
Thailand, Singapore, Nigeria, 
Argentinië, New York, Mexico 
en Portugal. En dat in minder 
dan een halfjaar. Ruim 160.000 kilometer 
legde koningin Máxima (46) sinds de zomer-
vakantie af. Dat is vier keer de wereld rond. 
In diezelfde periode was ze ook nog bij dertig 
verschillende events op eigen bodem.  Ze 
heeft wel een paar weken kerstpauze ver-
diend. Het was een veelbewogen jaar, met 
grote hoogtes en diepe dalen, waar ze zich 
met de stijl, smaak en substantie die we van 
haar gewend zijn, doorheen sloeg.

S U B S TA N T I E
In april was het feest op de Eikenhorst.  
Willem-Alexander werd vijftig en dat werd 
goed gevierd. Zowel met als zonder landge-
noten. Want na zijn veelbesproken televisie-

interview en het grote verjaardagsdiner togen de 
Oranjes samen met de Zorreguieta’s naar 
Salzburg om feest te vieren. Het zou de laatste 
familietrip worden waar Máxima's vader Jorge 
Zorreguieta bij was. Hij overleed op 8 augustus 
op 89-jarige leeftijd aan de lymfeklierkanker waar 
hij al jaren aan leed, met Máxima en zijn andere 
dochters en zoons aan zijn zijde. Als donderslag 
bij heldere hemel kwam het verlies niet. Maar 
het werpt wel een schaduw over een verder mooi 
privéjaar. Dochter Alexia (12) ging in september 
voor het eerst naar de middelbare school. Er 

waren prachtige reizen, en na het overlijden van haar vader een 
familietrip naar Argentinië. Haar dochters en liefhebbende echt-
genoot schaarden zich om Máxima heen. De Argentijnse pers kon 
het gezin nergens vinden. Even waren ze  van de radar verdwenen. 
Hoe hecht de band tussen Máxima en Willem-Alexander is, na 
achttien jaar samen, bleek ook wel toen de twee zich dit jaar open-
hartig uitspraken over hun huwelijk. ‘Ze betekent uiteindelijk alles 
voor mij,’ zei de koning tijdens zijn interview met Wilfried de Jong.  
‘Mijn geluk thuis, mijn kinderen: alles heb ik dankzij haar. Maar 
ze is ook een maatje, een sparring partner. Ze is gewoon een heel 
bijzondere vrouw, die ik met heel veel geluk ontmoet heb. En nog 
groter is het geluk, dat zij haar leven met mij wil delen.’ Máxima 
was tijdens de zomershoot aan de Kagerplassen al even lief hebbend. 
‘Hij zit nog altijd vol energie en vol humor,’ meldde ze. ‘We delen 
dezelfde passies, zeker ook de passie voor ons werk. Dat doen we 
als team en dat is heel fijn.’

TEKST: CLAUDIA WITTEVEEN

ZE COMBINEERT HAAR WERK VOOR DE VERENIGDE NATIES MET EEN DRUK GEZINSLEVEN EN WEET 
ER DAN OOK NOG ALTIJD GEWELDIG UIT TE ZIEN. HET KON NIET UITBLIJVEN: MÁXIMA MOEST EN 
ZOU ONZE VROUW VAN HET JAAR WORDEN. ZO ZAG HAAR 2017 ERUIT…

HET JAAR VAN 
MÁXIMA
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OOK QUA LOOKS WAS 2017  
EEN JAAR VOL HOOGTEPUNTEN

S T I J LV O L
De vrouw die zo stevig in haar schoenen staat, 
maakt die schoenen ook tot een trend. Op 
modemissers is Máxima nauwelijks te betrap-
pen in 2017. Zo verscheen ze in Italië in een 
fraai rode Jan Taminiau bij een staatsbanket. 
Ze droeg de jurk ook op haar mans verjaardag. 
Denk ook aan de prachtige Valentino die ze 
koos voor een concert in het Palazzo Colonna 
of het donkerblauwe jumpsuit van Roland 
Mouret dat ze droeg op de openingsavond van 
het Koninklijk Concertgebouw. Aan de sma-
ragdgroene jurk van Zeus + Dione die ze in 
Amsterdam aanhad bij een prijsuitreiking of 
de blauwe bloemenjurk van Luisa Beccaria 
met killer heels waarin ze aanschoof bij het 
benefietgala van het Prinses Máxima Centrum 
voor kinderoncologie. Het is slechts een greep 
uit een reeks voltreffers. Er waren spots op 
haar favoriete designers: Jan Taminiau en  
Edouard Vermeulen (van Natan). Soms is 
Máxima modern, soms trendy, maar vaker  
simpelweg mooi. Het ontgaat overigens nie-
mand dat wij een plaatje van een koningin 
hebben. In Nederland krijgen we maar geen 
genoeg van  haar nieuwe portret, door topfoto-
graaf Erwin Olaf (zie cover van deze editie). 
De lezers van het Franse Paris Match riepen 
Máxima uit tot hun favoriete royal.  Meer dan ooit 
groeide Máxima in 2017 uit tot een stijlicoon.  

