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Nederlanders zijn een zeer speciaal volkje, klein maar ontzettend ambitieus. Wij hebben net 

zoals de Fransen, Engelsen en Amerikanen over heel de wereld geregeerd. Overal door de wereld 

zijn er nog sporen te vinden van onze erfenissen. Veel van de rijkste steden op aarde zijn bij ons 

begonnen: Amsterdam, New York, Johannesburg, Jakarta. Nog steeds zijn er Nederlanders op de 

wereld die niet in Nederland wonen, maar in overzeese gebieden, overblijfselen van die 

geschiedenis. We waren het eerste Westerse land waar weer een republiek werd gesticht na de 

val van de Romeinse Republiek, tijdens onze revolutie tegen Spanje. We maakten gruwelijke 

fouten zoals elk imperium, maar we hoeven ons niet te schamen voor wij zijn, we mogen zelfs 

trots zijn. In de rest van de wereld zeggen ze: God created the world, but the Dutch created the 

Netherlands. Zo is het inderdaad. We hebben van een nat en winderig moeras een paradijs 

gemaakt. We hebben ongelofelijke vijanden overwonnen, zoals heel Europa in het rampjaar, 

gevormd door onze eeuwig bergopwaartse strijd met het water. We hebben het water 

overwonnen, en tot onze grootste kracht gemaakt. Al meer dan 400 jaar zijn wij een vrij, 

zelfverzekerd, tolerant, en innovatief volkje. Wij hoeven nergens bang voor te zijn, als er 1 volk 

op aarde is dat zijn uitdagingen kan overwinnen, zijn wij dat wel. Wij zijn onoverwinnelijk.  

 

Nederlanders zijn niet alleen wit, we zijn rood, wit, blauw, met een lintje van oranje. We hebben 

niet de achterhaalde behoefte om zoals in de tijd van kolonialisme in Zuid Afrika of Adolf Hitler 

een blank übermensch te zijn, verheven boven anderen. Nee, Nederlandschap ligt niet aan 

iemand huidskleur of achtergrond. Iedereen kan Nederlander worden, door hard te werken, zich 

onderdeel te maken van onze maatschappij, en vrijheid, respect en tolerantie hoog in het vaandel 

te houden. Wat ons bind is onze prachtige taal: Nederlands, ons grondgebied, en onze grondwet. 

We houden tradities in stand om ons te verbinden, zoals de koninklijke familie, en hervormen 

onze tradities zodra ze ons niet meer verbinden. We laten ons leiden door liefde, niet door haat. 

We geloven niet dat omdat het in het verleden beter was, het niet weer zo kan zijn. Binnen 

enkele maanden kunnen we al een verandering op gang brengen. Iedereen heeft zijn eigen 

waarheid, en vaak zit in ieder zijn gedachten ook een kern van waarheid. De kunst is naar elkaar 

te luisteren, om met elkaar in gesprek te gaan in plaats van te bevechten. We werken daarom met 

iedereen samen, en zullen naar iedereen luisteren, op zoek naar een situatie waar we allemaal 



winnen. Wel zijn we behoedzaam voor extremisten, en zullen ons verzetten tegen 

onrechtvaardige, onvrije, en verdelende ideeën.  

 

Ons Nederland wordt namelijk bedreigd van alle kanten. Extreme opvattingen bedreigen niet 

alleen ons land, maar het hele Westen. Liberaal extremisme, Links extremisme, rechts 

extremisme, Islamitische extremisme, en waarheid extremisme. Na de Tweede Wereldoorlog 

hadden we onze les eindelijk geleerd. We herbouwden ons land als geheel. Onze kapitalistische 

economie werd gecontroleerd en beïnvloed door de regering, we hadden een sociale markt 

economie. De touwtjes hingen door de brievenbussen. Werknemers hadden macht en waren 

beschermd, wonen, werken, en leven was te betalen. Na 1970 maakten we een cruciale fout, die 

we nog steeds doorzetten. We gaven weer de macht aan het liberaal extremisme, het neoliberale 

systeem, de markt werd oppermachtig. We vergaten alleen dat hebzucht en wolven de eerlijke en 

effectieve vraag en aanbod verstoren. Sindsdien begonnen we weer achteruit te gaan. 

