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Deel I
1900-1940

Een verzuilde samenleving

13

1
Een familie van arbeiders

Een koninklijk huwelijk

Een ijskoude dag: 7 februari 1901. Maar toch
waren er in Den Haag duizenden mensen
op de been. Van heinde en ver waren ze gekomen, per trein, fiets, boot en een enkeling
zelfs per automobiel. De jonge k
oningin
Wilhelmina zou in het huwelijk treden met
Hertog Hendrik van Mecklenburg. Het burgerlijk huwelijk was om half twaalf voltrokken op paleis Noordeinde en van daar zou
het paar in de Gouden Koets naar de Grote
Kerk vertrekken, waar de kerkelijke inzegening zou plaatsvinden. En ook die Gouden Koets was een publiekstrekker! Nadat
dit bijzondere rijtuig drie jaar eerder aan de
vorstin geschonken was bij haar inhuldiging, zou dit nu voor het eerst dienst doen.
15

Rijen dik stonden de mensen opgesteld
om toch maar iets van de pracht en praal
te kunnen opvangen. De route was versierd
met erebogen en gevelversieringen.
Op het Lange Voorhout stond de eenentwintigjarige Maarten Kerkhof met aan zijn
hand zijn achtjarig broertje Kobus. Maarten
liep langs de rij op en neer, om te zien of er
ergens een opening was, waardoor hij dichter bij het schouwspel zou kunnen komen.
‘Maarten, ik zie niks,’ dreinde Kobus
half-huilend.
Maar een goede plek was niet te vinden. Waar de rij het minst dik was, bleef
Maarten staan, nam z’n broertje voor zich
en probeerde al duwend een beetje naar
voren te komen. Kobus zag zich omringd
door ritselende rokken en dikke broekspijpen.
‘Maarten, zie niks,’ zei hij gesmoord.
Maarten liet zijn broertje los, sloeg zijn
ene hand om zijn middel, legde zijn andere
hand tegen zijn voorhoofd, draaide met zijn
ogen, sloeg dubbel en maakte kokhalzende
geluiden. De mensen, die voor hem stonden
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