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DOL OP HET KONINGSHUIS, GRIJS EN ZWART HOOFD ACHTER DE PIANO, BUIGING VOOR MÁXIMA:

“Ze is ook maar gewoon een moeder met kinderen, hoor, net als wij”
Ook oprichter en directeur Nico de
Gier van Muziek in Huis is verguld
met het koninklijk bezoek.
“Het is een enorme erkenning voor
al die 15 jaar en 7500 concerten en
de enorme inzet als stichting”, vindt
hij. Buiten de stichting om was het
jubileum het Koninklijk Huis ter ore
gekomen en daarna ging het balletje
rollen.
“We werden benaderd door de adjudant van de koning. Dan begint
het spannend te worden en ook heel
eervol. De koningin heeft een enorme passie voor muziek en is erg begaan met oudere en zieke mensen.
Daar staan wij ook voor. Je kunt wel
15 jaar stilzitten..., dan word je óók
oud. Maar we bezoeken 30.000 ouderen en zieken per jaar met onze
concerten. Van licht klassiek tot barok en richting jazz. Meestal kiezen
we zelf wat er gespeeld gaat worden.
We komen op 150 locaties en kennen de ruimtes, de bewonersgroepen, de achtergrond van de mensen
en de piano’s. Daar probeer je je ensembles op uit te kiezen”.
Het gesprek wordt even onderbroken. Iemand komt vertellen dat de
heer Oei vindt dat de vleugel toch
wat gedraaid moet worden, omdat
de koningin anders niets ziet. Het
probleem is in korte tijd opgelost,
maar er zijn veel last minute dingen
te regelen, want over drie kwartier
maakt de koningin haar opwachting. Het mooie van Muziek in Huis
is dat het programma op maat wordt

houden van muziek. En van de koningin? Natuurlijk! Die kans komt niet
meer dat we het nog een keer mee zullen maken, want we zijn al boven de
90. Wat we zo leuk vinden aan de koningin? Ze is spontaan, geeft zich voor
de mensen en is altijd vriendelijk.”
Een beetje zenuwachtig is mevr. Holdorp wel. Voor het geval Hare Majesteit een praatje aanknoopt: “Als je dan
maar weet wat je moet antwoorden…”
De 89-jarige mevr. Lesterhuis heeft
een oranje ketting om en een grote
oranje bloem opgespeld.
“Ik ga altijd naar de concerten van
Muziek in Huis. Die worden hier elke
maand gegeven. Ik geniet daar van. En
van jongs af aan ben ik al dol op het
koningshuis. Omdat ze zo gezellig met
het volk omgaan en zo spontaan naar
je toekomen. Niet zo afstandelijk. Dat
vind ik heel fijn. En Máxima heeft haar
taak zó goed opgepakt. Echt bewonderenswaardig. Of ik hoop een hand
te kunnen schudden? Nee hoor, dat
hoeft niet. Ik hoef niet zo op de voorgrond”, zegt ze bescheiden. Maar dan
resoluut: “Maar in mijn hart ben ik een
Oranjefan.”
Kriebels
Het restaurant is vandaag de concertzaal. Maartje van Weegen zal de
middag presenteren en is al present.
Ze maakt even een praatje met Daniël Wayenberg, die de vingers losmaakt aan de vleugel. Ondertussen
bespreekt de frontvrouw van de RVD
met de ANP-fotograaf hoe hij vóór vijf

De rode loper is uitgerold voor het koninklijk bezoek en wordt nog even
netjes neergelegd.
gemaakt. Dat het Concertgebouw
even thuis bij de mensen komt, “en
dat je met muziek een bijdrage kunt
leveren aan de kwaliteit van leven
van oudere en soms ernstig zieke
mensen”, vertelt Nico de Gier als hij
heel eventjes weer in de perskamer
verschijnt om het gesprek af te ronden. “Het is een ongelofelijk mooie
manier om te communiceren met
mensen. En hen even te doen vergeten dat ze oud en ziek zijn”.
Op de gang zitten de dames Van der
Giessen, De Nooy en Holdorp. Ze hebben zich extra mooi aangekleed. Ze
moeten nog een poosje wachten tot de
koningin arriveert, “maar je bent bang
dat je anders te laat bent”, meent het
drietal. “We kijken ernaar uit, want we

voor drie zijn foto’s gemaakt moet hebben en daarna onopvallend weg moet
lopen.
Dan is het toch nog snel kwart over
twee en moet iedereen zijn plaats innemen. Maartje praat de tijd even vol, zoals ze dat op de radio ook altijd deed.
“Het is hartstikke mooie muziek vanmiddag en de koningin zal het zeker
mooi vinden. En ik heb net zo de kriebels als u”, bekent Maartje.
Vanaf de persplaats kunnen we het glasgordijn een stukje aan de kant schuiven.
Buiten is het volgestroomd met mensen
achter de hekken. De persfotografen
staan paraat. Sommigen op een kratje
of bankje, want je moet wèl boven de
anderen uit zien te komen voor een
goed zicht. Klokslag half drie rijden twee
politiemotoren het terrein op.