Werknemers verloren de macht, wonen, werken en leven werd onbetaalbaar, de wolven kregen 

de macht. Het kapitaal overwon. De rijken werden rijker terwijl de rest armer begon te worden. 

Wie betaalt bepaalt, en dat deden ze allerrijksten maar al te graag.  

 

Dit liberaal extremisme leidde tot flinke economie problemen. De resultaten leidde tot veel 

boosheid en moedeloosheid. Deze ontevredenheid zorgde weer voor meer extremisme aan alle 

kanten. Linkse extremisten gooiden met stront naar politici of bedreigen met geweld. Rechtse 

extremisten pleitte voor homeopathische verdunning, de bescherming van het witte ras of de 

almachtige meerderheid. Religieuze extremisten riepen op tot geweld en terrorisme, en verdeelde 

de wereld in een botsing van samenlevingen. Waarheids extremisten namen het niet meer nauw 

met feiten van onderzoek en wetenschappers, ze creëerden hun eigen waarheid. We zijn niet 

tegen liberalisme, links, rechts, Islam, of de waarheid. In tegendeel.  

 

Kapitalisme heeft meer dan elk ander economische systeem welvaart en vooruitgang in de 

wereld gebracht. Links brengt idealisten voort, vol met ideeën van innovatie, eerlijkheid, en 

vooruitgang. Rechts brengt realisten voort, moedige en eerlijke mensen die verantwoordelijkheid 

durven te nemen. De extremistische islam beslaat maar 10% van alle moslims ter wereld, voor 

wie hun geloof een belangrijk onderdeel van hun identiteit is. Het is hun islam die zorgt dat ze 



zich inzetten voor de armen, maatschappij, en een betere wereld. De waarheid is misschien wel 

het belangrijkste wat we hebben. Dankzij waarheid kunnen we van elkaar leren, elkaar 

vertrouwen, op elkaar bouwen.  

 

Het grootste effect op alle soorten extremisme, is het aanpakken van het liberale extremisme, de 

oorzaak van de achteruitgang. Zodra het weer goed begint te gaan, werknemers weer de macht 

krijgen, wonen, werken, en leven weer betaalbaar worden, de touwtjes weer buiten de 

brievenbussen komen. Zodra we hier stappen in zetten, zullen mensen minder boos, angstig, en 

ontevreden worden. Op alle vlakken zal het extremisme weer minder worden. Maar er moet wel 

iets drastisch gaan gebeuren om deze trend om te zetten, en wel zo snel mogelijk. We kunnen de 

drie grootste vijanden aanwijzen. De grootste vijanden van onze samenleving zijn hebzucht, 

angst, en verdeeldheid. We moeten hier als individuele Nederlander vegen verzetten.  

 

Daarom zijn we het initiatief begonnen van Nieuw Nederland, een partij die sociaalliberaal van 

aard is, maar vooral gericht op de gehele natie. Wij zijn niet rood, groen, of blauw, maar oranje. 

Wij zien ons zelf als een beweging. We hebben geen interesse in macht of geld, we hebben 

interesse in verandering. Wij zijn hoopvol en realistisch. Wij gaan iets nieuws bouwen, als 

regering, of als oppositie. Een gevoel. Een samenleving. Een land.  

 

Uiteraard is het grootste sociaaleconomisch-politieke probleem van onze generatie het klimaat, 

hier hoeven wij niet eens meer over na te denken. We streven naar de meest innovatieve en 

winstgevende transitie naar volledig fossiele vrije energie. Dit zal voorop staan in alles wat we 

doen. Wij nemen de verantwoordelijk aan op de wereld door te geven aan onze kinderen, met 

rente. Wij geven het goede voorbeeld.  

 

Daarnaast staan wij voor Vrijheid, Gelijkheid, en het Recht tot Geluk. Wat verstaan wij daar 

onder? 

 

Vrijheid 

De allereerste vereiste om een gelukkig en vrij leven te leiden is veiligheid. In de laatste jaren is 

er een groep van onveiligheid ontstaan, de touwtjes zijn naar binnen gehaald. Dit moeten we als 



eerst aanpakken. Veiligheid bereik je niet door de harde hand, meer blauw op straat, maar door 

sociale controle. In immigrantenwijken moeten vaders en zoons de kans krijgen een voorbeeldrol 

te spelen, gesteund vanuit hun gemeentes, om veiligheid te waarborgen. Kinderen moeten 

zorgeloos bij speeltuintjes kunnen spelen. Naast sociale controle moet er intensief worden 

samengewerkt met waar het probleem ligt: de families. Door samenwerking met families en een 

focus op sociale controle, zullen we uiteindelijk weer onze touwtjes door de brievenbus laten 

hangen. Veiligheid is de eerste pijler van een vrije democratische samenleving.  

