C MY B

Wie is deze vrouw?
Ze zou warmbloedig
zijn. En wulps.
Een verpletterende
schoonheid, een
kanjer. Maar ook:
verschrikkelijk intelligent
en op en top een dame.
Zeker is dat ze niet
langer ’een’, maar
dé vriendin is van
kroonprins
Willem-Alexander.

Máxima.
Portret van een
verloofde in spe.
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meisje. De Oranjes kiezen
al vijf generaties lang een
Duitse partner, verzuchten ze allemaal. Dat het
echt dik aan is, bewijzen
foto’s die van haar worden
gemaakt terwijl zij zelf
haar zware koffers paleis
Noordeinde indraagt:
’Vriendin kroonprins heeft
SLEUTELS van het paleis’,
weet Privé, dat ook nog
even uitlegt hoe de twee
elkaar hebben ontmoet.
Willem-Alexander zou
haar vier maanden daarvoor op een diplomatenfeestje in New York ontmoet hebben. Bij toeval!
Gevolg: een ’liefdesvonk’.
Begin september is er al
iets meer bekend over ’fraulein Herzog’.
Met stelligheid wordt beweerd dat haar vader een in Argentinië wonende Duitse industrieel is, die over de verbintenis van zijn
dochter met Willem-Alexander zou hebben
gezegd: ’Het is een eer voor onze familie...’
Ook weet het blad te melden dat de onverzettelijke en altijd kritische koningin Beatrix al uit varen is geweest met de ouders
van de fraulein.
Steeds dichter komen de media bij de
waarheid; de Telegraaf noemt haar inmiddels al Maxima Herzog, maar het is uiteindelijk de Volkskrant die op dinsdag 31 augustus met de – bijna – juiste naam op de
voorpagina komt: ’Nieuwe geliefde: Maxima Zorroguita’, kopt de krant en: ’Kroonprins Willem-Alexander aan Argentijnse familie voorgesteld als ’de verloofde’. LatijnsAmerika-correspondente Ineke Holtwijk
heeft voor deze primeur gezorgd. Dat de
naam nog onjuist is gespeld, weten we

Naam: Máxima Zorreguieta |
Geboren: 8 maart 1971
| Sterrenbeeld: Vissen (gevoelig en artistiek) | Vader:
Jorge Horacio Zorreguieta
| Moeder: Mariá del Carmen
Cerruti | Broers: Martín en
Juan | Zus: Inés en drie halfzusjes | Beste vriendin: Sammy Deane (woont in Londen) |
Geloof: rooms-katholiek | Hobby’s: hockey, skiën en volleybal | Bijnaam voor vrienden: Maxi | Opleiding: Northlands
college, Buenos Aires Universitaire studie: economie in
Argentinië en Amerika (Boston) | Titel: doctorandus | Woont:
sinds 1994 in Amerika. | Werkt: bij de Deutsche Bank in
New York, op de afdeling Investment Banking |
’De vonken vlogen eraf’, schreef het roddelblad Privé afgelopen augustus. Om er trots
op te laten volgen: ’Privé presenteert u als
eerste de nieuwe liefde van kroonprins Willem-Alexander, de mogelijk toekomstige
koningin van Nederland. Op het IJsselmeer
waande het verliefde paar zich onbespied.’
Herzog is haar achternaam volgens het
blad. Fraulein Herzog, want: ’de jongedame
naar wie wij al maanden op zoek zijn, is van
gegoede Duitse afkomst.’ Willem-Alexander
en fraulein Herzog zouden elkaar op verschillende plekken in de wereld al maandenlang ontmoeten, vooral in New York.
Privé schrijft dan al over een naderende
verloving en vindt dat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) maar snel met het heugelijke nieuws op de proppen moet komen.
En verzucht: ’Welke geschiedenis schuilt er
achter haar vriendelijke, lieve uitstraling?’
Al snel besteden ook andere tijdschriften
en kranten aandacht aan het mysterieuze

dan nog niet, wel dat Máxima volgens
bekenden ’lang, blond en verschrikkelijk
intelligent’ is. Ze studeerde economie in
Argentinië en Amerika, en woont en werkt
in New York.
Willem-Alexander is dan al met de 29-jarige
Máxima en haar familie op skivakantie geweest in Bariloche, de bekendste wintersportplaats van Argentinië. Die vakantie
was volgens de Volkskrant uitgekozen voor
de officiële presentatie van haar ’verloofde’:
’Twee dagen lang was Willem-Alexander
een gewone, blonde, goedlachse Nederlandse jongen. Pas de derde dag besloten
Máxima en Willem-Alexander de waarheid
te vertellen. Niks gewone jongen, een
prins.’
Dat de ouders van Máxima van hun stoel
vielen, is voorstelbaar. Ook een Argentijnse
krant heeft het nieuws snel te pakken en
schrijft dat ’del principe heredero holandes,
Guillermo Alejandro’ serieuze verkering
heeft met de dochter van de oud-minister
van landbouw.
De correcte naam van de jonge vrouw is
Máxima Zorreguieta. Een Argentijns tvstation zendt op de avond van 2 september
beelden van Máxima uit die op een huwelijk van vrienden van haar zijn gemaakt.
Die homevideo is voor 30.000 gulden gekocht van de familie Gurmendi, die vervol-

