
“Gao ‘j nog wat doen op Koningsdag? ” vreug mien collega toen ik 
heur een goed weekend wenste. 
Wat doen? Dizze collega ken ik nog niet zo lang.  
Die wet nog niet dat ik een koningshuus-aanhanger ben.  
Ik vertel heur van de vlagge, de oranje tompoezen, twee en een 
half uur tillevisie kieken, met koffie, kinder en een hoop 
commentaar. Ik vertel heur van de vrijmarkt in Roden en de 
oranje wortelstamppot op die dag. En dan heb ik de NOS 
samenvatting ’s aomnds nog niet nuumd.   
Dat gao ik doen.  
Mien collega sprak zich niet uut, maor lichaamstaol döt ok veul. 
Zij mus met heur kiend naor de vrijmarkt en daor keek ze al niet 
echt naor uut.  
 
Het is ien van mien ‘guilty pleasures’: ik ben liefhebber van 
koningshuuzen. 
As klein wichie bin ik met het royalty-virus ansteuken deur mien 
Oma Vrieswijk. Zij was een fervent aanhanger van 
achterienvolgens Emma,  Wilhelmina en Juliana. In heur kaste in 
de woonkamer stun een boek van Beatrix: ‘Van prinses tot bruid.’ 
Eerst verlekkerde ik mij allent an de mooie plaaties die d’r in 
stunnen en toen ik later lezen kun heb ik het boek vaak in handen 
had as wij bij opa en oma op vesite waren. Wat een sprookie! Ik 
kun d’r gien genog van kriegen.  
 
Het was mien va een doorn in het oog.  
Mien moe en hij mussen hielemaole niks hebben van de ‘franje 
van Oranje’ en waren wars van alle ophef d’r umhen en het 
vlagvertoon ter ere van het koningshuus.  
“Opvreters bint het” en daor was de kouse met af.  
 
Toen ik, net trouwd, een vlagge haar kocht veur an oons huus op 
Koninginnedag zee mien breur grammieterig “Dat is niet des 
Vrieswijks!”  
Ok ten opzichte van mien echtgenoot en oonze 3 dochters stao ik 
allent in mien Oranje-liefde.  
 
Gelukkig bin ik niet de ienige in mien femilie die is behept met dit 
‘schuldige pleziertie’. Met de zus van mien va, de vrouw van mien 
breur en de vrouw van Gerards breur wisselt wij bladen uut zoas 
Vorsten en Royalty  (veur oons vakliteratuur) en hebt wij een 
‘Royalty-groepsapp’ op oonze tillefoon.  



 
Met zien vieren bezöchten wij het paleis op De Dam. 
Het is al leuk um dat paleis te bezichtigen, maor nóg leuker met 
geliekgestemde zielen.  
“Hier zit e dus af en toe gewoon!”  reupen wij tegen mekaar bij de 
zitkamer van de koning. Wij vergaapten oons an gigantische 
hemelbedden, chique Empire-meubilair uut de tied van Lodewijk 
Napoleon, levensgrote schilderijen van o.a. Anna Palowna, 
Wilhelmina, Maurits en andere Oranjes en kolossale 
kroonluchters. Dat kent wij aans allent maor uut ‘de bladen’, nou 
zagen wij ’t in ’t echt!  

In de galerij achter ‘HET balkon’ stunnen wij met zien vieren oons 
te realiseren dat achter die deuren de woorden ‘Even wuiven 
misschien…’ weuden uutspreuken. En in de Mozes-zaal zagen wij 
Beatrix in oonze gedachten zitten toen ze afstand deu van de 
troon. 
Wij bleven maor “Mooi hé?” tegen mekaar roepen.  
 
Bij een koninklijk huwelijk zit ik wied van te veuren gewassen en 
gestreken op de bank.  
Dan heb ik gien spreekuur.  
Meewarig wor ik deur mien gezinsleden met rust laoten bij 
zukswat.  
Append met mien gezusters in de royalty-app zit ik allennig te 
genieten op de bank. 
Ik krieg allent gezelschap as de oranje tompoezen op taofel komt.  

 
 

 

 

 


