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Het coalitie, Rutte 4 alfabet.  
 
Ik meen dat het rond 1985 was dat er pogingen gedaan werden  om 
alfabetten gekoppeld aan mensen of eigenaardigheden van mensen of 
groeperingen van mensen een spelling alfabet te geven. Dat is uit gegaan als 
een nachtkaarsje. Ik heb voor u een voorbeeld van een spelling alfabet dat 
past bij onze regeringscoalitie van heden, Rutte 4. 
 

A       Ambities, De coalitie denkt in vele ambities, 
B  Boeren bedrog, Boeren protest,12 jaren mis communicatie, 
C CO2  crisis, De coalitie creëert specifieke crises, 
D Duurzame defensie Nederland loopt voorop , 2% norm. 
E Elders, Ollongren met het open A4tje, 
F Fiasco, Fiasco’s worden niet herinnerd, 
G Gemarchandeer, Binnen de EU moet je veel marchanderen, 
H Haags gedoe. Het al decennia politiek Haags geklooi. 
I Immigratie crisis. De coalitie creëert  internationale crises. 
J Jette. Ons olie en gas boertje. 
K Klimaat. De alwetende coalitie over niets. 
L Liberaal. Liberaliseren binnen Europa. 
M Minderheid. Eerste Kamer probleem. 
N NAVO. Het zwaard van Poetin. Maakt ons sterk. 
O Omtzigt De toeslagen, luis in de pels van coalitie. 
P Paniek voetbal. Sterke coalitie in snelle oplossingen. 
Q Quizvragen. De kabinetsvergadering op vrijdagmorgen. 
R Raad van Staten. Die zijn de baas. 
S Stikstof. Een eigen fabricaat probleem. 
T Toeslagen. Denk ook aan de strijd binnen het CDA. 
U  Urganda. De club van de nog snellere duurzaamheid. 
V Vergeten. Geheugenverlies van de minister-president. 
W Wegwezen. Wopke weg wezen. 
X Onbekende. Niet opvallende coalitie leden. 
IJ IJL. Coalitie leden zonder inhoud. 
Z Zorg. Ons aller zorgende zorg. 

 

 
Voorbeeld: U  wordt gebeld door de minister President. Mark Rutte. 
U; Hallo met wie spreek ik. 
Mark; Met Mark Rutte. 
U; Met wie zegt u. 



Mark; Met Mark Rutte. 
U;        Kunt u dat even spellen? 
Mark; Minderheid- Ambities-Raad van Staten- Klimaat-Raad van Staten-    
                   Urganda—Toeslagen-Toeslagen-Elders. 
U;        Heeft u een bepaalde eigenschap? 
Mark; Ja, geheugen verlies. 
U;        O.. Die Mark , zegt u het maar. 
 
Misschien is het prettiger op deze wijze te communiceren met coalitie 
leden. 
WE kunnen ook in het gewone particuliere verkeer van dit spelling alfabet 
gebruik maken. We gaan dan ervaring op doen over het doen en laten der 
intellectuele coalitie leden. En wordt de gapende kloof tussen de 
hoogstaande politici en ons gewone klootjesvolk verkleind. 
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