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volksfeest 
Het zal vanaf nu altijd in onze herinnering geprent blijven en op ons netvlies 
ingebrand staan, hoe een zwarte auto in volle vaart zich door een haag van mensen 
boort, dood en verderf zaait om uiteindelijk tegen een hekwerk tot stilstand te komen.  
Het leek een koninginnedag te worden zoals wij er zoveel al hadden meegemaakt. 
De koningin met haar gevolg bezoekt een plaats in het land en is getuige van alle 
mogelijke initiatieven van vermaak zoals Oudhollandse volksspelen: koekhappen, 
zaklopen, volksdansen enz.. De prinsen en de prinsessen die het gevolg van de 
koningin vormen, worden overal uitgenodigd om hun (on)handigheid ten tonele te 
voeren. Een koningin-zonder-afstand. Waar ter wereld is zoiets mogelijk? 
 
voorheen 
In vervlogen tijden vond op koninginneverjaardag een groot defilé plaats voor palijs 
Soestdijk, waar koningin Juliana de gelukwensen in ontvangst nam. De trappen van 
het palijs werden elk jaar met geschenken van goedbedoelde volksvlijt vol gestapeld, 
waarna degenen die het voorrecht hadden om met geschenken deze trappen te 
mogen bestijgen, terugwaarts weer deze trappen moesten afdalen. Het was hoogst 
onhoffelijk om de koningin je rug te tonen. Zo was het protocol en het protocol was 
heilig.  
Het mag natuurlijk niemand verbazen, dat ooit de puberende kleinzonen van de 
majesteit de verwachte discipline niet konden volhouden. Achter de coulissen zullen 
de prinselijke belhamels zeker met overslaande stem tot de orde geroepen zijn: “Je 
bent van koninklijken bloede en noblesse oblige, adel verplicht. Toe, gedraag je.”  
 
feestelijk 
Koningin Beatrix heeft bij haar aantreden als vorstin ervoor gekozen om het land in te 
trekken en op locatie koninginnedag te vieren, die nu niet meer met 
koninginneverjaardag samenvalt. De prinsen zijn inmiddels serieuze huisvaders die 
weten hoe het hoort. Als leden van het koninklijke huis trekken zij mee en nemen 
deel aan deze landelijke feestdag, waarbij de vorstin als symbool van nationale 
eenheid wordt geëerd. Wij Nederlanders gelden wel als nuchter, maar er zijn 
momenten dat wij de nuchterheid afleggen. Dat is bijvoorbeeld bgv koninginnedag. 
Dan zit heel Nederland voor de buis en dost zich in oranjekleuren uit. 
Feestelijkheden zonder wanklank. Tot in 2009. 
 
leed 
Bij het schrijven van dit artikel zijn er zeven doden te betreuren, onder wie de 
verdachte. In ons leeft de vraag: “Wie doet zo iets?” Het antwoord luidt: een gewone 
man die altijd onopvallend in een gewone straat tussen gewone mensen heeft 
geleefd. Toch blijft de vraag: Waarom doet hij zoiets? Zomaar door een haag van 
onschuldige mensen heen rijden? Waarom een aanslag te plegen op de koninklijke 
familie?  
 



ziek 
Wij leven in een pluriforme samenleving, waarin ruimte is voor meerdere politieke 
opvattingen. Vele mensen of politieke partijen geven te kennen, dat zij het 
koningschap onverenigbaar met de moderne democratie vinden. Toch zullen deze 
mensen geen aanslag plegen op de koningin en haar gevolg. De verklaring voor een 
dergelijk gedrag kan niet anders zijn dan: blinde haat en wrok. Persoonlijke 
teleurstellingen, mogelijk onrecht, frustraties, zich miskend en afgewezen voelen of 
gewone vereenzaming hebben hem gemaakt tot een verschrompelde 
persoonlijkheid, ziek van haatgevoelens en wrok tegen onze vorstin als het symbool 
van het huidige Nederland.  
 
wij? 
Wat kunnen wij leren? In elk geval moeten wij leren om voorzichtig te zijn in ons 
oordeel. Wij kunnen natuurlijk de dader tot gek laten verklaren. Hij zou er echter niet 
beter van zijn geworden. Beter zou hij zijn geworden, als wij hem hadden kunnen 
genezen en vergeven. Zeker moeten wij ons medeleven betuigen aan zijn ouders, 
die nu ziek van verdriet zijn. Het is hun zoon. Ook moeten wij leren om oplettend te 
zijn om te voorkomen, dat gewone mensen in ons midden zo afdrijven, dat zij tot zo’n 
daad in staat zijn.  
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