S M A A K V O L
Wat er in 2018 precies op het programma staat 
is nog niet bekend. Maar zelfs zonder concreet 
schema is duidelijk dat het geen rustiger jaar  
belooft te worden dan 2017.  
‘Maar het geeft me juist energie,’ zegt ze zelf. 
Het gezinsleven lijkt wel rustiger te worden. 
Er gaat voorlopig geen kind naar de middel-
bare school, Ariane is pas in 2019 aan de 
beurt. Wel wordt eind januari de tachtigste 
verjaardag van schoonmoeder Beatrix uitge-
breid gevierd. Dat zou aanvankelijk deels   
gebeuren in het Haagse Huis Ten Bosch, waar 
Willem-Alexander en Máxima begin 2018 hun 
intrek zouden nemen. Dat die datum niet haal-
baar is vanwege de ingrijpende verbouwing 
is inmiddels wel duidelijk. De verhuizing is 
nu - optimistisch - begin 2019 gepland. Van 
Máxima mag het wellicht nog wel wat later. Ariane 
heeft nog anderhalf jaar te gaan op haar basis-
school in Wassenaar. Als ze zich daarna bij 
haar zussen op gymnasium Sorghvliet voegt, 
is Den Haag pas echt een logische woonplaats. 
Misschien is Máxima stiekem opgelucht dat 
ze na dit drukke jaar niet in de kerstvakantie 
van de kinderen tussen de verhuisdozen zit. 
Maar het vooruitzicht van een nieuw paleisje  
midden in het groen van het Haagse Bos is  
er in elk geval een om op te proosten op  
31 december!

P A S T E L S  E N  N U D E T I N T E N 
F L AT T E R E N  H A A R  T E I N T . 

DOORPAKKEN 
MET EEN 

GLIMLACH

Dat Máxima en Willem-

Alexander hun werkleven met 

elkaar delen, bleek goed in 

2017. Het werd voor Máxima  

drukker dan ooit. Er moest 

een tandje bij voor haar werk-

zaamheden als speciale pleit-

bezorger van de secretaris-

generaal van de VN. Máxima 

reist de hele wereld rond om 

te praten over zaken als het 

digitaliseren van financiële 

diensten. In New York houdt 

ze kantoor met zeskoppige 

staf, waar ze met enige regel-

maat naartoe moet. En dan 

zijn er vaak nog zo’n tien  

buitenlandse trips waar ze als 

VN-afgezant verwacht wordt.  

Je zou bijna vergeten dat dit 

belangrijke werk eigenlijk 

alleen haar bijbaan is. Willem-

Alexander ondersteunen  

bij zijn taken als ons staats-

hoofd: dat is haar hoofdbe-

roep. Met alle representatieve 

functies die daarmee gepaard 

gaan. Afgezien daarvan zitten 

er thuis natuurlijk nog drie 

jonge meiden die hun moeder 

nodig hebben. Het kan niet 

anders of het drukt allemaal 

behoorlijk zwaar op Máxima. 

Toch verschijnt ze waar ook 

ter wereld, steevast met die 

beroemde glimlach, om  

mensen een hart onder de 

riem te steken. Of het nu in 

Nederland is, of tijdens een 

staatsbezoek aan bijvoor-

beeld Portugal of Italië: 

Máxima weet alle harten te 

verwarmen. En altijd in een 

oogverblindende outfit…

A L S  R E D  Q U E E N  S T R A A LT 
M Á X I M A  K R A C H T  U I T .

I N  K L E U R R I J K E  L A N D E N 
A L S  V I E T N A M 

D R A A G T  Z E  G R A A G 
Z O N N I G  G E E L . . . 
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