jurk. Ze heeft altijd mooie stoffen, ook
als het een eenvoudig jurkje is.”
Het jurkje blijkt een mantel te zijn. Op
de internetsite modekoninginmaxima.nl
valt te lezen dat ze de mantel eerder
droeg, namelijk tijdens Koninginnedag
twee jaar geleden. Een ontwerp van
het Belgische modehuis NATAN, met
een bijpassende haarstrik van de Belgische modiste Fabienne Delvigne en
een tas van Chanel.

Stralend als altijd: koningin Máxima (Foto’s: www.henkheijnen.nl, De Bolder en Drukkerij Bout).
“Ze komt eraan...”, klinkt het verwachtingsvol. “Ja hoor, daar is ze...”, wordt
er verzucht, als drie donkere Audi’s de
oprijlaan opdraaien. Het koninklijke
kenteken AA-82 prijkt op het nummerbord. Zwaaiende mensen, klikkende
camera’s, de autodeur wordt open
gehouden en koningin Máxima stapt
uit. Stralend, bruin, hooggehakt, beige
robe en een zwarte strik in het loshangende haar.
“Ze ziet er heel anders uit...”, constateert één van de medewerkers van De
Bolder verbaasd. “Veel dunner”.
Belangrijke mensen schudden haar
de hand, zoals de burgemeester en
de Commissaris van de Koningin. Met
haar paars-roze boeketje stapt ze even
later de zaal in. Er klinkt applaus en
een gemompeld “Oooh”.
Buiging
Voordat ze op de eerste rij plaatsneemt, draait Hare Majesteit zich even
om ter begroeting van de bewoners die
achter haar zitten. De bekende lach in
haar expressieve gezicht is in het echt
nòg aantrekkelijker dan voor de televisie of op een plaatje.
Het woord is aan Maartje van Weegen
om te vertellen dat het precies 15 jaar
geleden is dat Muziek in Huis voor het

“Mooi, dat grijze en zwarte hoofd zo
bij elkaar aan de piano”, vindt Maartje
van Weegen. Er is voor iedereen een
lekker oranjehapje en een glaasje. De
koningin drukt in het zijgedeelte van de
zaal enkele handen, nuttigt een drankje en praat met de musici, een paar bewoners en bestuursleden van Muziek
in Huis. In het grote gedeelte van de
zaal is daar niks van te zien.
Mevr. de Vries vindt alles “prachtig,
schitterend en gezellig. Meer kan ik
er niet van zeggen.” Of ze de koningin
een beetje heeft kunnen zien?
“Nou nee. Ik hoop straks wel. Maar dit
is ook al leuk.”
De 92-jarige heer Schoonman is ook
opgetogen.
“Prachtig. Ik geniet m’n hele leven al
van muziek. Ik heb ook een grote collectie CD’s en grammofoonplaten. Ik
ben gevraagd om aan de directeur van
Muziek in Huis bloemen aan te bieden.
Als ik het overhandig zal ik zeggen: –
Alstublieft, de bloemen. En ik heb genoten van de muziek – Dan zal ik me
omdraaien en een buiging maken voor
Máxima. Ik zag haar binnenkomen net.
Een vrouw met uitstraling en charisma”.
Van adel
De heer Beugelaar heeft een broer die
Willem-Alexander heet. Dat is bijzonder. Het concert vindt hij ontzettend
leuk.
“Alleen zie ik de koningin zo weinig
daar vooraan. Ze kijkt niet deze kant
uit. Ze zou zich ook even kunnen omdraaien”, oppert hij. “En even zwaaien.
Dat zou ik wèl doen als ik haar was.”
In het voorbijgaan heeft mevr. Ambachtsheer de koningin een hand kunnen geven.
“Ik ben zelf ook van adel”, vertelt ze
glunderend. “Ik heb heel even met haar
gepraat. Terwijl ze gisteravond zeiden
dat dat allemaal niet kon.”
“Ze is ook maar gewoon een moeder

met kinderen, hoor, net als wij”, relativeert haar buurvrouw het koninklijke
onderonsje.
Mevr. Lesterhuis zit net om het hoekje
heel dicht in de buurt van de koningin
als deze in gesprek is met de musici.
Nee, een hand heeft ze nog niet gehad. Maar ze zit wel stilletjes en stralend te genieten
“Ik kan hier vandaan zo goed de han-