Waar hebben ze elkaar
ontmoet?
Daarover bestaat nog enige onduidelijkheid. Er zijn twee versies: de meest
gehoorde is in mei 1999 op een diplomatenfeestje in New York, en sommigen zeggen in maart 1999 op een feest
in het Spaanse Sevilla.

gens wordt aangeklaagd door de familie
Zorreguieta. De NOS wil het filmpje uitzenden, maar de Telegraaf en SBS6 dreigen
met een claim van 630.000 gulden, omdat
zij de uitzendrechten hebben verworven.
En zo maakt Nederland op 3 september bij
SBS6 kennis met de mogelijk toekomstige
koningin van Nederland. Het filmpje laat
een beeldschone jonge vrouw met lang
blond haar zien, met een stralende lach en
een buitengewoon vrolijke natuur. Máxima
heeft lol, dat zie je zo, ze danst, rookt,
drinkt champagne en schatert. De Argentijnse tv ondertitelt de beelden met de dromerige tekst: Een Argentijnse koningin?

Sprake van vriendschap
Het bestaan van Willem-Alexanders vorige
vriendin Emily Bremers is altijd hardnekkig
doodgezwegen, maar in het geval van
Máxima wordt toegegeven dat ’er sprake is
van een vriendschap’. Voor de media is dat
het teken dat er meer aan de hand is. Dus
storten vooral de roddelbladen zich met
volle kracht op Máxima Zorreguieta. De
hoofdredacteur van Privé, Wilma Nanninga, is lyrisch over haar: ”Ze is een struise,
blonde, swingende jetset-koningin, heerlijk!” En: ”Ze heeft het potentieel van een
prinses Diana of een Gracia van Monaco.”
Hele ploegen worden er naar Argentinië
gestuurd, waar de ene journalist na de ander stuit op een muur van stilzwijgen. Ondertussen buigt de serieuze pers zich over
een politiek gevoelige kwestie: de vader
van Máxima was van 1979 tot 1981 minister van landbouw tijdens de militaire dictatuur van generaal Videla. In die periode
zijn duizenden mensen ’verdwenen’, wat
gelijkstaat aan ’vermoord’. ’Kan dit wel?’,
vragen enkele kranten zich af. Staat het
verleden van Máxima’s vader een verbinte
nis wellicht in de weg?

Meningen over Máxima
Fred Lammers

is schrijver
van diverse boeken
over de Oranjes en
ruim dertig jaar koningshuis-verslaggever van Trouw.
”Eerst was ze een vriendin, nu
is ze dé vriendin... Hoe zal Eef
Brouwers van de RVD Máxima
straks weer noemen? Zijn
hartsvriendin? Kom op, zeg!
Alles wijst erop dat er een verloving in de lucht hangt. En
Beatrix bemoeit zich er heel
nadrukkelijk mee. Als moeder
én als staatshoofd. Het inburgeringsprogramma dat voor
Máxima is bedacht, zal abso-
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luut haar idee zijn. Natuurlijk
is het overlegd met de adviseurs, maar oorspronkelijk
komt het van Beatrix. Ook zij
kent genoeg voorbeelden van
prinsessen die trouwden en
later spijt kregen, zal ik maar
zeggen. Het is goed dat Máxima de tijd krijgt ’ingeburgerd’
te worden. Iemand uit Argentinië zal niet al te veel weten van
ons land en al helemaal niet
van een monarchie, want dat
kennen ze daar niet. Ik vraag
me wel af of we weten wat dat
’inburgeren’ van de aanstaande van onze kroonprins precies moet inhouden. Omdat

we hier al heel lang geen man
als staatshoofd hebben gehad,
moet het buitenland als voorbeeld dienen. Daar hebben we
gezien dat wie zich als aankomend lid van het koningshuis
in een rol laat drukken, later
veel moeite krijgt met zijn
identiteit. Maar kijk ook eens
naar prins Claus. Ik zie een
verband tussen zijn depressiviteit en de kroning van zijn
vrouw. Toen Beatrix koningin
werd, wist Claus niet om te
gaan met de louter representatieve rol waarin hij opeens terechtkwam. Prins Bernhard
werd destijds bij zijn inburge-

ring vooral begeleid door mensen van de Nederlandsche
Handelmaatschappij en dus
ging het voornamelijk over het
bedrijfsleven. Geen staatsrecht, geen politiek, Bernhard
had bijna geen idee wat zijn
positie als prins zou worden.
Met het huidige imago van
Máxima zal Beatrix niet tevreden zijn. Uit de eerste foto’s en
beelden die we te zien kregen,
bleek ze vooral een losbandige
feestganger, zeker niet zo’n
keurig typetje als met wie de
Belgische kroonprins Philippe
is getrouwd. Het verbaasde mij
eerlijk gezegd waarom er, door

