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Wie Mijn weekblad al wat langer volgt weet dat ik 

vanouds veel belangstelling voor politieke ont-

wikkelingen heb gehad. De laatste tijd overheerst 

echter een gevoel van teleurstelling. Daarover dus 

maar wat in Mijn weekblad.  

 

 

De politiek in het slop. 
 

Over de Nederlandse politiek heb ik de afgelopen 

tijd weinig geschreven. Niet omdat het me niet 

zou interesseren, maar omdat ik nu eenmaal hevig 

teleurgesteld ben in het gedrag van onze politici. 

Het theater voor de camera’s van de media ergert 

mij. In plaats van leiding te geven aan het land 

verliezen ze zich in beuzelarijen. 

Toen bij de laatste kamerverkiezingen VVD en 

PvdA als de twee winnaars uit de strijd waren 

gekomen konden de politici maar één ding beden-

ken. Die twee moesten dan maar de problemen 

van de crisis oplossen, impopulaire maatregelen 

voor hun rekening nemen en zo hun aanhang ver-

liezen. Zonder uitzondering luidde hun advies aan 

de koningin dat er een kabinet van die twee partij-

en moest komen. En dat zeiden ze met de weten-

schap dat zo’n regering geen meerderheid in de 

Eerste Kamer had en daar dus problemen kon 

krijgen. 

Wie even nadenkt kan beseffen dat hun adviezen 

niet deugden. Een land in crisis heeft een stabiele 

regering nodig met een meerderheid in beide ka-

mers. De noodzaak van impopulaire maatregelen 

vraagt om een nationaal kabinet, gedragen door 

een brede coalitie. Daar wilden al die oppositie-

partijen niet aan meewerken. In plaats daarvan 

bleven ze gniffelend afwachten tot hun kans zou 

komen. Ze konden toekijken terwijl de regerings-

partijen hun aanhang verloren en ze zouden die 

aanhang graag overnemen. Het liep anders. Ex-

treem links en extreem rechts, SP en Wilders, 

legden er beslag op, terwijl iedereen kan weten 

dat van die kant onmogelijk een oplossing voor de 

crisis kan komen. Het resultaat is dat ons land een 

onbestuurbare bananenrepubliek dreigt te worden.  

 
 

Deze familiefoto ontving ik van mijn schoondoch-

ter. Hij werd gemaakt toen onlangs mijn nakroost 

op bezoek was. Van links naar rechts: dochter 

Liesbeth, kleinzoon Marten, zoon Nick en trotse 

vader en opa. 

 

 

Of kiest Nederland voor de Amerikaanse oplos-

sing? Ook als de begroting niet wordt goedge-

keurd blijft de regering gewoon doorgaan. Alleen 

gaat de overheid op slot, ambtenaren worden naar 

huis gestuurd, musea en andere overheidsinstel-

lingen gaan dicht. Volgens mij is het aftreden van 

een regering nooit wettelijk voorgeschreven. Het 

staat Rutte en Samson vrij te kiezen voor het 

Amerikaanse voorbeeld. En de verantwoordelijk-

heid voor die chaos ligt bij de politici die mis-

schien eindelijk beseffen dat politiek geen kans-

spelletje is.  

 

Geen gekke dingen doen 
 

Onlangs heb ik een nieuw format voor de com-

merciële televisie bedacht. De titel luidt “Geen 

Gekke Dingen Doen” (GGDD) en het gaat over 

levensgevaarlijke mislukte stunts, stoerdoenerij 

met botbreuken, hersenletsel of erger als gevolg. 

Je kunt er dagelijks naar kijken op SBS bij “La-

chen om home video’s”, maar al te vaak zijn die 

opnamen niet lachwekkend maar zorgwekkend. 

De kans dat jeugdige overmoed tot nadoen leidt is 

altijd aanwezig. 


