Prinsjesdag 2009:
Moet het volgende week dinsdag anders?
Door Jeroen van Onselen
DEN HAAG - Prinsjesdag 2009.
Is de koningin voor het publiek langs de route
straks moeilijker te zien vanwege de aanslag in
Apeldoorn? "Nee, dat lijkt me niet", zegt een
woordvoerder van de RVD die naar de politie
verwijst. "Ik hoop van wel", zegt de Haagse
persoonsbeveiliger (liever geen bodyguard)
Jerome Jacobs.
De politie doet tot donderdag (nog) geen uitspraken over eventuele maatregelen. Jerome
Jacobs beroepsmatig wel. De professional volgde
zijn opleiding bij Vance International, het bedrijf
dat de persoonsbeveiliging van Ayaan Hirsi Ali in
USA deed. Hij kent het klappen van de zweep.
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"Het zou jammer zijn als er geen lessen zijn geleerd van 30 april," vindt Jacobs, die vanwege
veiligheidsoverwegingen niet kan zeggen of hij met Prinsjesdag actief is. Hij zegt verbaasd te zijn dat
Karst T. 660 meter de ruimte heeft gehad om vaart te kunnen maken. Kan dat in Den Haag? "Ik denk
wel dat het kan." Je kan je met Prinsjesdag jaar in jaar uit voorbereiden.
De Gouden Koets bewaken in een stad als Den Haag is een nachtmerrie, vertelt Jacobs. "De
toeschouwers staan te dichtbij." En; "Hoe meer de dader van een vip weet, des te slechter dat is voor
de vip." Wat kan je als beveiliger doen? "Ik stel betere samenwerking in “ringen” voor. De eerste ring
van beveiligers kan dan een persoon opvangen die raar is." Verder stelt Jacobs preventief fouilleren en
paspoortcontroles voor.

'De Belgen hebben het beter geregeld'

(vervolg voorpagina)

Toch beseft Jacobs dat het in Nederland niet zo werkt. "Jan Peter Balkenende heeft laten weten het
open karakter van Prinsjesdag te willen behouden. Maar kan dat nog in deze tijd met zoveel rare
mensen? Dat is bijna niet meer haalbaar."
De open samenleving, het is een bijzondere situatie in Nederland vindt Jacobs. "Zelfs België, waar
Vlamingen en Wallonen het nergens met elkaar eens zijn, hebben het beter geregeld met hun Koninklijk
Huis." Hij haalt het voorbeeld van Amerika aan. Toen Barack Obama ingezworen werd, zat/stond het
publiek ten minstens honderd meter van de president vandaan. "Misschien overdrijven de Amerikanen
wel." De Hagenaar stelt een mix van het model in de Verenigde Staten en het open karakter van
Nederland voor." Hoewel, "Als één persoon kwaad wil, zal hem dat negen van de tien keer helaas
lukken," sombert Jacobs.
Een groep zou 'makkelijker' zijn, die is te 'zien' door de inlichtingendiensten. Tot slot, wat is het
gevaarlijkste punt voor de Koninklijke familie? "Het begin- en eindpunt in een straal van 150 meter.
Statistisch gezien gebeuren daar de meeste aanslagen."
Reageren: mail naar redactie.ph@whm.wegener.nl