wie dan ook, geen andere beelden in omloop zijn gebracht.
Laat Máxima zien als een keurig meisje, denk ik dan. Nu is
er een bepaald imago van
haar, dat misschien helemaal
niet terecht is. Het zal niet
compleet zijn. Ons koningshuis wordt in elk geval minder
saai door haar. Ik kan daarom
alleen maar hopen dat ze
Máxima niet te veel in een koninklijk stramien pushen, dat
ze haar karakter niet aan banden leggen. Wat voor inburgeringsprogramma er ook is bedacht, blijf alsjeblieft jezelf,
zou ik haar willen zeggen.”

Boven en linksonder: Máxima
gefotografeerd op 7 september
1999, voor het kantoor van
haar werkgever, de Deutsche
Bank in New York.

In dit gebouw aan de 20ste
straat in New York heeft
Máxima een appartement.

Willem-Alexander gaat met Máxima en haar
ouders op skivakantie. Pas de derde dag vertelt
het paar de waarheid: ’Pa en ma, Alexander is
geen gewone jongen, maar een prins’
Irène Diependaal, schrijfster van het boek
Emily! De Koninklijke verloving die niet
doorging.
”Ik geef Máxima
meer kans op een huwelijk dan
Emily Bremers destijds. Máxima heeft veel mee: haar charisma, haar goede komaf, ze is
buitenlandse en voor zover we

weten, heeft ze geen belastend
verleden. Máxima spreekt de
Nederlanders duidelijk meer
aan dan Emily, dat merk je nu
al aan de reacties op straat en
in de media. Ik denk dat er
geen maatschappelijk draagvlak was voor een huwelijk met
Emily. Er was duidelijk afkeer
van het onduidelijke verleden
van haar vader. Tijdens mijn

onderzoek ontdekte ik dat in
elk geval één vooraanstaande
krant klaar stond met belastend materiaal. Zij hadden
daarmee de publieke opinie
zodanig kunnen bespelen dat
er een brede maatschappelijke
discussie was ontstaan rond
Emily en met name haar familie. Bij het verleden van de va
der van Máxima zijn ook
margriet 13 | 00
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De ex-vriendinnen van Alex, v.l.n.r.:
Yolanda Adriaansens (drie jaar), Paulette Schröder (een half jaar) en Emily Bremers (vier jaar).

Máxima op een feest met haar vriendinnen.

Het naambordje op de deur
van Máxima’s appartement,
met daarop nog de naam van
haar vorige vriend: Dieter
Zimmerman.

Het filmpje laat een beeldschone jonge
vrouw met lang blond haar zien. Máxima
heeft lol, dat zie je zo, ze danst, rookt,
drinkt champagne en schatert
vraagtekens te zetten. Vader
Zorreguieta was onderminister
in de Argentijnse junta-regering. Mijn inschatting is echter
dat dit anders ligt in de publieke opinie. Emily’s vader ontweek via België de schatkist die
’wij Nederlanders’ vullen en
het ligt daarom gevoelig als de
dochter van zo’n man een koninklijke uitkering uit diezelfde
schatkist ontvangt. En de ooms
van Emily hebben bovendien
in de jaren zeventig miljoenen
guldens – overheidsgeld – die
bestemd waren voor de zwakzinnigenzorg overgeheveld
naar hun privé-rekeningen.
Tranentrekkende verhalen over
de wantoestanden die daardoor in tehuizen voor zwakzinnigen ontstonden, roepen veel
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meer negatieve reacties op dan
verhalen over martelingen aan
de andere kant van de wereld.
Bovendien zijn er geen bewijzen dat Máxima’s vader betrokken was bij schending van
mensenrechten. Hij deed zijn
burgerplicht tijdens de burgeroorlog in Argentinië, dat is wat
anders dan zélf een oorlogsmisdadiger zijn.”
Couturier Edgar Vos heeft het
ontwerp voor de bruidsjurk van
Máxima al helemaal in zijn hoofd.
”De bruid van een
koning hoort een
grote, opvallende
jurk te dragen. Met
gebroken wit als
kleur, want dat past prachtig bij
haar Zuid-Amerikaanse huid.