 

Ook is de vrijheid van meningsuiting en vrije pers van groot belang. Het is tijd om eerlijk te zijn, 

en dat is iets waar we de vrije pers voor nodig hebben. Toch is vrijheid van meningsuiting geen 

vrijbrief voor het verminderen van gevoel van veiligheid. Dit gebeurt zodra er wordt beledigd, 

geïnsinueerd, bedreigd. Iedereen mag zeggen wat die wilt, hoe kritisch ook, zolang die de ander 

in zijn waarde laat. Zodra dit niet word gedaan, stap je een grens over. Hier zullen we tegen 

optreden. De moeten af van de politieke correctheid, maar terug naar een cultuur van respect en 

tolerantie. Iedere Nederlander moet worden gesterkt in het handhaven van zijn eigen vrijheid, 

niet bang om zich te verzetten tegen diegene die dat problemen af te nemen. Vrije pers is de 

tweede pijler van een vrije democratische samenleving. 

 

Daarnaast moeten mensen die onze grondwetten overtreden worden gecorrigeerd. Hier hebben 

we een professioneel en onafhankelijke wetgeving voor nodig. Onze rechters en advocaten zijn 

zeer belangrijk om deze derde pijler van een vrije democratische samenleving in stand te houd. 

Voor hen geld dat integriteit op nummer 1 staat.  

 

De vierde pijler voor een vrije democratische samenleving is voor ons het meest belangrijk: de 

onderwijzers. Alles begint met educatie. Tijdens de educatie is het mogelijk om willekeurige 

kinderen om te vormen tot burgers van Nederland. Om ze alle gereedschappen te geven zelf aan 

de slag te gaan met de zoektocht naar een vrij, welvarend, en gelukkig leven. Onze educatie en 

haar onderwijzers worden onze nationale helden. Zij zullen de grootste winnaars worden in onze 

visie, maar dit betekend ook direct dat al uw kinderen en hun toekomstige kinderen, zullen 

winnen. Alles staat en valt met hoe we onze educatie in Nederland inrichten.  

 



 

We zijn als Nederland niet bang om de fakkel van vrijheid te dragen als een van de 

toonaangevende landen in Europa We ondersteunen het leiderschap van de economische en 

militaire reus Duitsland. We helpen actief bij het hervormen van de EU, die ons veiligheid en dus 

vrijheid verschaft.  

 

 

Gelijkheid 

Nederland is trots op haar bijzondere rol in de wereld als het gaat om gelijkheid. Wij zijn een 

voorloper in het gelijke recht van vroegere minderheden, zoals vrouwen, homo’s, joden, 

islamieten, en donkere mensen. De kracht van onze democratie ligt niet bij de aandacht voor de 

grote meerderheid zoals in semi-autocratische landen, maar deze samen te brengen met de 

belangen van onze minderheden.  

 

We gaan een hernieuwde aandacht voor kinderen en ouderen opbouwen. De kinderen hebben de 

toekomst, terwijl de ouderen die aan ons hebben gegeven. Ouderen zijn steeds vaker eenzaam, 

kinderen steeds vaker gedwongen tot presteren. We willen kinderen en ouderen meer bij elkaar 

brengen, maar ook kinderen doen wat ze het liefst willen: weer lekker spelen. Ouderen verdienen 

meer respect, en zo zullen wij ze ook behandelen.  

 

We zien onszelf als een inspirerend vrij maar gelijk land, en we treden streng op tegens alles wat 

dit kostbare bezit van gelijkheid bedreigd 

 

 

Recht tot Geluk 

De meest makkelijke en effectieve manier om gelukkig te worden is om tevreden te zijn. We 

gaan ons actief inzetten tot een meer gelukkige samenleving. We willen van minder consumeren, 

naar meer ervaren. Iedereen heeft het recht tot een gelukkig leven. In Amerika bestaat de 

American Dream, maar daar tegenover is de American Nightmare meer voorkomend. Wij gaan 

een Nederlandse droom creëren, maar niet met een focus op het individu, maar het collectief.   

