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Vrijdag met mooi fris weer zijn we even na
de middag in Brussel, voordat het gedoe
begint effe gekeken waar het koninklijk
paleis, het paleis der schone kunsten en de
kathedraal zich bevinden. Rond 14.00 uur
zijn we in het Dorint hotel, auto parkeren
eronder. Het hotel bevind zich op de rand
van het “Europese kwartier” en de
binnenstad van Brussel. In de receptie
worden we ontvangen door “Commandant
Bilo” een officier (Senior Captain) van het
Belgische leger, hij is door het hof
toegevoegd aan de hotelstaf en moet er op
toezien dat het de gasten aan niets ontbreekt
en dat alles gladjes verloopt. In dit hotel zit
de hele “Coombs” kant, allemaal britten dus
en de familie Toutlemonde, vrienden uit
Frankrijk. Andere gasten zitten in het Astoria
hotel. De britten hebben gelijk een bijnaam
voor de militair en noemen hem:  
“De paratroeper”. We krijgen instructie om
regelmatig met hem contact te houden, want
de aanrijtijden zijn al een keer verandert en
dat we vooral op genoemde tijden dienen te
verschijnen. We gaan even lopend de stad in
merken eigenlijk dat het erg stil is, in een
restaurantje waar duidelijk op staat: “ keuken
open van 15.00 tot 23.00 uur” blijkt de kok
naar huis gestuurd. Later in het weekend
horen we dat de europese ambtenaren
vandaag staken voor een ander pensioen en
dus is er dan gewoon niemand.
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Om 18.15 vertrekken we ineens een kwartier
eerder dan voorzien  wegens “drukte in de stad” 
met nieuw model VW busjes die VIV genoemd
worden (very important vehicle) Het hof heeft
10 van deze luxe busjes aangekocht als zijnde
een proef, het model is nog niet op de markt. De
ons begeleidende personen doen een beetje
nerveus als het verkeer niet opschiet, de
binnenstad is al afgezet en alle gasten komen
natuurlijk op het zelfde tijdstip aan. We zijn
19.25 uur in de concertzaal. Een klassiek
concert in zo’n oude zaal heeft toch wel wat en
ondanks het feit dat je met CD techniek veel
kunt overbrengen naar de huiskamer klinkt en
voelt het toch anders. Na het concert receptie in
de aangrenzende vertrekken van dit oude
muziektheater. Leuk om te zien hoe in zeer
korte tijd de catering iedereen van champagne-
cider-bier (6 soorten) -water voorziet. Waar de
Koning staat wordt 3 meter rondom niet
gecaterd, die groep mensen hebben persoonlijke
bedienden. We hebben 2 keer in de rij gestaan
om het bruidspaar te feliciteren hetgeen niet
gelukt is, wel kwamen de Coombs naar ons toe,
hetgeen een stuk makelijker is. Rond 23.00 uur
worden we met de VIV’s snel naar het hotel
gebracht.
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De volgende ochtend na bad en ontbijt moet
de familie Coombs naar het stadhuis, zij
worden onder politiebegeleiding met
zwaailichten erheen gebracht, wij maken ons
in orde  voor de cathedraal. Terwijl wij dit
doen hangt de helicopter boven het hotel en
zie je gelijktijdig de beelden op TV. Tegen
tien uur vertrekken we, de stad is nu leeg en
voor een deel afgezet. Publiek achter de
hekken, maar echt veel mensen zijn het niet.
Onder klokgelui en trompetgeschal betreden
we de enorme basiliek, militairen worden in
de houding gecommandeerd, sabels staan
omhoog. Camera’s overal, prominenten
worden gevolgd, veel licht, veel hoeden,
maar ook achter elke pilaar een enorm
plasmascherm zodat iedereen het goed kan
volgen. Achter ons vaandels van de diverse
legeronderdelen. De dienst duurt langer dan
gepland, maar dat had iedereen wel verwacht.
Dat het emotioneel zou worden had niemand
voorzien, de lange duur kunnen enkelen niet
verdragen, rechts wordt een oudere dame de
kerk uitgeleid en voor ons valt iemand flauw.
Heeft de EHBO ook wat te doen. Nadat de
plechtigheid is afgelopen mogen we niet
terug door de ingang waar we door naar
binnen zijn gekomen. Dit geeft gelegenheid
tot het maken van foto’s. We stappen naar
buiten in een nog steeds afgezet Brussel, we
hadden vernomen dat er wellicht geen
vervoer na de dienst zou kunnen zijn omdat
delen van het totale gezelschap allemaal
verschillende programma’s hebben. Dus
kiezen we ervoor op het gemakkie naar het
hotel te lopen hetgeen ongeveer een half uur
gaans is. ‘t is mooi weer en komen we een
taxi tegen, dan pakken we die. Geen taxi dus,
komen we in het hotel, roept de receptie dat
de organisatie gebeld heeft dat de limo staat
te wachten bij de kathedraal, zullen we even
teruglopen dan......... ??? 
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Ons officiële programma is nu afgelopen,
maar we hadden afgesproken met mijn
nicht Irma die al een paar jaar in Brussel
woont, 16.00 uur is zij bij ons en wijst zij
ons de weg met de metro naar het andere
centrum van Brussel. In “no time” zien we
de markt, de winkel-straten, pakken we een
biertje hier en een biertje daar , en passant
doen we effe “Manneke Pis” om
uiteindelijk bij een Grieks restaurant uit te
komen waar we heerlijk een warme
maaltijd genieten, gisteren hadden we
overgeslagen, dus we lusten wel wat.
Bijpraten dus want nicht Irma woonde
eerder in Zwitserland en hadden we toch al
heel wat jaren niet gesproken. 

Zondagmorgen champagne ontbijt in het
hotel. Van “gewone toeristen” horen we dat
ze in het publiek hebben gestaan om wat op
te vangen van de koninklijke trouwerij,
daarna mocht publiek de basiliek in....... 

De Coombs family heeft om 10.00 uur een
brunch in ons hotel waar Nicholas en
Nicole Coombs, met andere gezinsleden
ook aanwezig zijn, een mooi moment om
onze kado’s te overhandigen, want die
gelegenheid hadden we nog niet gehad.
Gelijktijdig nemen we afscheid van deze
mensen, want voor ons zit het verblijf in
het hotel erop. We checken uit, want om
11.00 uur staat nicht Irma er weer om de
antiekmarkt te bezoeken, daar aangekomen
doen we  op een zonnig voorjaarsterrasje
een bakkie koffie en nemen afscheid van
haar. Wij sjouwen nog wat rond op de
antiekmarkt en bezoeken enkele
antiekhallen. Rond 15.00 uur zoek we de
ring van Brussel op om in nauwelijks 1,5
uur naar huis te rijden. 

April 2003, Gerda en Hans Korbee.
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