Dus wordt zijn geschiedenis uitgeplozen.
De familie van Jorge Horacio Zorreguieta
emigreerde zo’n tweehonderd jaar geleden
van Spaans Baskenland naar Argentinië.
Máxima’s moeder, Mariá del Carmen Cerutti, heeft Italiaanse ’roots’. Ze zijn niet
van adel, maar behoren wel tot ’La Alta’,
oftewel de upper class van Argentinië, zonder tot de echte high society te behoren.
De vader van Máxima is eerder getrouwd
geweest. Uit zijn eerste huwelijk met Marta
López Gil heeft hij drie dochters: María
(1956), die werkzaam is in het bedrijfsleven, Angeles (1958), een microbiologe die
met haar gezin in Engeland woont, en Dolores (1965), die kunstenares is en in New
York woont. Uit zijn tweede huwelijk met
María del Carmen Cerutti werd op 8 maart
1971 Máxima geboren, gevolgd door
Martín (1972), Juan (1982) en Inés (1984).
De conclusie van het onderzoek naar Zorrequieta’s rol tijdens het bewind van Videla
is dat hij door zijn positie natuurlijk wel
deel heeft uitgemaakt van de militaire
junta, maar geen bloed aan zijn handen
heeft. In geen enkel dossier van mensenrechtenorganisaties duikt zijn naam op.
Nu is Máxima’s vader nu president van
de Vereniging van Argentijnse Suikerproducenten.
In de weken die volgen wordt steeds meer
bekend over Máxima. Na de lagere school
ging zij naar het Northlands college, een
peperdure privé-meisjesschool, waar
dochters van de elite een streng Britse opleiding met een Argentijns sausje krijgen.
Máxima is daar tweetalig opgeleid, in het

Gelet op de bijzondere uitstraling van Máxima moet het geheel sportief zijn met een volle
rok, blote schouders en een
blote hals. De hals zouden we
deels transparant kunnen bedekken, wellicht ook met een
licht borduursel erop. De sleep
hoort volgens traditie vijfenhalve meter lang te zijn, en die zou
ik maken van dun, antiek kant.
Een luchtige, dunne sleep, dat
past bij het sportieve en nonchalante dat Máxima uitstraalt.
Het haar steken we netjes op,
zodat daar een prachtig diadeem in past en dan is er natuurlijk de sluier. Een echte
bruid draagt ook handschoenen. Ik denk aan doorschijnende óf leren handschoenen,
maar dan wel korte.”

Historicus Ernst H.
Kossmann, hoogleraar emeritaat van de Universiteit
Groningen over het inburgeringstraject voor Máxima: ”Een aantal
aspecten is niet meer dan vanzelfsprekend. Onze taal bijvoorbeeld. Die moet ze leren,
ze moet in staat zijn complete
Nederlandse zinnen te maken.
Máxima moet de staatsinstellingen leren kennen, iets van
de geschiedenis ervan en de
grondwet natuurlijk. Eigenlijk
alles wat op de middelbare
school zo’n beetje onder maatschappijleer valt. Het is belangrijk dat ze de geschiedenis van
ons land goed bestudeert.
Máxima is afgestudeerd, kent
diverse talen, daar verwacht ik
meer van dan alleen kennisname van de val van Den Briel en
de Slag bij Nieuwpoort. Dieper
ingaan op onze vier eeuwen

Spaans en het Engels. Na het Northlands
College studeerde Máxima economie in
Argentinië en haalde haar masters degree
in Boston, USA. Zij is dus doctorandus.
Ook komen we aan de weet dat Máxima
erg van uitgaan houdt, graag uitstapjes organiseert en vroeger in de weekends altijd
op de chique polovelden even buiten Buenos Aires was te vinden. Polo is een heel
belangrijk sociaal evenement in de rijke
Argentijnse kringen; jonge mensen van gegoede komaf ontmoeten elkaar bij de wedstrijden. Maar, zo wordt er steevast bij gezegd, Máxima is dan wel een vrolijke meid
die van feesten houdt, maar ze blijft altijd
op en top een dame.

Het jachtseizoen is geopend
Premier Kok hield in het begin van het
Máxima-nieuws de boot af door de pers
te vertellen dat hij nog niet met de kroonprins had gesproken en dus ook niets kon
zeggen. Maar als hij dat wel heeft gedaan,
zegt hij dat er sprake is van een vriendschap tussen Willem-Alexander en Máxima, die ’bijzonder genoeg is om te vermelden’. Maar niet bijzonder genoeg om de
ruimte te bieden aan allerlei speculaties.
Het jachtseizoen op de twee is nu helemaal geopend. De Foto moet worden gemaakt.
Er hangen permanent fotografen rond bij
het huis van Willem-Alexander en bij de
ingangen van paleis Noordeinde. Anderen
speuren met hun telelens de brede straten
van New York af. Vooral in de buurt van 225
West 20th Street, waar Máxima haar appar-

historie – als staat bestaan we
immers pas sinds ongeveer
1600 – zou ik dus zeker doen.
De economische en sociale situatie van toen en nu, maar
ook over het feit dat we tweehonderd jaar een republiek geweest zijn en de twee eeuwen
daarna een monarchie, moet
ze meer weten. Máxima zal
zich ín onze gemeenschap
moeten bewegen om Nederlanders en hun gewoonten en
gedachten verder te leren kennen én begrijpen.”

