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Arme Koning. Nummer twee.
Zit je naar de telvisie te kijken, zie je na al dat corona gereutel ineens heibel in
de tweede kamer. Er is wat fout gegaan met twee verkenners met een A4tje en
een arrogante fotograaf en nog wat.
Ze moesten het zo nodig zonder mij doen. ff vlug, niet meer na denken. Ik
wordt steeds meer een aanhangsel voor de versiering. Beginnen ze ook af en
toe over mijn hobby, het jagen. Dat jagen is zeer functioneel.
Stop maar onze Koning, dat niets doen is niets voor u. En omdat u nog bijna
een maand moet wachten op uw digitale verjaardag feestje, gaan we u nu een
mooie Pasen bezorgen.
De gehele koninklijke familie komt zondag morgen elf uur 4 april aan, met
eigen vervoer, bij het Huis ten Bosch in den Haag. Zij gaan daar uitgebreid
patrijzen eieren beschilderen en gezellig keuvelen. Tijdens de aansluitende
lunch worden de prachtige eieren door personeel van het hof op allerlei
plaatsen in de mooie tuin verstopt.
Om drie uur geeft de koning met een echt jachtgeweer het start schot voor het
zoeken van de eieren. Om vijf uur wordt de buit ingeleverd en worden de
prijzen uitgedeeld. Drie prijzen voor de kinderen onder de achttien jaar. Drie
prijzen voor de familie leden boven de achttien jaar. Er zijn geen aparte prijzen
voor de mannen en vrouwen.
Het koninklijk Huis is behoorlijk geëmancipeerd. Na de prijs uitreiking wordt er
gezamenlijk gedineerd. Ieder gaat huiswaarts.
De tweede Paasdag verzameld een ieder zich weer bij het Huis ten Bosch en
gaat de familie in de Koninklijke blauwe bus naar de Koninklijk domeinen op de
Veluwe. Dan is er geen toegang voor het publiek. Ook niet voor de pers en
fotograven. Het hoornsignaal klinkt en gaat de jacht op gekortwiekte patrijzen
beginnen. De familieleden boven de achttien mogen schieten en onder de
achttien mogen kijken en leren. Wie de meeste patrijzen schiet heeft
gewonnen.
De 1,50 meter moet worden aan gehouden.
Bij het avond diner worden de patrijzen geserveerd. De Koning mag zelf een
dankwoord uitspreken. Zij zullen blij zijn met deze tijd besteding in plaats dat
de Koning in zijn dure tijd met ministers en verkenners had moeten
vergaderen. De mondkapjes zijn soms hinderlijk maar wel nodig.
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