
Een Koninklijke Lunch

Het is een dag als alle anderen. Zo rond 15 april 2005. Ons aller Joke
v.d. Boomen heeft net d’r post naar boven gehaald. Het is niet zo veel
deze keer en automatisch pakt ze de grootste enveloppe en valt hem
aan met haar vinger. Ineens bedenkt ze zich. Wát stond daar nou toch
voor stempel op de voorkant? Ze pakt haar briefopener en snijdt de
enveloppe netjes open. Dat haar ogen niet uit de kassen gerold zijn is
mij een raadsel want daar stonden o.a. de woorden: “Uitgenodigd!
Bijzondere Verenigde Vergadering der Staten Generaal! Lunch!
Koningin!”
Ik had ter plekke een appelflauwte gekregen denk ik. 125 Burgers (uit
dorpjes vanuit heel Nederland) hadden zo’n uitnodiging ontvangen.
Joke was de enige uit Den Haag én omstreken. Dat zegt toch wel wat.
Uit ons eigen Transvaal nota bene. “Als dank voor haar bijzondere
verdiensten voor de maatschappij” stond er nog te lezen. Ik zou
meteen de halve wereld en zéker al mijn kennissen gebeld hebben
maar onze Joke niet. Die liet het even bezinken en belde de volgende
dag o.a. haar dochter.
(Bij iedere eerstvolgende vergadering moest het er toch even uit. Bij de
vraag: “Zijn er nog mededelingen?” kwam het antwoord van Joke:
“Jaaaa, ik ga naar de Koningin”. ) Natuurlijk moest er e.e.a. geregeld
worden. Respectabele kleding moest er komen en met “maatje Joke” is
dat zo makkelijk nog niet. Dus sponsors gezocht en uiteindelijk het
doorlopend krediet maar aangesproken. Gelukkig wist dochter Tanja
een goede zaak in Naaldwijk. Nu kan ik de kleding gaan beschrijven
maar de foto spreekt beter lijkt mij. Van een vriendin kreeg ze een
bijpassend tasje. Joke bezit immers alleen “hutkoffers” want meestal

heeft ze een kilo papieren mee te sjouwen. Het werd nog passen en meten met haar nieuwe tasje.
Immers, al haar benodigde medicijnen moesten er wél in passen. Een volgende vriendin heeft heur
haar geverfd en geknipt en buurvrouw Corrie had het daarna in de rollers gezet, want krul moet er zijn.
Maar ja, ze had óók Tanja beloofd om een avondje op haar kleinzoon te passen. Immers, het was
KoninginneNach. Geen punt. De rollers werden simpelweg onder een hoofddoekje verstopt. Haar
stomverbaasde buurman dacht bijna dat ze “bekeerd” was. Eenmaal weer thuis en in bed heeft ze tot
5 uur wakker gelegen. En toen de wekker om 7 uur afliep stond ze alweer in de keuken. Dus slapen is
er niet van gekomen lijkt mij. Dan natuurlijk de routine: douchen, aankleden, en door Corrie nog even
knap gekapt. Hier en daar wat kleur op het gezicht en Joke was er klaar voor. Buiten, op weg naar de
taxi, komt ze een bekende tegen. “Zo,” zegt die, wat ben jij opgedirkt. Ga je naar de Koningin of zo?”
“Ja, inderdaad!” was het droge antwoord.
Eenmaal aangekomen op de plaats van bestemming wordt ze in de zogeheten Rolzaal opgewacht
door twee “hoge heren”. Burgemeester Deetman en de heer Nico van Mourik. Ze zochten haar al,
zeiden ze (alsof ze beiden nog nerveuzer waren dan Joke). Ze krijgt een kop koffie maar haar trillende
handen doen de halve inhoud op het schoteltje belanden. Mijnheer van Mourik biedt aan een nieuw
kopje koffie voor haar te halen. Hij komt terug met een origineel Haags Bakkie. Daar valt niets meer uit
te trillen, moet hij gedacht hebben. En dan is het tijd voor de Ridderzaal. Het hele gezelschap moet
een liedje instuderen om de Koningin mee te verwelkomen. “Een Feestelijk Manifest” heet de aubade.
Na vier keer oefenen in een heerlijk ontspannen sfeer is het zover. Hare Majesteit komt binnen en
wordt door de aanwezigen toegezongen. Ze bedankt hen met een welgemeend en hartelijk applaus.
Alles wat daarná gebeurde heeft u op de televisie kunnen zien. Zo nee, dan heeft u iets gemist. Maar
dat ga ik niet allemaal vertellen nu, want dit verslag gaat immers over de gebeurtenissen van Joke. En
díe ging na alle optredens en toespraken op weg naar de lunch. Helaas werd die geserveerd aan
statafels. En dat liet haar gezondheid niet meer toe. Het was een lange ochtend geweest met een
korte nacht. Bovendien was daar nog het Oranjefeest in het Wijkpark. Joke nam haar herinneringen in
ontvangst (een boekje over “Een tuin van glas”, het glas in lood geschenk aan Koningin Beatrix) en
toog dus naar haar Wijkpark. Ze liet duidelijk merken aan het einde van ons interview dat ze sommige
mensen in onze samenleving niet begrijpt. Want, zo zei ze “er is zoveel om dankbaar voor te zijn hier
in Nederland. Ik ben vereerd dat ik uitgenodigd ben, ik ben de mensen die mij voorgedragen hebben
dankbaar maar bovenal ben ik er trots op dat ik Nederlander ben. In ons land kan écht alles. Zelfs
lunchen met de Koningin.”  Daarmee was ons interview ten einde. Maar toen liet Joke nog even het
koffielepeltje aan me zien, dat ze óók ter herinnering had ontvangen. En daarmee ontdekte ze de
stempel die haar verhinderd had om de zo belangrijke enveloppe eenvoudigweg open te ritsen op de
achterkant van haar lepeltje. Keurig ingegraveerd. Nou Joke, we zijn trots op je hoor. (En jaloers óók)
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