Edwin Smulders, fotograaf
van Weekend, maakte
in New York de eerste
foto van prins Willem-Alexander en
Máxima sámen.
”Twee dagen lang heb ik Máxima achtervolgd. Van haar appartement naar haar werk,

tement heeft. Het is een rustige buurt,
waar weinig valt te beleven en nog minder
valt te zien. Geen Máxima in ieder geval,
want die duikt onder bij een vriendin.
De Rijksvoorlichtingsdienst vindt het allemaal overdreven en spreekt van een ’hype’.
Wel is het vreemd dat de huishoudster van
de familie Zorreguieta meteen verwijst
naar de RVD als zij door een Nederlandse
journalist van het RTL4-nieuws wordt aangesproken. Ook opvallend is dat WillemAlexander er zelf niet veel aan doet om
Máxima weg te stoppen. Eerst was er dat
boottochtje op de Groene Draeck, waarbij
de boot wel erg dicht bij de wal werd afgemeerd, ’alsof ze er om vroegen om gefotografeerd te worden’. Vindt dagblad Trouw.
En naar het huwelijksfeest op 18 augustus
van Willem-Alexanders’ vriendin Vanessa
Loudon heeft hij Máxima ook gewoon
meegenomen.

Waar gaan Willem-Alexander
en Máxima wonen?
Kasteel Drakensteyn maakte een tijd
lang volgens ingewijden de meeste kans,
maar inmiddels is bekend geworden dat
er een flink hekwerk rond het voormalige
landgoed van prinses Christina, De Horsten in Wassenaar, wordt geplaatst. Een
teken dat dat wel eens het toekomstige
huis van het paar zou kunnen worden.

naar de nagelstudio, constant
was ik bij haar in de buurt. We
hadden namelijk een serieuze
tip binnengekregen dat ze in
New York een paar dagen met
Willem-Alexander zou doorbrengen. Omdat ze gewoon
naar haar werk bij de Deutsche
Bank ging, leek het daar trouwens niet op. Tót ze in de
buurt van haar appartement
een restaurant binnenliep en
ik er beveiligingsmensen zag
staan. De meesten ken ik inmiddels wel, maar deze mannen had ik nog nooit gezien.
Het kon bijna niet anders of
Willem-Alexander moest in dat
restaurant zitten. Drie uur lang
heb ik in de vrieskou, het was
min 20 graden, in een taxi
schuin tegenover het restaurant zitten wachten toen ik ze
naar buiten zag komen. Máxima, Willem-Alexander en een

Het NOS journaal weet te melden dat
Máxima een ’verpletterende schoonheid’
is, en premier Kok raakt zo langzamerhand
zwaar geïrriteerd. Hij doet een dringend
beroep op de Nederlandse media om het
paar met rust te laten. ”We moeten hen nu
de ruimte gunnen om elkaar beter te leren
kennen,” zegt hij, ”Geef de prins daarom
de rust om hem de afwegingen te laten
maken die voor de rest van zijn leven van
belang kunnen zijn.”
Maar de ’Maximanie’ dendert gewoon
door.

Nepfoto’s
In de jacht om De Foto blundert uitgerekend de Telegraaf fors; twee maal zetten ze
een foto van het ’liefdespaar’ breeduit op
de voorpagina, waarvan al dezelfde dag
blijkt dat hij nep is. Maar ook serieuze
kranten zoals de Volkskrant en NRC Handelsblad zijn in de ban van Máxima. Eensgezind luidt de mening van de media:
Hoor eens, het gaat om de toekomstige
koningin van Nederland. Logisch dat wij
er aandacht aan besteden.
En hoe gaat het ondertussen met het liefdespaar? Máxima verhuist in oktober naar
een chic en goed beveiligd appartement in
Manhattan, dat door haar vader zou zijn
gehuurd. En Alex pakt wel heel regelmatig
de Concorde van British Airways in Londen, die hem in slechts vier uur naar New
York brengt. Een trip die hem, inclusief het
retourtje Amsterdam-Londen, iedere keer
meer dan tienduizend gulden kost.

Eind oktober zegt roddelblad Party met

paar andere mensen. Door het
raam van de taxi maakte ik wat
foto’s en ben snel uitgestapt.
Toen was het klikken totdat ze
mij zagen en allebei een andere kant op liepen. Maar dé foto,
die had ik. De eerste foto waar
ze samen op staan.”

