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Prinsiesdag 
 
Wilma hà vier genommerde kaorte te pakke kanne krijge voor Prinsiesdag. Via via, 
van ‟n agent die bij de pliesie van Haoglande waarkt. Ovve wij meegonge? Ja 
netuurlijk! Graeg! Elk jaer kijk „k naer de tillevizie, mor „k had „r nog nooit aan gedocht 
om ‟t zelf is in Den Haog te gaon bekijke. Mor zô mè z‟n vierties? Leuk! Harstikke 
leuk! Gezellig! 
Zet nou is vier vriendinne, die mekaor deur de vekansies al een hêêl hortie nie hebbe 
gezien, bij mekaor in de train. We kwamme bekant nie uitgekaokeld. Ineke hà 
prachtige foto‟s en hêêle verhaole over d‟r pas gebore klaainzeun. Lien was naer 
Texas gewist en kon d‟r schitterend over vertelle. Dat de mense daer gevroge hadde 
of ‟t echt waer was dà je in Holland van ‟t êêne durp naer ‟t aandere ken fietse. Dat 
dat daer ondenkbaor is med afstande van soms wel 50 kilemeter waer ie niemand 
ziet. Wilma mos netuurlijk uitgebraaid vertelle hoe ze nou toch wel aan die bezondere 
kaorte voor ‟t Binnehof gekomme was en over d‟r planne om naer Griekeland te 
gaon. Zelf hà „k ok ‟t êên en aander meegemaokt. . . . Die traainraais naer D‟n Haog 
vloog om! 
 

Binnehof 
Wad ‟n gezellige drukte in onze Hofstad! D‟r wazze veul mense op de bêên en ze 
gonge bekant aalemael dezelfde kant op. Sommiges hadde d‟r aaige uitgedost in 
oranje of rôôd, wit en blaauw. Anderes liepe med een klapstoeltjie. Opvaallend was 
de vriendelijkhaaid van pliesies en ordebewaokers. Stomverbaosd belandde me op 
ons plek in vak B op ‟t Binnehof. ‟t Sting keurig op onze kaorte: zijde Tweede Kamer, 
voor colonnade. Voor kwart voor twaolve mosse me d‟r weze, we wazze net op tijd. 
Nog vijf kwertier wachte! Wachte? Belnêênt! ‟t Voelde hêêlemael nied as wachte. We 
keke onze ôôge uit. D‟r was al volop bedraaivighaaid. Al gaauw zagge me de eerste 
deftige hoeje v‟rbij komme. De Marresjosee marcheerde ‟t plaain op. De Koninklijke 
Militaire Kepel en oh . . . de Gardegrenediers en jaogers. ‟t Maokte een 
verpletterende indruk. V‟raal aal de paerde wazze indrukwekkend. As „k stokoud ben, 
zà „k me nog herinnere hoe ‟t geklos van aal die paerdehoeve op de straetstêêne 
klinkt. En ‟t tromgeroffel . . . en de bevele van de Hôôge Piete voor de militaire. 
Tussedeur zagge me regelmaotig bekende mense uit de poletiek v‟rbij komme. Ze 
kwamme uit de Twêêde Kaomer en mosse op weg naer de Ridderzaol vlak langs ons 
heen. D‟n êêne uitgesproke sjiek en deftig, d‟n aandere eksentriek, opvaallend of 
gemaokt. Wà fantastisch om is mee te maoke! 
 

Gouwe koets 
Toen . . .   Inêêns . . . de eerste koets! Wad een ceremonie! Prachtige uniforme. ‟t 
Twêêde rijtuig, de grôôtmêêsteres en de grôôtmêêster! Een ere-escorte van de 
landelijke pliesiedienste. En toen . . . Prinses Margriet en d‟r Pieter, saome mè prins 
Constatijn en Prinses Laurentien. „t Voel net ovvie in een levensecht sprooksie 
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beland ben. We kijke mekaor geregeld aan en schudde dan ons hôôd. Neeje, neeje, 
hoe is ‟t mogelijk! Daer stao me nou, op zô‟n prachtplek. De koetse rij-je vlak voor 
onze neus voorbij!  
Ooohhh, daer is tie: De Gouwe Koets! Acht paerde trekke de koets. Schitterend! 
Prachtig! Indrukwekkend! Je komt woorde tekort. Kijk, de koningin, ze zwaait. Neeje, 
ze wuift. De krôônprins en z‟n broer. Prinses Maxima. Kijk, daer gaon ze de trappe 
op naer de Ridderzaol. Op tillevizie is ‟t mooi, mor azzie d‟r zelf bij ben is ‟t net ovvie 
d‟r ok dêêl van uit maokt, ovvie d‟r ok ‟n bietjie bij hoort. Dan blijkt wel dat de 
toeschouwers nie komme voor de troonrede, mor voor ‟t sprooksie. As ‟t hêêle 
gezelschap naer binnene is, is de troonrede deur grôôte luidsprekers goed te hore, 
mor d‟r is waainig aandacht voor. As bij tôverslag gaon de tasse ope. Brôôdjies en 
paksies limenaode komme tevoorschijn. Bij bekant iederêên. Of ‟t afgesproke waark 
is. Aailijk is ‟t gêên wonder hee, sommige wazze hier al aarg vroeg en hebbe al ure 
gestaon . . . Ondertusse hè me mooi de gelegenighaid om de erewacht op ‟t 
Binnehof is goed te bekijke. Mariniers, fuseliers, de Merine, de Studente 
Weerbaorhaaid, ‟t Trompetterkurps, de veteraone. Nae aflôôp van de troonrede, 
komme de koetse weer vlak langs. Med ope mond kijke me onze ôôge uit en zwaaie 
enthousiast naer de Koninklijke Femilie. Hoe komt dat nou toch? Inêêns weet „k het! 
We beschouwe de koningin en d‟r gezin as een soort femilie of goeie bekende. We 
leve mee in goeie en in moeilijke tije! 
 

Prachtigen dag 
De stoet verdwijnt, de militaire, de paerde en de kapel. Tijd voor vertrek van de leeje 
van de Staote-Generaol. In groepe verschijne ze onder ‟t baldekijn. Kijk, daer hè je 
die en die, en oh, kijk is hoe die d‟r uitziet en wad ‟n toot het die op. ‟t Commetaor is 
nie van de lucht. ‟t Maaisie dà voor de troonrede al zôôvel handtekeninge hà 
verzaomeld van de politici, haolt „r onder luid gejuich van de omstanders nog veul 
meer binne. Ze het de dag van d‟r leve. Wij ok. Onder de koffie bij Dudok zij me „t „r 
roerend over êêns: wad „n prachtigen dag! De schitterende uniforme, aal die paerde, 
de koetse en netuurlijk, de koningin met „r femilie, ‟t is onvergetelijk. Die pliesie van 
Haoglande van wie wij de kaorte hadde, zal dut wel nie leze. Jammer. Anders hà „k 
„m naomes ons aalle vier hartelijk wille bedanke voor de kaorte en de fijnen dag. Dan 
zou „k t‟r gelijk bij zegge dat, as tie soms volgend jaer weer vier kaorte . . . Neeje, laet 
„k dat mor nie doen. Dat is messchie aals te brutaol?!  
 
Korsjonnao  
 
P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te 
vinge, zôas deuze maond de femilies Vet(h) (nieuw) en Koppelaer  in de 
“Geneaologische Grabbelton” 
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