiten en dakpannen. De grootschalige 

rioleringssystemen zijn afgeschaft. Afval wordt per huis en wijk gebruikt als energiebron. Kleine designwindmolens zijn geïntegreerd in daken 

en op nog vele andere manieren wordt energie gewonnen. In de Limburgse mijnen worden kolen in de grond tot gas verwerkt, dat weer 

gebruikt wordt. Zonder mijnen en mijnwerkers worden de oude mijnen hergebruikt, door de nieuwe technieken die in 2010 beschikbaar kwamen.

Wie had dat kunnen denken toen de mijnen decennia eerder gesloten werden? Algen, oliebeestjes en andere natuurlijke energieproducenten

leveren eveneens heldhaftig een bijdrage aan onze groeiende energiebehoefte. 

De heetwatermeren, 3 kilometer onder ons land, die daar ontstonden toen ons land wegdreef van de plek waar nu Suriname ligt naar de huidige

plek, worden nu optimaal gebruikt. Het hete water wordt opgepompt en gebruikt als energiebron. Maar ook de drie nieuwe kerncentrales in

Zeeland brengen ons veel vreugd. De Jacqueline Cramer kerncentrale, de Arie Boomsma kerncentrale en de Patricia Paay kerncentrale blijven

ervoor zorgen dat onze industrie op peil blijft draaien. Miniaturisering heeft er evenwel voor gezorgd dat fabrieken nu kleiner zijn, dichtbij 

consumenten staan en meer gerobotiseerd zijn. Met minder mensen kunnen we nu meer werk dan ooit doen. Ook de kassaloze winkels die 

vanaf 2010 werden geïntroduceerd, zorgden voor de huidige efficiëntie. 

Het kabinet Arie Boomsma I, dat afgelopen jaar aantrad, heeft nu evenwel de aandacht verlegd naar de groeiende eenzaamheid in ons land. 

Zeker nu het kouder wordt komen mensen die alleen wonen door de woonverdunning minder vaak op straat. Ontmoeting, bezieling en bezinning

en het ‘waarheen waarvoor’ worden nu belangrijker. Dat past bij de kerstgedachte. Sinds de fusie van Christendom en Islam in de Groene Kerk, 

die ook de natuurgodsdiensten uit het verleden integreerde, is Kerstmis uitgegroeid tot een groter verbroederingsfeest dan het hiervoor al was. 

Bij het kerstdiner dit jaar huppelen ook minivarkentjes rond, de beestjes die in 2010 werden geïntroduceerd als nieuwe nationale huisdieren.  

Nu het Chinees de belangrijkste taal is geworden die op scholen wordt onderwezen, is het ook voor ons zaak deze wereldtaal machtig te zijn. 

Er wonen nu in 2030 meer robots dan mensen in ons land. Aan het begin van deze eeuw was dat nog ondenkbaar. Dit jaar won voor het eerst

een robot de Nobelprijs.

De afgelopen decennia hebben we op pijnlijke wijze leren leven met minder olie. Dat heeft geleid tot een versobering van onze leefstijl. De 

verkiezingen voor het premierschap waren spannend het afgelopen jaar. De race tussen Gerard Joling, Albert Verlinde, Arie Boomsma en Katja

Schuurman leidde uiteindelijk tot een overwinning voor Boomsma als leider van de Nationale Ouderenpartij. 

Landgenoten. Ons land staat voor een uitzonderlijke, maar geenszins onmogelijke opgave. Met vastberadenheid en met de bereidheid tot 

verandering kunnen wij de kansen benutten voor een economisch en sociaal krachtig Nederland. De regering doet daartoe een beroep op 

alle Nederlanders en een ieder die in Nederland woont. Er rust een verantwoordelijkheid op ons allen, jong en oud, burgers en bestuurders, 

werknemers en werkgevers. De regering spreekt de hoop uit dat iedereen zich daarvan bewust is en ernaar wil handelen. Op u rust de zware 

verantwoordelijkheid om initiatief te nemen. U mag zich daarin gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij 

om kracht en Gods zegen voor u bidden.
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