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I(oninklijke bezoel<ers 

Het Huis van Oranje heeft door de 
jaren heen menig vaderlander geïnspi
reerd en naar de pen doen grijpen. Zo 
schreef in 1891 de dichter P.A.M. Boele 
van Hensbroek: "Er was eens een grijze 
koning,/ Die heerschte in het land bij 
de zee./ Hij reed daar heen, waar de 
bergen zijn,/ Daar woont er zoo menig 
lief maagdelijn,/ En hij bracht een jong 
bruideken mee." De grijze koning was 
Willem m. het jonge bruidje de 41 jaar 
jongere Emma von Waldeck-Pyrmont. 
Vele jaren later, op 12 juni 1929 zon
gen op de Dam ruim 10.000 schoolldn
deren de inmiddels 70-jarige Emma, 
die werd geflankeerd door dochter 
koningin Wilhelmina en kleindochter 
prinses Juliana, een lied van Annie de 
Hoog-Nooy toe: "Neem, goede grijze 
l<0ningsvrouw,/ Thans Neerlands hulde 
aan./ Gij hebt, naast Uwen Vorsten
plicht/ Uw Menschenplicht gedaan!/ 
Wij eeren onze Koningin/ En minnen 
de Prinses,/ Maar heden klopt ons hart 
het meest/ Voor onze Regentes." 
Niet bij iedereen vloeiden zulke verhe
ven woorden uit de pen. Op 6 oktober 
1924 schreef een anonymus aan konin
gin WiU1elmina: "Zeg, stuk afgebeeld 
modder, onwaardige nazaat van ' t  
roemruchte huis van Oranje, hierbij 
zeg ik je dat ik wanneer uit dit oord 
van mishandeling, doodsgevaar, belee
digingen, vernede1ingen naar Holland 
keer, je levensdagen geteld zijn. Kom 
niet meer op een Zaterdagavond naar 
cle noorclkant v/h ij om een armen 
drommel te beleedigingen en vaardig 
geen K.B. uit waarvan je bij ·t schrijven 
weet dat ze niet van kracht kunnen 
zijn." De Amsterdamse politie onder
zocht de herkomst van de brief. maar 
na twee maanden moest commissaris 
Pat eer de officier van justitie laten 
weten dat "nauwkeurig ingesteld 
onderzoek tut dusverre niet tot eenig 
resulta,tt heeft mogen leiden. Het 
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"Alvorens audiëntie te houden, brengt de Koningin de Prinses naar het 

Vondelpark ten 9 . 15  v.m. Brug Rijksmuseum. De koningin, enkel vergezeld 

van de prinses zit in het voorste rijtuig en wordt gevolgd door freule v.d. Poll 

en zuster Marting. Politiebegeleiding bestaat uit 1 inspecteur en twee recher

cheurs met revolver in auto en 2 politieruiters." De opname is gemaakt bij het 

bezoek van 3 Vm 9 mei 1 9 1 2. Album V van hoofdcommissaris Hordijk. 

schrift van den anoniemen briefschry
ver, komt niet voor in de aan myn 
bureau berustende verzameling van 
handschriften van revolutionnair 
gezinde personen." 
In het politiearchief zitten behalve de 
opname van dit majesteitsschennende 
briefje tal van foto's van koninldijke 
bezoeken aan de hoofdstad. Het is 
onduidelijk of die gemaakt werden ter 
opsporing van gevaarlijke republikei
nen in het publiek, of gewoon om 
zulke hoogtepunten vast te leggen. 
De politie was immers een van de wei
nige gemeentediensten die professio-
nele fotografen in dienst had. • 

Drs. M Harlaar. drs. R. Hengeveld. drs J P 

Koster en drs A Roos Zijn allen betrokken bij 

de 1nventarisat1e van hel politiefoto-arch,ef dat 

sinds oktober 1 994 bij het Gerneentearch,ef 

berust 



Het Algemeen Handelsblad berichtte over 

de toer op 7 september 1 923. ter ere van 

Wilhelmina·s 25-jarig regeringjubileum: 

"Tegen een uur of twaalf wordt de Koningin

Moeder verwacht, steeds drukker wordt het 

voor het paleis. De toeschouwers scharen 

zich langs den weg. De politie moet al te 

nieuwsgierigen terugdringen." 

