
De brief die Sem schreef aan de koning  
 
Beste Koning 
 
Waarschijnlijk word er geen aandacht besteed aan dit artikel maar ik wou mijn gedachtes opschrijven en 
delen met een groot deel van de bevolking: 
 
Waarom is de wereld aan het veranderen? 
 
Waarom luistert niemand naar elkaar? 
 
Waarom staat het internet vol met nep nieuws? 
 
Waarom doet de regering weinig? 
 
En nog veel meer vragen… 
 
Waarom doen mensen niks aan de rellen, corona en nog veel meer. Als er een avond klok ingaat om 21:00 
dan gaat u toch niet buitenstaan… Mensen gingen protesteren tegen de nieuwe maatregelen, maar de 
manier hoe dit alles het snelste overgaat is door u aan de regels te houden. Gedraag u! Doe normaal! 
Protesteer niet! En als u protesteert doe dat dan volgens de regels! 
 
Maar alles wat u terug krijgt is een grote mond… Mensen worden overvallen, mensen houden zich niet aan 
de regels, mensen nemen wapens mee en doen mensen pijn… of nog erger, ze vermoorden iemand… 
maar waarom? Waarom? Waarom doen zij dit? Waarom doen zij onschuldige mensen pijn… U bent niet 
stoer als u iemand pijn doet, u bent niet stoer als je opgepakt word door de politie.  
 
Dit gaat om uw toekomst… bazen van bedrijven willen u niet aannemen als u een strafblad hebt… En wat 
ga u dan doen? Niks? Tot uw dood bij familie leven? Uw familie wilt ook het beste voor u… iedereen wilt 
het beste voor elkaar… 
Ik geloof in Nederland… Ik geloof erin dat het uiteindelijk goed komt… Ik geloof in u. 
En dit alles word verteld door een dertien jarig kind, dat nog weinig weet van de grote wereld die daar 
buiten de deur ligt. Ik ben Sem Hartogsveld en ik geloof in de toekomst, ik ben bang ervoor maar ik geloof 
dat het allemaal voorbij vliegt. Ik hoop dat mensen hun ogen openen en zien wat er echt gebeurt, wat er 
allemaal aan de hand is. 
  
Ik ben iemand van de nieuwe generatie, ik heb nog een toekomst, ik moet nog een baan krijgen, ik moet 
nog groeien… Ik wil niet dat als ik later kinderen heb dat ze opgroeien in een wereld waar mensen elkaar 
pijn doen, ik wil niet dat mijn kinderen later zich niet veilig voelen net zoals wat ik nu heb. Ik wil dat mijn 
kinderen later gelukkig worden, maar vraag ik dan te veel? 
 
Niemand vind het leuk deze tijd, iedereen wilt liever naar buiten en familie zien. Maar dat gaat niet 
gebeuren als we ons niet aan de maatregelen houden. Dus mijn boodschap is: “volg de coronamaatregelen 
en blijf binnen, ga niet naar buiten als het niet nodig is, geloof in elkaar…” 
 
Ik ben Sem Hartogsveld, ik ben dertien jaar oud en wil graag mijn familie en vrienden weer zien. Ik geloof in 
Nederland. Ik ken u misschien niet maar ik geloof ook in u, ik geloof in iedereen. 
 
Dit was mijn boodschap en ik hoop dat u uw ogen eindelijk opent en luistert naar elkaar. 
 
Bedankt. 
- Sem Hartogsveld (dertien jaar) 
 


