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De nieuwe politieke correctheid
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Nederland is een consensusland. Niemand wil alleen
staan als het water komt. Gezindheid is belangrijk,
maar eensgezindheid is belangrijker. Volgens de PVV is
in Nederland sinds de jaren zestig ‘links’ aan de macht,
want ook ‘rechts’ was in feite links. Na vijftig jaar is die
samenzwering nu doorbroken. En tenzij er iets
veranderd is in onze volksaard, gaat het grote
schuifelen nu dus beginnen. Onder invloed van
Janmaat, Bolkestein, Fortuyn en Wilders is dat al flink
gebeurd, in linkse partijprogramma’s staan nu dingen
waar Hans Janmaat nog voor van z’n bed gelicht werd.
Want met ‘links’ bedoelt Wilders eigenlijk alleen maar

soft on immigration, zoals dit kabinet ook eigenlijk niet
‘rechts’ is, maar vooral tough on immigration.
Sociaal-economisch is het eerder links, geheel conform
het programma van de PVV, het ethos van het CDA en
de ware inborst van Mark – ik sta voor die
bijstandsmoeder – Rutte. Wilders heeft gelijk:
eigenlijk is iedereen in Nederland links. Zo doen wij
dat in Nederland: links neemt ‘rechtse’ ideeën over en
labelt ze ‘links’, rechts voert ‘links’ beleid en noemt het
‘rechts’. (Geinig hè?) Dat schuiven zal zich dus vooral
langs de ‘sociaal-culturele as’ voltrekken.
Enkele hints.

UIT: IN:
Integratie met behoud van culturele identiteit
Links is een ideologie
Islam is een kerk
Allochtonen
Immigratie
De Multiculturele Samenleving
Ik denk dat Nederland een judeo-christelijke-islamitische cultuur wordt
Immigratie is een verrijking van de samenleving
Allochtonen moeten een taal leren
Ze kúnnen dat paspoort niet teruggeven!
Er is natuurlijk een percentage dat niet wíl werken
White trash met onderbuikgevoelens
Sjonnie en Anita
De Onrendabelen
Een onafhankelijk en pluriform bestel
Tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend

Integratie, en cultuur in je vrije tijd
Links is een kerk
Ja of een ideologie, daar wil ik vanaf zijn.
Immigranten
Massa-immigratie
Het Kalifaat van de Multicul
Onvoorstelbaar eigenlijk hè, dat dat pas drie jaar
geleden is?
O ja, verrijken doen ze zich zeker!
Immigranten moeten de taal leren
Met twee paspoorten moet je gewoon goed op je tellen passen
Er is natuurlijk een percentage dat wíl werken
De oude bewoners die zich in de steek gelaten voelen
Henk en Ingrid
Oh, oh, Cherso (RTL5)
De Linkse Staatsomroep
Dan is er nu gelegenheid voor enkele vragen, en we beginnen met de
heer Castricum

Nederland wordt één grote asfaltvlakte
Meer lawaai, meer stof, meer CO2, meer ongelukken
Het is gewoon een morele plicht tegenover die landen
Belachelijk! Doe liever iets aan kindermishandeling!
Ja ja, vooruit naar het verleden

Wel lekker hoor, zes banen.
Nu kan ik de kinderen van school halen, vroeger haalde ik dat niet
Dat geld komt natuurlijk heel vaak in de verkeerde handen
Slim hoor, van Wilders, zo’n dierenpolitie?
Nee, terug naar de toekomst!

