Speech Eerste Kamer
Geacht Presidium, medeparlementariërs en overige aanwezigen,
Wanneer je aan Nederland denkt, denk je al gauw aan tulpen, molens en klompen.
Toch hebben we meer in dit magische land, vol diversiteit. Waar veel vrijheden zijn,
en, waar we moeilijk kunnen doen over de kleinste dingetjes.
Met onze nuchterheid en directheid bereiken we veel in korte tijd. Met de zesde
plek qua arbeidsproductiviteit doen we het dan ook niet slecht. Die directheid kan
wat intimiderend overkomen op de vele toeristen die ieder jaar ons land binnen
stromen. Al maken we dat weer goed met onze kneuterigheid én het prachtig
opgestelde gedoogbeleid in ons land.
We zijn dan wel goed in regels maken, al zien we veel dingen door de vingers. Dat
maakt ons populair bij multinationals, die hier al te graag belasting ontwijken.
Onze mooie welvarende economie?! Dat hebben we mede te danken aan de
geweldige handelsgeest die hier heerst, en natuurlijk het geld dat we besparen met
tikkies van 30 cent. “Going Dutch”, daar houden we van.
Nederland is het land van gezelligheid. Tegenstrijdigheid kenmerkt ons. Het land
waar Mark Rutte op de fiets naar het werk gaat, en waar Jesse Klaver dat in zijn
diesel auto doet.
Ondanks dat het rijden van Amsterdam naar Maastricht voor ons voelt als een reis
van drie dagen, zijn we overal ter wereld te vinden. In ieder uithoekje van de wereld
komen we elkaar tegen. We staan dan ook bekend als een echt reislustig volk!
Iedere winter zit heel Nederland vastgekluisterd aan het tv-programma “All You
Need Is Love” en wanneer het op sport aankomt is heel Nederland oranje
gekleurd. Met de Formule 1 en het schaatsen halen we de ene na de andere
hooggeplaatste positie binnen.
“God created the world but the Dutch created The Netherlands”. Het water heeft
ons sterk gemaakt. Naast de sterke dijken en de geavanceerde waterpompen in dit
kleine maar ó zo sterke land, zijn we ook een grote speler in de bier industrie. En
ook de XTC die overal ter wereld gebruikt wordt, komt bij ons vandaan.
En hokjes, daar houden we van. Het maakt ons landschap zo kenmerkend. Alles is
afgemeten. Wat ook ons gevoel voor het op tijd zijn onderstreept. In Nederland
komen we graag op tijd voor afspraken. We halen dan ook alle klimaatdoelen met
gemak;).
Waar een klein land groot in kan zijn. Dat onderstrepen we deze week.