Johan Vlemmix uit Eindhoven is oprichter van de
Máxima
Fanclub.
”Ik reken helemaal op een bruiloft en dat
gaat niet lang meer duren, let
maar op. Daarom ben ik alvast
begonnen met Soestdijk II, het
fanclubhuis achter mijn woning, te laten verbouwen. Het
moet een replica van het echte
Soestdijk worden, maar dan
over een breedte van 45 meter.
Als het af is, kunnen we de

bruiloft er misschien een keertje overdoen. Sowieso hang ik
het helemaal vol met kroonluchters en spullen over onze
koninklijke familie. En over
Máxima natuurlijk, want de expositie moet wel compleet zijn.
Verder blijft ons mobiele clubhuis ook rondrijden, want we
willen haar in het héle land
blijven promoten. Met die
camper staan we op de trouwdag natuurlijk langs de route,
een mooie plek wordt geregeld.
En ik heb alvast 250 witte
trouwjurken gekocht om er
met allemaal bruiden te gaan
staan. Volgens mij vinden de
prins en Máxima dat hartstikke
leuk, juist op zo’n bijzondere
dag. Net als die cd en videoclip
die ik van Máxima heb gemaakt. Willem-Alexander
houdt wel van dat soort dingen. Als ik zou weten dat hij het 
margriet 13 | 00
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Willem-Alexander is duidelijk verliefd.

Máxima te hebben gesproken. Ze zei: ”Ik
heb recht op mijn eigen privé-leven en ik
heb geen zin om over mijn relatie met jullie
prins te praten. Nee, ik ga écht niet vertellen of ik verliefd ben op jullie prins. Dat
zijn mijn intieme gevoelens en die houd ik
absoluut voor mezelf. Het enige wat ik wel
kwijt wil, is dat ik op dit moment heel erg
gelukkig ben en verder zeg ik niets meer.”
De besliste toon maakt iets vals in Party los,
want in het artikel wordt verder gewag gemaakt van het feit dat Máxima op straat

allemaal maar niks vindt, zou
ik meteen met de fanclub stoppen. Op Koninginnedag hebben we elkaar een hand gegeven en kort even gepraat. Hij
was heel aardig. Laatst kreeg ik
nog een kaart van hem. Hij
kent mijn goede bedoelingen,
weet dat ik het allemaal zelf
betaal en er niet rijk van wil
worden. Ik wil gewoon graag
dat we Máxima alvast in onze
armen sluiten, dat we laten
zien dat ze van harte welkom
is. En dat heel Nederland er op
31 augustus bij is. Of heb ik nu
te veel gezegd?”
Wanneer gaan Willem-Alexander
en Máxima zich verloven? Het Parool schreef een wedstrijd uit en
beloofde degene die de juiste datum raadt een reis naar Buenos
Aires. Redacteur Frans van
Deijl: ”We zagen dit als onze
manier om ook iets met alle
aandacht rond hun eventuele
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’altijd’ loopt te eten (’daar hebben wij Emily
nooit op kunnen betrappen’) en ze rookt
ook nog. ’Nog even en we zien onze toekomstige koningin als een soort Ma Flodder, al rokend over straat lopen!’ aldus de
Party-journalist die Máxima ronduit ’eetziek’ vindt. In november 1999 brengt het
blad exclusieve foto’s van Willem-Alexander
en Máxima die samen boodschappen lopen te doen in New York. Zodra ze de fotograaf in de gaten krijgen, lopen ze ieder een
andere kant op.
Niet alleen de pers is geïnteresseerd in
Máxima. Ook het zakenleven wordt wakker.
Dagblad Trouw weet te melden dat er een
ware run is op het deponeren van de merknaam Máxima. De Telegraaf wil de naam
vastleggen voor een tijdschrift en Joop van
den Ende wil ’ooit’ een musical maken met
die naam. Minstens twintig andere bedrijven willen de naam Máxima gebruiken
voor hun tulpen, juwelen, sterke drank,
cosmetica, leren tassen, luxe kleding en,
dat is inmiddels al op de markt, Maxima
Slank, een vermageringsmiddel. Ook staan
er Máxima-reizen op stapel met rondleidingen langs alle plaatsen die iets met
Máxima te maken hebben. In de maanden
die volgen, blijft het Máxima voor en Máxima na. De kroonprins blijft op en neer vliegen naar New York, premier Kok blijft aangebrand doen over de belangstelling van de
media, Máxima gaat mee met de millenniumvakantie van de koninklijke familie naar
India en de Rijksvoorlichtingsdienst doet

verloving te doen. Het was een
serieuze weddenschap, we
hebben het niet voor niets gecombineerd met een historisch
perspectief waarin we allerlei
mogelijke data gegeven hebben. De reacties hebben onze
stoutste verwachting overtroffen. Er zijn zo’n 3000 inzendingen binnengekomen. 30 april
is de datum die het meest genoemd is, maar het viel ook op
dat er veel mensen zijn die hopen dat de verloving op de verjaardag van één van hun familieleden gaat vallen. Die vinden
dat kennelijk toch bijzonder.”

Annette Heffels:
’Máxima is géén
Diana’
Ik voel dan ook niet
helemaal mee met
alle mensen die
(verwijzend naar Diana) zo
met Willem-Alexander en

geruchten over een op handen zijnde verloving nog steeds af met: onzin, flauwekul.

