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Een Koningsdag zonder
pleinfeesten is als een stad zonder
grachten

Journaliste Lisanne van Sadelhoff schrijft elke zaterdag over haar leven in de
stad Utrecht. Dit keer over een Koningsdag in Utrecht zonder pleinfeesten.
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Als een cornetto-ijsje zonder gevuld chocoladepuntje eronder. Als een stad zonder
grachten. Als Nijntje zonder kruisjes-neus. Als aardbeien zonder slagroom. Zo voelt
het. Een Koningsdag in Utrecht zonder pleinfeesten. Ondernemers vinden de
regeldruk te hoog en de sluitingstijd te vroeg, en klopten aan bij het stadsbestuur
voor verandering. Het stadsbestuur was het er niet mee eens. Conclusie: geen
pleinfeesten.

Koningsdag in Utrecht is, vind ik, bruisender dan
in de gemiddelde stad in Nederland
En dat doet zeer. Want ik was altijd zó trots op Koningsdag in onze stad. Vorige
week stond ik het nog tegen een Brabander te vertellen, tijdens carnaval in Den
Bosch. Ik werd - uiteraard - belachelijk gemaakt met het feit dat Utrecht niet wist wat
carnaval vieren was. Dat mag. Dat slik ik. Wij kunnen ook geen carnaval vieren hier.
,,Maar wij hebben Koningsdag!” tetter ik dan wel terug.
Koningsdag in Utrecht is, vind ik, bruisender dan in de gemiddelde stad in Nederland.
De dag ervóór voelt het altijd een beetje als stilte voor de storm, als je door het
centrum fietst. Oranje en rood-wit-blauwe vlaggetjes wapperen zachtjes in de wind.
Kroegen zetten hun bar vast buiten. Geluidsinstallaties worden getest. Het siddert.
De stad gaat feesten, de vrijmarkt wordt weer een pareltje en iedereen weet dat.
Maar nu is er geen storm. Nu is er alleen de stilte. Geen muziek op de pleinen. Geen
podia. Geen gelal gedans gebral gelach gezang gehang. Hoe moeten we dat nou
doen, zonder pleinfeesten? Waar moeten al die mensen naartoe die daar altijd
stonden te proosten op Willem en consorten? En wáárom geeft het stadsbestuur niet
een beetje toe en komt het de ondernemers niet tegemoet?
Toen het nieuws net naar buitenkwam, had ik nog hoop. Dat het stadsbestuur water
bij de wijn doet om de verjaardag van onze Willem traditioneel en op z’n Utrechts te
kunnen blijven vieren. Nu zijn er drie weken verstreken. Er is niets veranderd.
Gelukkig nemen Utrechters het heft in eigen hand. Ze roepen hun medestadsbewoners op Facebook op om met drank, eten en een goede geluidsinstallatie
naar het Griftpark te komen, voor een feest. De naam luidt ‘Konings-rave. We doen
het zelf wel’. Ik had het niet beter kunnen verwoorden.

