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"Geacht presidium, medeparlementariërs en overige aanwezigen, 
 
Nederland.  
Een klein land. Maar alleen qua oppervlakte.  We zijn klein, maar kunnen heel groot zijn.  
We zijn klein in vergelijking met de zee, die als het water te hoog komt onze hele land kan 
overspoelen. Maar we zijn groot in vergelijking met de deltawerken en de dijken die we hebben 
gebouwd om diezelfde zee tegen te houden.  
We zijn klein in de ogen van kaartenmakers, maar groot in de ogen van al die mensen die naar 
Nederland vluchten, op zoek naar een veilig thuis.  
We zijn klein in het aantal vierkante meters, maar groot in het aantal fietsen, waarvan we er meer 
hebben dan inwoners. 
We zijn een klein land dat gevuld wordt door een groot aantal culturen en meningen, die stuk voor 
stuk getolereerd worden. 
We zijn een klein land met lange mensen. Misschien komt dit door het grote aantal stroopwafels, 
dropjes en boterhammen met kaas en hagelslag die we eten. 
We hebben een heel klein aantal bergen, maar kennen een groot aantal grootse namen. Namen die 
bekend staan om grootse inzet. Denk aan Victor Hayes, de vader van de wifi en de technologie 
hierachter. Denk aan Maarten van de Weijden die zo’n grote afstand zwom voor kankeronderzoek. 
Denk aan Aletta Jacobs die zich hard maakte voor vrouwenrechten en als eerst vrouw ging studeren. 
We zijn klein als je ons probeert aan te wijzen op een wereldkaart, maar groot op het gebied van 
vrijheid en democratie. Groot als je wilt doen en denken wat je wilt. 
Kortom: We zijn groot met woorden en daden. 
 
Maar ook onze dromen zijn groot. 
We dromen van een wereld waarin iedereen een veilig thuis heeft. We dromen van een wereld 
waarin iedereen onderwijs kan volgen en zo meer garantie heeft voor een baan. We dromen van een 
duurzame wereld waarin onze winnende auto's uit de solar challenge de benzine-auto's vervangen 
en ons afval optimaal gerecycled wordt. 
En we dromen ervan dat iedereen zich voor deze belangen net zo groots zal inzetten als Maarten van 
de Weijden, Victor Hayes en Aletta Jacobs. 
 
Namens de delegatie Nederland kan ik u vertellen dat wij vol trots aanwezig zijn als lid van de 
Europese Unie. Want door onze handen ineen te slaan kunnen we veel grootse dingen bereiken en 
de wereld voor iedereen een beetje mooier te maken. Samen maken we grootse dromen waar. 
En daarbij kan iedere hand, groot of klein, gebruikt worden.  
 
 