U ziet de hoek Dam/Rokin met links achter 

Krasnapolsky. 

Amsterdamse weesmeisjes zingen op 
1 2  juni 1 929 koningin-moeder Emma toe. 
Het Algemeen Handelsblad schreef over 
die gebeurtenis: "Op den Dam is het reeds 
vroeg in den ochtend merkbaar. dat er 
ongewone dingen te gebeuren staan. 
Agenten van politie rukken aan. inspec
teurs deelen bevelen uit over de afzetting. 
Reeds marcheeren schoolkinderen. onder 
leiding van hun onderwijzers. aan. ZiJ zul
len aan de aubade deelnemen. Lieflijk. 
zuiver zette de zingende schare in :  Neem. 
goede grijze Koningsvrouw. Thans Neer
lands hulde aan . .. 

·'En juist drie uur zet de Zaan

dam I zich in beweging en 

voert de landsvorstin langs de 

gepavoiseerde jachten. De 

Koningin nam plaats aan bak

boordzijde en stond nu en dan 

van haar zetel op. teneinde de 

enthousiasten aan boord van 

de vaartuigen toe te wuiven. 

De ·Johan de Wit' was zóó vol. 

dat zij sterk naar bakboordzijde 

overhelde . .
. 

Algemeen Han

delsblad. 7 september 1 923. 

t)n, \ 111,l l ' I d ,1111 .tp! 11 ] l j •},'-\ 

ll1 r:t; 
. t · ,·,. 

-:4....., 

_-:. 

~ .t•-••r.- ~•- . 
• 1 

•! • 

,,r 



"Kwart voor tien, Zaterdagochtend. ( . . . ) De Paleis-deuren openen zich; het koninklijk 

gezin verschijnt. In het koninklijk rijtuig nemen plaats koningin Wilhelmina, in donkerpaar

sen mantel. prinses Juliana, in het voorjaarsgroen; tegenover hen prins Hendrik in burger. 

De hofstoet zet zich in beweging. Te tien uur bereikte de koninklijke stoet het gemeentelijk 

lyceum voor meisjes op de Reinier Vinkeleskade. Op de trottoirs stonden stoeten school

kinderen, die met hun onderwijzers op den ochtendwandeling waren en van de gelegen

heid gebruik mochten maken om de koningin te zien en toe te juichen hetgeen ze dan ook 

met enthousiasme gedaan hebben." Aldus het Algemeen Handelsblad op 24 mei 1 930. 

·'Stoeten schoolkinderen" was misschien wat overdreven, gezien deze politiefoto. 

Bij het aftreden van koningin Wilhelmina 

en de inhuldiging van prinses Juliana in 

1 948 waren veel Amsterdamse gebouwen 

feestelijk verlicht. Zo ook het hoofdbureau 

van politie. waarvan u hier de Singel-

gracht-kant ziet. Het Algemeen Handels

blad gal de politie op 30 augustus een 

pluim: "Het rijverkeer moet. hoe node ook. 
·s avonds uit de binnenstad worden ver

bannen. want het was nu en dan niet meer 

om te doen. Hoed af voor de politie. die 

hier en daar voor een schier hopeloze taak 

stond, maar niet versaagde. de verkeers

stroom zoveel mogelijk 1n goede banen 

voerde en de opstoppingen doelmatig 

doorblies· Wanklanken werden dan 

ook niet vernomen: men nam alles 

gemoedelijk op 1n dit hartverwarmende en 

verbroederende llchtfest1Jn .
.. 
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