Majesteit uitzwaaien
De tweede helft van het concert wordt
ingezet. Na afloop zijn er bloemen voor
de musici en Nico de Gier. De heer
Schoonman volbrengt zijn taak met
verve. Hij buigt voor de koningin en zij
buigt met haar hoofd vriendelijk terug.
“Ik heb genoten van de muziek”, zegt
de heer Schoonhoven tegen de muziekdirecteur.
“We gaan de Majesteit uitzwaaien”, kondigt Maartje van Weegen ten afscheid
aan. Máxima zwaait nog eenmaal stralend naar de bewoners en vertrekt naar
buiten. Daar is alweer de nodige reuring, want de koningin is in aantocht. De
resterende fotografen knippen, er worden handen ten afscheid geschud en op
het moment dat de koningin wil instappen, krijgt ze een meneer met een bos
bloemen in het oog. Spontaan loopt ze
er op af, schudt de uitgestoken handen,
stapt in en dan vertrekt de AA-82. In
een oogwenk is de rust weer gekeerd.
Maar niet voor degenen die een hand
kregen en foto’s scoorden. Een gejuich
stijgt op, mobieltjes worden bekeken en
tussen dat alles staan Astrid en Annette
bij te komen. Zij hebben de koninklijke
hand gedrukt.
“Bij de aankomst hadden we al foto’s
gemaakt en we besloten dat niet te
doen bij het vertrek. Je ziet het niet
echt omdat je aan het fotograferen
bent”, vertellen ze. “En toen stond daar
die meneer met de bloemen. Daar
hebben wij op meegelift. Hij wenste

Meesterpianist Daniël Wayenberg in gesprek met Maartje van Weegen in het tot
concertzaal omgetoverde restaurant.
den op de pianotoetsen zien. Fantastische musici. Heerlijk om het van zo
dichtbij te zien. Wie is die meneer is
dat mooie pak?”, gebaart ze naar een
lange man in uniform, met goudkleurige gevlochten koorden. We vragen
het hem even. Hij blikt de adjudant van
de koning te zijn.
“We zijn allemaal omringd door hoge
mensen”, verzucht mevr. Lesterhuis
vergenoegd. “De koningin is anders
dan op de televisie. Nu voel je het
meer. En wat een mooie stof heeft haar

haar een fijne verjaardag zaterdag.
Dat vond ze heel lief. Er was ook iemand met speculaas, maar dat heeft
de chauffeur aangepakt. Dat wordt gescreend”, begrijpen ze. “We waren ook
in Almere voor de koningin en stonden
heel dicht bij, maar aan de overkant.
Vandaar deze herkansing”.
Astrid vertelt dat ze op haar werk van
dag heeft geruild om erbij te kunnen
zijn vandaag. “Ze vroegen al: – Dus
jullie gaan echt Royalty Watchen? – Ja
dus. We zijn echt Máxima-minded.”

Mevr. Lesterhuis heeft een oranje
ketting om en een grote oranje
bloem opgespeld.

Er staan mooie zuilen met foto’s van het Koninklijk Huis bij de entree van het
restaurant, waar bewoners en medewerkers wachten op het koninklijke bezoek.

eerst in De Bolder een concert verzorgde. En dat vandaag met elkaar het
feest van Nico de Gier wordt gevierd
die als hoboïst bedacht dat je klassieke
muziek naar de mensen toe kunt brengen. Met vaak geweldige belevingen.
“Mensen begonnen soms na jaren
weer te spreken. Zoals een mevrouw
die heel lang niks gezegd had en opeens zei: -Ik heb vroeger óók piano
gespeeld-”.
Het concert begint en we worden meegevoerd op de klanken van de beide pianovirtuozen. Het is muisjesstil. Buiten
zijn enkele mensen en persfotografen
blijven staan om straks het vertrek te
kunnen zien. In no time is het eerste
halve uur muziek voorbij.

De dames Van der Giessen, De Nooy en Holdorp zitten een uur van te voren al klaar totdat de koningin arriveert.

