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waarop kids afkomen uit Alkmaar en
Maastricht? Net als in Tilburg krijgt
de stad dit jaar een Primark, Zara en
Hudson’s Bay. 

Vanzelfsprekend begon het Ko-
ninklijke bezoek aan de voet van mu-
seum de Fundatie. Keuning, bedacht-
zaam: „Koningsdag vormde de kroon
op het werk, of liever, het markeerde
de nieuwe betekenis van Zwolle in ’s
lands stedelijke landschap.”

Geen klinkende munt misschien,
maar dat Koningsdag van grote
waarde is geweest, betwijfelt nie-
mand. „Een unieke kans om de stad
in de etalage te zetten ”, zegt ge-
meentesecretaris Ingrid Geveke, die
de organisatie leidde. Het weer was
ideaal: na slechte vooruitzichten toch
een blauwe lucht. De dag bracht
60.000 mensen op de been, aan de
buis gekluisterd – het was wel koud –
kregen er 3,3 miljoen een zonnig
beeld van Zwolle. ,,Zulke aandacht
kopen, zou onbetaalbaar zijn.”

Trotse burgers  
Vooral ‘de blijdschap en trots bij de
Zwollenaren’ zijn de gemeentesecre-
taris bijgebleven, de burgemeester
moest zich achteraf een weg ploegen
door burgers die hem wilden felicite-
ren. Zwolle Marketing stak zijn
promo-geld vooral in aftersales: de
weken erna waren de beelden nog te
zien via Uitzending Gemist, radio-

spotjes staken maanden later nog de
loftrompet over Zwolle. „Maar je be-
ste ambassadeurs zijn trotse bur-
gers”, zegt Claudi Groot Koerkamp.
„Wij kunnen wel gaan roeptoeteren,
veel beter is als je burgers dat doen.’’

„Er is een positieve vibe ontstaan”,
zegt horecaondernemer Karabagias.
„Je moet snel en goed samenwerken
om zo’n dag te organiseren. We we-
ten elkaar als gemeente en onderne-
mers beter te vinden.” 

Voor de samenwerking op het Ei-
land, een zorgenkindje bij het cen-
trum, is Koningsdag een katalysator
geweest, zegt Hylke Thiry. Hij is eige-
naar van Pistache, dat regelmatig als
een van de hipste mixed-winkels van
het land wordt beschreven. Of die
vibe  heeft bijgedragen aan de op-
richting van het Zwolle Fonds, waar-
mee ondernemers nu jaarlijks samen
dik een half miljoen in het centrum
steken? 

� Het koninklijk paar ontmoet rapper Typhoon in Zwolle. FOTO FRANK VAN BEERS/ANP

� Máxima in het zonnetje in Zwolle. FOTO ROBIN UTRECHT/ANP 

Voorzitter Peter Pels van City Cen-
trum Zwolle durft er zijn hand niet
voor in het vuur te steken. „Maar
rond de stemming over de oprichting
van het Zwolle Fonds was het erg
spannend,  en in de campagne voor
de stemming hebben we dankbaar
van de beelden gebruik gemaakt.”

De stad – 125.000 inwoners, maar
een verzorgingsgebied van 800.000 –
heeft nog altijd geen heel herkenbaar
profiel. Maar de tijd dat Van Kooten
en de Bie haar bezongen in Zwolle
zonder Dolle – ‘nergens anders dan
in Zwolle gaan ze zo vroeg plat’ – is
na de parafrase van Willem-Alexan-
der definitief voorbij. ,,Zwolle, zon-
der dollen, het is een einde stad en
dat zeg ik uit de bodem van mijn
hart”, sprak hij na het afsluitende
concert met lokale held Typhoon. En
elke inwoner zwol van trots.

Op het leugenbankje horen de heren
ervan op dat Koningsdag binnenkort
plaatsvindt in Tilburg. Ze kennen de
stad niet, nee. Hoeveel inwoners telt
die, 80.000? 90.000?
Teun „We zullen het eens bekijken
op tv.”
Klaas „Ja hoor, als het leuk is, kun-
nen we wel eens gaan kijken.”

De anderen geloven er niet veel
van. „We zouden ooit ook naar Vo-
lendam. Maar dat is er ook nooit van
gekomen.” 
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