Prinsjesdag 21 september 2010
Ruim op tijd waren Queen Dollydot, Gravin de Cunera, Lady Line,
Freule Elisabeth, Lady of Quilt, Lady of Jazz en Lady of Leisure op
station Ede Wageningen voor de trein van 9.11 uur richting Den Haag.
De weersvoorspellingen waren gunstig, het beloofde een mooie dag te
worden.
Gelukkig kwamen ook Vice queen Lady Mechtild en Madame Seraphine
op tijd aangezien zij de toegangskaartjes hadden voor de eretribune
op het Korte Voorhout.
Countesse of Serendip zou bij de groep aansluiten op station
Veenendaal de Klomp. Lady Faya Lobi was reeds in Den Haag en zou
zich daar bij de groep voegen. Uiteindelijk gingen we dus met 11
Roses op weg naar Prinsjesdag.
Zoals het hoort als je naar de Koningin gaat hadden we ons allemaal
netjes opgedoft in paars met rode hoed. Gravin de Cunera was
onlangs jarig geweest en droeg daarom een paarse hoed en rode
kleding en Freule Elisabeth was zelfs deze dag jarig en had een extra
chique paarse hoed opgezet.
In de trein was het erg druk, zodat we uiteindelijk genoegen moesten
nemen met een paar plaatsjes op het balkon. De jarige Freule
verraste ons met een glaasje (of 2) heerlijke Prosecco en had ook
nog eens verrukkelijke dadels met roomkaas klaargemaakt. Dat was al
meteen smullen op de vroege morgen. Volgens Lady of Quilt is het
tijd voor een ‘glaasje’ als er een ‘5‘ in de tijd zit, en het was 5 over
10, dus daar zaten we goed mee.
We hebben Freule Elisabeth luidkeels toegezongen en geprobeerd de
conducteur te verleiden met een glaasje, maar die vond het nog te
vroeg en vertelde dat hij daar in het verleden al eens problemen mee
had gehad en die fout niet nog eens wilde maken. Naar onze kaartjes
heeft hij niet gevraagd.

Eenmaal in Den Haag kwamen er steeds meer Red Hatters te
voorschijn en in een kleurige optochtje wandelden we richting het
Voorhout.
Daar waren de eretribunes opgesteld en bleek dat er voor de Red
Hatters een tribune was vrijgehouden voor ruim 250 dames!
Omdat we redelijk op tijd waren hadden we ruim keus en besloten we
om een beetje bovenin plaats te nemen zodat we alles goed zouden
kunnen zien. Helaas kwam er opeens een Red Hatter voor Lady of
Quilt en Lady of Leisure zitten met een gigantische grote hoed,
waardoor het zicht op de stoet behoorlijk werd beperkt. Op de vraag
van Lady of Quilt of ze op het moment dat de koningin voorbij kwam
misschien de hoed even af zou willen zetten, gaf deze lady te kennen
dat absoluut niet te zullen doen.
Even later kreeg Lady of Quilt het aan de stok met een andere dame
van het zelfde chapter die haar vroeg om haar cape uit te doen
omdat die cape als Toos ging fotograferen telkens tegen haar hoed
aankwam. Lady of Quilts’ geduld werd nu echt wel even op de proef
gesteld omdat zij juist last had van deze zelfde dame, die telkens
tegen haar aan duwde met haar ‘achterkant’. Nadat de dames even
hun frustraties hadden geuit, besloten we om een stukje op te
schuiven en de ruimte achter de gigantische hoed vrij te laten.
Wachten duurt lang en een paar ladies van onze groep besloten om
even de stad in te gaan.
Na verloop van tijd begon de stoet zich aan ons voorbij te trekken.
Militairen van verschillende onderdelen, van land- zee- en
luchtmacht. Prachtige paarden en een Lady speaker die een
toelichting gaf op wat er langs kwam en het geheel aan elkaar
praatte.
Ook kwamen er militairen die langs de route en ook bij ons voor in de
houding moeten staan en dat een paar uur lang!
Voor één van deze jongens werd dat teveel, hij viel plotseling
voorover en verwondde daarbij zijn kin. Gelukkig waren zijn collega’s
van de EHBO er snel bij om hem te verbinden.

