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Koningsdag 
Dit jaar wordt Koningsdag in Zwolle gevierd. En waarom werd de plaats Zwolle 
gekozen in plaats van de stad Muiden, onderdeel van de Gemeente Gooise 
Meren of wel de GGM? Jarenlang heeft Muiden gezorgd voor een fraaie ligplaats 
voor de Lemsteraak de Groene Draeck in de Koninklijke Jachthaven. Iedere 
inwoner hield een oogje in het zeil om maar te voorkomen dat er iets met die 
koninklijke schuit zou gebeuren. Zelfs ik lette, tijdens de talloze wandelingen 
van de Zeestraat richting Westbatterij en weer terug, op. Vooral lette ik op de 
mast. Staat het stuk hout recht of scheef. Want wat bijna niemand weet is het 
feit, dat de stand van de mast het politieke klimaat in Nederland weergeeft. Is 
de stand rechts, dan komt er een rechts kabinet. Is de stand links dan krijgen 
we? Ja juist! Een links georiënteerde regering. En er volgt een brede coalitie als 
de mast tussen links en rechts staat. En wat is het gevolg als de mast breekt? 
Nou dan komt Geert Wilders aan de macht. Om de andere politieke partijen 
wakker te schudden is dit wellicht goed, maar het zou een hele goede zaak zijn 
als de mast weer snel gerepareerd zou worden. 
Uit betrouwbare bronnen in Den Haag vernam ik dat ze het torentje van Rutte 
ook kantelbaar willen maken. Net zoiets als de scheve toren van Pisa. Maar het 
torentje van Rutte kan alle kanten op. Het begint lachend te wankelen als 
Gordon op bezoek komt. Het gaat huilend heen en weer als Koningin Maxima in 
haar mooie grijze jas op bezoek komt en het torentje begint te stuiteren als de 
fractieleiders van alle politieke partijen het torentje bezoeken. Het torentje, met 
of zonder Rutte, bepaalt welke kant het opgaat met de politieke toekomst van 
ons land. 
FvW 

Koning Willem Alexander. Van harte gefeliciteerd!  
 

 


