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‘Kopie van D66’

Nieuwjaarstoespraak 2015
VPN -fractievoorzitter Marise Collee
Vrijzinnige vrienden!

‘2015, dat klinkt als een jaar uit een science
fiction film,’ zei mijn man op oudejaarsavond. En inderdaad: we hebben inmiddels
magische apparaatjes op zak waarmee we
binnen enkele tellen in contact staan met familieleden of handelspartners op andere
continenten, met medisch specialisten, zelfs
met de astronauten in het iss. (...) De vermoeide oude regeringspartijen struikelden
nog net op tijd de finish over. Blij dat zij toch
nog, tegen de wil van de bevolking, de keuzevrijheid konden inperken. Dat is wat tegenwoordig doorgaat voor vooruitgang. De Vrijzinnige Partij Nederland heeft heel andere
ideeën over vooruitgang. Wij denken bijvoorbeeld aan: een 24-uursdemocratie, en een
open source overheid; radicale vernieuwing
van ons belastingstelsel; en aan een einde aan
de oorlog tegen privacy. De verkiezingen in
maart gaan over veel meer dan de provincies
en de Eerste Kamer. Over meer dan de zorg,

het onderwijs en de economie. Ze gaan over
de vraag of dit land blijft sukkelen, of vol vertrouwen de toekomst vormgeeft. En als ik vertrouwen zeg, denk ik niet in eerste instantie
aan het vertrouwen van de mensen in de politiek. Eerst moet de politiek laten zien dat het
vertrouwen in de mensen heeft. Vandaar dat
de vpn de keuzevrijheid van de mensen niet
wil inperken, maar vergroten. Vandaar dat de
vpn wil dat de mensen 24 uur per dag kunnen meedenken en meebeslissen. Vrienden:
de vpn gaat een geweldige campagne voeren, op straat, in de media en online. Laten we
niet alleen geschiedenis schrijven, maar bovenal: de toekomst! Doe mee!
OP TWITTER
@lvdm1961 Loes van der Meij, Wethouder
Doetinchem: Zitten goede punten in, maar veel
te magere kijk op zorg.
@Jaccodeboer: Goed gedaan, alle heilige huisjes zitten er van links tot rechts in.

‘Meer Wilders, minder Pechtold’
In de Tolhuistuin in Amsterdam ging het
dak er bijna af na de speech van Marise
Collee, maar professioneel speechschrijver
Renée Broekmeulen toont zich niet onder
de indruk van de tekst waarmee de VPN de
verkiezingscampagne van de Provinciale
Staten aftrapte.

Broekmeulen: ‘Zo moet het dus niet. Dit is
een klassiekertje. Het is wel allemaal heel
mooi opgeschreven maar het is geen spreektekst. Zo praten mensen niet. Een licht populistische partij als de vpn moet dat echt an-

ders doen. Wat meer Wilders en wat minder
Pechtold. Pechtold is een uitstekende debater, maar houdt zelden goede speeches. Daarin moet je het veel vetter aanzetten. Maak het
concreet, dan blijft het hangen. Sententies
werken ook goed. Denk aan Pim Fortuyn met
zijn “Ik zeg wat ik denk, en ik doe wat ik zeg.”
Dat willen mensen horen. En mevrouw Collee
moet met voorbeelden komen. Niet “radicale
vernieuwing van het belastingstelsel”, wel
“invoeren dagobertducktax.” Vlotter, directer
en korter. Ik wil haar volgende speech wel
schrijven.’

In hoeverre komen standpunten van
de Vrijzinnige Partij Nederland (VPN)
overeen met stellingnames van bestaande partijen en is de VPN een
waardevolle aanvulling in het Nederlandse politieke landschap? Een analyse van André Krouwel en Daan van der
Borgh van Kieskompas Amsterdam.
Wat meteen opvalt, is dat veel standpunten van de VPN zeer progressief of zelfs
‘revolutionair’ zijn. Democratisering is
het kernthema van VPN, met voorstellen
voor direct verkozen bestuurders en referenda. Heel erg D66. Verder wil de VPN
een sterkere scheiding van religie en de
staat, met onder andere de afschaffing
van het bijzonder onderwijs.
Op economisch terrein wil VPN het belastingstelsel radicaal hervormen door een
gelijk belastingtarief voor iedere belasting betaler in te voeren, een vlaktaks.
Een dergelijk degressief belastingstelsel
is zeer rechts. Ook het omzetten van cultuursubsidies naar een cultuurfonds
duidt er op dat de VPN zich op de rechterflank van het politieke spectrum
plaats. Alles wijst er op dat de VPN slechts
een kopie is van D66 en weinig toegevoegde waarde heeft. Overigens zitten in
dit progressief-rechtse kwadrant niet
veel kiezers, omdat de meeste economisch rechtse kiezers juist sociaal conservatief zijn. De partij zal naast D66 dus
vrij weinig kans maken.

Prikkelende uitdager
Marc Chavannes, columnist NRC Handelsblad, heeft nog niet het programma van de
vpn kunnen lezen en houdt het bij een
summiere reactie: ‘Hoog tijd dat de vpn het
verkiezingslandschap komt opschudden.
Het is nog te vroeg om zeggen of de vpn
een succes wordt, maar als opfrisser van
d66, cda en andere partijen rond het “radicale midden” belooft de vpro-creatie een
vrolijke en prikkelende uitdager te worden.’

De fractie
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