 



Als meest fundamentele zullen we er voor zorgen dat de neoliberale illusie voorbij is, en we gaan 

terug naar een sociale markt systeem van na de Tweede Wereldoorlog. Het grootkapitaal moet 

aan banden worden gelegd, banken, multinationals, en investeerders, moeten zich kunnen 

verantwoorden, en zullen flink worden gestraft bij misbruik. Waar elke miljard voor hen van 

weinig waarde is, heeft dit gigantische gevolgen van duizenden arme gezinnen. Daar moeten we 

voor waken. Zodra er een crisis ontstaat doen wij er alles aan om deze zo effectief mogelijk als 

overheid op te lossen, volgens het Keynes model. Niet bezuinigen, maar investeren. Onze 

economie werkt alleen met vertrouwen, en dat vertrouwen moet worden gehandhaafd. We zullen 

economische wolven niet meer op een voetstuk plaatsen, maar we zullen de rijken van Nederland 

wel waarderen als de aanjagers van ons economisch succes: vaak werken ze hier gigantisch hard 

voor.  

 

We zullen extra aandacht geven aan de ondersteuning en hervorming van onze 

boergemeenschap. Winst en productie hoeft niet meer de eerste productie te worden, innovatie 

en balans met de natuur wel. Het leven voor de boeren, en haar dieren, moet centraal staan.  

 

We ondersteunen de vorming van onze jongeren en gaan een burger-jaar creëren. Nederlandse 

jongeren krijgen de mogelijkheid na hun een middelbare school een jaar lang ervaring op te doen 

bij defensie, zorg, buitenland. Hiermee zullen we jongeren van verschillende opleidingsniveau 

weer bij elkaar brengen, puur omdat ze Nederlander zijn. Hiermee willen ze onze jongeren 

belangrijke rugzakjes mee geven voor hun leven, rugzakjes van hard werken, dienstbaarheid, 

respect, tolerantie, en vriendschappen met jongeren door alle lagen heen.  

 

Studeren moet weer goedkoper worden, huizen moet weer betaalbaar worden, belasting moet 

weer minder worden behalve voor diegenen die het echt kunnen missen. We zullen de cultuur 

sector weer stimuleren.  

 

Immigratie is een probleem en een oplossing. Nederland is een sterk vergrijzend land, 

afhankelijk van haar beroepsbevolking om een snel groeiende groep van gepensioneerden te 

voorzien van een gelukkig leven. Deze groep is een stuk groter dan dat we aankunnen, en het zal 

dus onhoudbaar worden met de huidige bevolkingsgroei. Nieuwe enthousiaste immigranten 



kunnen lid worden van onze beroepsbevolking en zo de balans herstellen. Wel zijn vaak 

immigranten nog niet bekend met onze vrijheid, gelijkheid, en recht tot geluk. Als er grote 

groepen het land binnen komen zonder op een sociale gecentraliseerde manier te worden 

geïntegreerd, raakt onze samenleving en cultuur bedreigd.  Hier moeten we als overheid, 

gemeentes, en burgers een actieve rol in spelen. Het draait allemaal om 1 woord: effectieve 

integratie naar ons waardensysteem. We gaan onze manier van leven actief beschermen: hard 

werken, saamhorigheid, tolerantie.  

 

Nederlanders, ik roep u op. Hollanders, Zeeuwen, Friezen, Groningers, Utrechtenaren, 

Limburgers, Brabanders, Gelderlanders, Drentenaren, Overijsselaren, Flevolanders, Sta op!  

 

Wij kunnen Nederland het mooiste en fijnste land ter wereld maken. Wees trots op wie wij zijn. 

Het is het waard daarvoor te vechten, op een vreedzame manier binnenlands, en met ons leger, 

diplomaten, ontwikkelingshulp, en handel in de buitenwereld.  

 

Laat de komende weken de vlaggen uit, kleed u in oranje, versier de straten. Laat uw liefde voor 

Nederland in alle mogelijke manieren zien. Toon iedereen die er minder bekend mee is onze 

Nederlandse normen en waarden. Gedraag u als een vrij persoon, die het recht heeft tot een 

geweldig en gelukkig leven.  

 

Wij gaan dat samen waarmaken. We hebben elkaar nodig. Dank u wel.  

 

 

 

 
 


