
Dit artikel is geschreven voor de kinderpagina van ‘de sterke veter’. Hét vakblad voor de 

schoenenindustrie. 

 

Koninklijke onderdanen 

 

De hoedjes van Beatrix krijgen een eigen tentoonstelling. Maar heeft iemand ooit bedacht dat de 

schoenen van de koninklijke familie ook een heel bijzondere plaats in ons gemeenschappelijke 

Nederlandse geheugen innemen? En wist je, dat ieder vertrek in het koninklijk onderkomen een 

speciale schoenenkast heeft? 

In de kamers van de prinsesjes staan ze netjes op een rij. Voor iedere prinses is een aparte kast: 

sandaaltjes, sportschoenen, laarsjes, veterschoentjes, gympen, skilaarzen, paardrijlaarzen en zelfs 

een paar klompen. Verder slofjes, pantoffels, slippers en balletschoentjes.  

Die schoenen kletsen heel wat af met elkaar en duidelijk is wel wie de baas is. Dat is degene die het 

meest afwezig is, omdat die het vaakst gedragen wordt. Die gympen zijn daar heel trots op. Omdat 

ze zo vaak weg zijn hoor je de anderen over de gympen kletsen. De kleur is niet ‘in’, de veters 

zouden anders geregen en gestrikt moeten worden, de hielen zijn een beetje afgesleten en je kunt 

precies zien waar de grote prinsessenteen zit. Dat is toch geen gezicht. 

Nee, dan het lakschoentje, dat heeft tenminste klasse. En de nieuwe laarsjes, die mogen er ook zijn. 

Hip en toch sportief, dat is de smaak van de prinsessen. 

De gympen zijn zo vaak weg omdat ze zo lekker om de prinsessenvoeten passen en daarom   

vervelen de andere schoenen zich. ‘Kunnen we niet eens van leuks doen met elkaar?’ Vragen de 

regenlaarsjes van de kleinste prinsesje. ‘Er lekker op uit trekken. Of een optocht organiseren, of een 

polonaise of zo. Laten we eens wat anders doen dan stom in een kast staan of later bewegingsloos te 

kijk te worden gezet, zoals de hoofddeksels van Beatrix.’  ‘Dan vragen we de andere schoenen van 

het koninklijk verblijf om mee te doen’. Valt het paar huissloffen in ‘O, wat zou het leuk zijn om 

alle hooggehakte schoenen van de koningin erbij te hebben. Wat zou dat een mooie optocht zijn’. 

 

Als het koninklijke echtpaar weer eens in het land moet opdraven en de prinsessen naar school zijn, 

kun je door de koninklijke vertrekken een gefluister, geknisper, geschuivel, gestamp en geklak van 

schoenen horen. De schoenen overleggen, ze steken de neuzen bij elkaar. De stappers van zijne 

koninklijke hoogheid willen eerst niet meedoen. Daar zijn ze te trost voor. Zij immers zijn de 

dragers van het koninkrijk. Maar de zilveren dansschoentjes van hare majesteit zijn altijd in voor 

een uitje. Bovendien kunnen ze heel overtuigend zijn. Tenslotte beloven de lichtbruine molières van 

zijne majesteit, als koninklijke voetvegen en voorgangers om de hele ploeg te leiden. 



En daar gaat de optocht. Uit alle kasten, rekken en dozen komen ze aangezet. De rode pumps van de 

koningin naast de geruite pantoffels van de koning, de slippers van de tweede prinses met de 

moonboots van de kroonprinses, de paardrijlaarzen van het jongste prinsesje naast de moccasins van 

de koning, balletschoentjes naast klompen en sportieve sandaaltjes bij gouden pumps. Wat een lol 

hebben ze met elkaar, eindelijk vrij en op stap, na wekenlang opgesloten te hebben gezeten.  

De klompen beginnen een ritme aan te geven en de sloffen volgen met een zacht geschuivel. De 

balletschoentjes tikken voorzichtig mee en de paardrijlaarzen geven de maat aan met de hakken. 

Alle schoenen zijn vrolijk en door een open deur verdwijnt de hele optocht naar buiten. Ze gaan 

dwars over het koninklijke gazon. Hier en daar komt modder aan de schoenen. De naaldhakken van 

hare majesteit zakken in de grond en kunnen het tempo van de koninklijke molières niet bijhouden. 

Maar nu nemen de hockeyschoenen van de kroonprinses de leiding. Zij voeren de stoet aan. Over de 

oprijlaan, naar de straat en dan het dorp in. En kijk, ook de schoenen van de dorpsbewoners die lang 

opgesloten hebben gezeten, sluiten zich aan. Rubber laarzen, afgetrapte schoenen, werkschoenen 

met stalen neuzen, babyschoentjes, knaloranje voetbalschoenen zelfs een paar flippers  zien we 

daar. De optocht gaat het hele dorp rond. Het is één groot schoenenfeest, het trommelt, stampt, sloft, 

schuift en klik-klakt erop los. 

 

Dan klinkt in de verte het geluid van een aantal zware auto’s, vergezeld door het gebrom van grote 

motoren. Dat is het signaal voor de schoenen om huiswaarts te keren. Schoen voor schoen verlaten 

ze de rij en alleen de koninklijke onderdanen blijven over. Zij spoeden zich naar het vorstelijk huis. 

Proberen op het laatste moment nog wat modder en straatvuil van zich af te vegen en verdwijnen in 

kasten en dozen. Gniffelend zegt het paar slippers van de middelste prinses tegen de bootschoenen 

van zijne hoogheid: ‘We gaan dit vaker doen. Dit is veel leuker dan die slappe 

hoedententoonstelling!’  
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