Een verloving? Onzin!
Op 13 januari van dit jaar opent NRC Handelsblad met de kop dat de voorbereidingen voor het huwelijkscontract in volle
gang zijn. Ook zou Máxima bezig zijn met
een ’inburgeringstraject’, wat inhoudt dat
zij de Nederlandse taal moet leren en op de
hoogte moet worden gebracht van de Nederlandse staatsinrichting. Helemaal niet
waar, aldus premier Kok en de RVD. Maar
de kranten hechten aan die ontkenningen
geen waarde meer, want, zo wordt gefluisterd, de RVD weet soms ook echt niet wat
er werkelijk aan de hand is, omdat ze door
het koninklijk huis bewust onwetend wordt
gehouden. Op die suggestie antwoordt
Kok: ”Gaat u er maar van uit dat ík op de
hoogte ben” Twee dagen later geeft hij toe

Hebben Willem-Alexander
en Máxima hetzelfde geloof?
Nee. Willem-Alexander is Nederlands
hervormd en Máxima rooms-katholiek.
Maar dat wordt tegenwoordig niet meer
als een probleem gezien. Bij het huwelijk
is de oplossing een oecumenische
dienst, net zoals bij prins Maurits en
Marilène van den Broek gebeurde.

Máxima te doen hebben, omdat ze het zo zwaar zouden
krijgen.
Volgens mij is koning en koningin van Nederland zijn best
een aardige baan. De Nederlandse pers behandelt het
koningshuis altijd redelijk fatsoenlijk en terughoudend.
Uiteindelijk maken Alex en
Máxima al een hele tijd afspraakjes overal op de wereld,
zonder dat wij daar veel van
mee krijgen. Bovendien lijkt
het een baan, die je een beetje
zelf kunt invullen. Wanneer je
graag werkt, kun je er heel druk
mee zijn, maar als je daar geen
zin in hebt, is de functie best
wat nonchalanter in te vullen.
Ik verwacht dus eigenlijk dat
het mee zal vallen met al die
maatschappelijke verplichtingen en media-aandacht. Wel
ben ik bang voor mythevorming daarover. Wanneer je
voortdurend hoort dat je ge-

roepen bent om zo’n loodzware taak te vervullen, dan is het
risico dat je daar in gaat geloven groot. Zelf ga je dan ook al
snel denken dat je heel bijzonder bent en veel respect en bewondering verdient, niet om
wat je doet, maar om wie je
bent. Over het algemeen maakt
dat mensen niet prettig in de
omgang. In een relatie lijkt zo‘n
groot ego me lastig. Zeker wanneer beide partners gaan geloven in hun eigen bijzondere
verdiensten en daarover onderling ook nog eens de strijd
aangaan.
Een andere moeilijkheid voor
het jonge paar is dat het te maken krijgt met een behoorlijk
dominante (schoon)moeder.
Alex heeft volgens mij wel eens
wat gepuberd en gesputterd,
maar is daarop naar een Engelse kostschool gestuurd en toen
hij terugkwam, luisterde hij gewoon weer naar zijn moeder.

dat Máxima Zorreguieta ’zich voorbereidt
op een lang verblijf in Nederland’. En: ’daar
hoort ook bij dat zij kennis neemt van de
Nederlandse cultuur. Dat is niet onverstandig als een vriendschap zo serieus is.’
Maar een verloving? ’Van A tot Z onzin’.
Het Parool vindt dit reden om een Wie
raadt de verlovingsdatum-wedstrijd uit te
schrijven, de oproep begint met de hilarische zin: ’Máxima heeft al Nederlandse les,
premier Kok komt bij het onderwerp nauwelijks meer uit zijn woorden, de RVD weet
van niets, dus lang kan het niet meer duren.’ Wie de verlovingsdatum raadt, wint
een vijfdaagse reis naar Buenos Aires!
Nog geen anderhalve week later wordt bekend dat Máxima in New York al enige tijd
Nederlandse les volgt. En vervolgens wordt
Máxima door twee journalisten van Vrij
Nederland op een doodgewone maandagmiddag in het Amsterdams café Tabac ontdekt, waar zij met professor Victor Halberstadt een Cola Light zit te drinken. ”Och,
dat was gewoon een onderonsje,” is het
commentaar van de hoogleraar een paar
uur later. Hij kende Máxima al enige tijd en
dan mag je toch wel een kopje koffie met
elkaar drinken?
En wat zegt de RVD? Niks natuurlijk. Nou
ja, behalve dan dat de professor en Máxima elkaar wel eens spreken. Maar uitsluitend privé. Natuurlijk.
Vrij Nederland beschouwt Halberstadt als
’een zeer logische keuze van het hof om
een mogelijk aanstaande koningin wegwijs