Uiteindelijk was het moment suprême daar. Het was inmiddels 13.15
uur. Eerst was er de koets met prinses Margriet en Pieter van
Vollenhove met prinses Laurentien en prins Constantijn.
Ze zwaaiden uitbundig naar ons en Laurentien zou met haar rode
hoedje op onze tribune zeker niet misstaan!
Vervolgens de koets met Beatrix en Maxima en Willem Alexander.
Je kon zien dat Maxima het fantastisch leuk vond. Ze lachte ons
hartelijk toe en zwaaide enthousiast. Het moet ook wel een geweldig
gezicht zijn zo’n zee van paars en rood en die uitbundig vlaggende en
zwaaiende ladies.
Opeens hoorden we Queen Dollydot met ongeruste stem vragen waar
haar tasje was gebleven. We begonnen allemaal ijverig te zoeken naar
het schattige rozentasje van onze queen, met de prachtige lange
schouderketting. We keken elkaar ongerust aan en vreesden dat het
tasje tussen de openingen van de plankiers zou zijn gegleden en
ergens een paar meter lager in het zand op het Voorhout zou liggen,
toen de vice queen opeens in de gaten kreeg dat het tasje keurig aan
de schouder van de Queen hing! Dat ‘seniorenmomentje’ zoals de
queen het zelf noemde zorgde natuurlijk wel voor de nodige
hilariteit.
Tijdens de troonrede van de Koningin die we via een groot scherm
konden volgen, ging een aantal dames aan de wandel, even de benen
strekken na zo’n lange zit.
Nadat de stoet in tegengestelde richting ons weer was gepasseerd
om naar Paleis Noordeinde te gaan voor de Balkon-scene, werd het
voor ons tijd om ons richting Hotel Carlton Ambassador te begeven
waar voor ons een High Tea werd geserveerd.
Jarige Freule Elisabeth en Madame Seraphine hadden niet zo’n
behoefte aan een High Tea en gingen winkelen en een terrasje
pikken. Op zich ook niet zo’n gek idee, want de zon was ondertussen
gaan schijnen en het was heerlijk weer!

De entourage van het hotel was geweldig mooi. Echt prachtig en
helemaal passend bij zoveel adellijke dames!
Ook hier was het aanzicht van al dat paars en rood een feest voor
het oog.
We werden welkom geheten met een glaasje Oranjebitter aangevuld
met 7-up. Het was een heerlijk drankje.
De tafels waren fraai gedekt en voor 8 personen, wat voor ons goed
uitkwam.
Als eerste kregen we een pompoensoep met gevulde tortellini
geserveerd. Het was een lekker pittig soepje.
Vervolgens kwam er een etagère op de tafels met allerlei
verschillende soorten broodjes met hartig beleg, waaronder zalm,
tonijn, eiersalade, carpaccio.
De ladies konden zichzelf bedienen van thee, koffie of jus d’orange.
Alcoholische drankjes waren voor eigen rekening.
Na het ‘hartige’ volgde het ‘zoet’. Het zoet bestond uit brownies,
appelcake en slagroomsoesjes met oranje icing.
Het smaakte allemaal voortreffelijk en de bediening was uitstekend.
Kortom een geslaagde tea!
Om half 5 zat het erop en vertrokken we met bus 24 richting station.
We hoefden niet lang te wachten op onze trein. Helaas was het
onderhand ‘spitstijd’ en was het onmogelijk om een zitplaats te
bemachtigen.
We stonden dus zo’n beetje als haringen in een ton, maar dat ‘heeft’
ook wel wat. Onze kleurrijke presentatie vraagt meestal wel om opof aanmerkingen en dat maakt het ook wel weer gezellig. Mensen
reageren meestal positief.
In Utrecht hadden we even tijd voordat de trein zou komen die ook
stopt in ‘De Klomp’ waar Countesse Serendip uitstapt.

Deze wachttijd werd door Queen Dollydot, Lady of Quilt, Lady of
Jazz en Lady Line benut om even snel een ijsje te halen bij de Burger
King.
De anderen waren ‘verstandig’ maar vroegen zich later af of ze ècht
wel zo verstanding waren geweest toen bleek dat Lady Line op deze
ijsjes had getrakteerd!!!!
De volgende trein was ook vol, en dat betekende dus opnieuw staan.
Ondanks dat ongemak was het een leuke reis en een fantastische dag!
Met dank aan de Queen Van Laen tot Meerderveurt (die met die
grote hoed) voor de geweldige (arbeids intensieve) organisatie.
Groeten
Lady of Leisure, Joke