Het is ook wel ingewikkeld om
dat niet te doen, wanneer iedereen om je heen eerbiedig
over haar doet en wanneer je
haar bovendien moet opvolgen.
De meest optimistische visie
op Alex als zoon van een overheersende moeder is de volgende: hij is in ieder geval gewend aan krachtige vrouwen,
dus zal er niet vanuit gaan dat
hij niet alleen koning maar ook
de baas wordt. De meer sombere kijk op zijn ontwikkeling
is dat hij zo zijn eigen manier
heeft gevonden om zich te verzetten tegen de invloed van
vrouwen en dat hij zich fysiek
of geestelijk afsluit als iets hem
niet bevalt. Of nog vervelender,
dat hij passief-agressief de
strijd met een vrouw van wie
hij houdt aangaat. Op het oog
is zo’n man gemakkelijk, redelijk en goed gehumeurd, maar
ondertussen doet hij precies
waar hij zin in heeft en houdt

te maken in Nederland. Hij is een persoonlijke vriend van Beatrix en al jaren een gezaghebbende raadgever van het hof.’
De jacht om De Foto wordt uiteindelijk gewonnen door fotograaf Edwin Smulders,
die in New York bij 20 graden vorst zijn lange wachten beloond ziet: gearmd verlaat
het stel op zaterdagmiddag een restaurant
en Smulders drukt af. De foto’s van WillemAlexander en een lachende Máxima staan
de volgende dag op de voorpagina van het
Algemeen Dagblad en op de cover van
Weekend. Ze zijn meteen wereldwijd verkocht, voor zeer hoge bedragen.
En dan wordt het opeens allemaal wat
concreter. De vader van Máxima geeft toe
dat zijn dochter een relatie heeft met prins
Willem-Alexander. Waarna de RVD op 2 februari officieel verklaart dat Máxima niet
’een’ vriendin is, maar ’de’ vriendin. En is
de gedachte aan een verloving niet meer zo
prematuur of onzinnig. Maar wanneer? Op
Koninginnedag, 30 april, wordt er gefluisterd, en anderen houden het op 31 augustus, de verjaardag van koningin Wilhelmina. Of Máxima een goede koningin zal
zijn? Historica Reinildis van Ditshuyzen
zei onlangs: ”Ze heeft absoluut een voorsprong. Ze is intelligent, bereisd, ze is al
wat ouder en gewend om tot de bovenlaag
van de sociale klasse te behoren. Máxima
is al vertrouwd met een leven van bediendes en baljurken. Hoewel een koninklijke
m
status natuurlijk wel iets anders is.”

zo de ander op haar plaats.
Maar laat ik niet moeilijk doen
voor mijn tijd, want Alexander
lijkt tot nu toe aardig, redelijk
intelligent, niet al te introspectief en soms geestig.
En Máxima is geen Diana. Ze
heeft een goede opleiding, een
interessante baan en leidt al jaren een zelfstandig leven. Geen
afhankelijk type kortom, en ik
hoop heel erg dat ze in haar
verliefdheid niet te ver gaat
met aanpassen en het iedereen
naar de zin maken (de belangrijkste valkuil van vrouwen zoals wij allemaal weten). Ik zou
haar aanraden om van het begin af aan een baan te zoeken,
zodat ze een eigen leven
houdt. Iets doet waar ze goed
in is. Een echte baan heeft, niet
alleen maar representatief of
liefdadig werk doet. En die
baan volhoudt, parttime desnoods als ze kinderen krijgt.
Een eigen gebied, waardering

om je eigen capaciteiten en niet
vanwege je functie als vrouw
van, is goed voor je gevoel van
eigenwaarde en dus voor je relatie. Zelfbewustzijn heb je nodig als je getrouwd bent met
een beroemdheid, ook al is hij
dat slechts door zijn geboorte
geworden. En een beetje ingewikkelde baan waar je je best
op moet doen, heb je nodig om
te voorkomen dat zelfbewustzijn overgaat in zelfingenomenheid.
Volgens mij zou ze veel kunnen
hebben aan haar schoonvader,
die ook door zijn eigen werk respect afdwong.
Tenslotte zijn er nog de cultuurverschillen die de relatie
onder druk kunnen zetten. Ieder paar krijgt een blauwdruk
van hoe het hoort in een huwelijk mee vanuit zijn eigen ouderlijk gezin en zijn eigen culturele achtergrond. Beiden zijn
in een behoorlijk elitair milieu

Uit Panorama van 22 december 1999.

Uit Nieuwe Revu van 29 december 1999.

Uit Weekend van 6 februari 2000.

Uit Privé van 11 maart 2000.

opgevoed, maar ik kan me
voorstellen dat ze vanuit Nederland en Argentinië toch verschillende ideeën over manvrouw-relaties hebben meegekregen. Kortom, de echte problemen verwacht ik minder
door druk van buitenaf dan
door factoren van binnenuit.
Ik wens ze dan ook veel liefde,
soepelheid en individualiteit
m
toe.”
tekst: heleen spanjaard, robert van
den ham. fotografie: edwin smulders,
anp, benelux press, bert nienhuis,
wout jan balhuizen
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