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  De blonde reus die zij al van een afstand had gesignaleerd, vroeg haar ietwat verlegen ten 

dans. Zij informeerde onder het dansen hoe hij heette. 'Alex.' 'Alleen Alex?', hield zij vol. 

Toen hij zich daarop bekendmaakte als prins Willem-Alexander van Oranje, dacht zij dat hij 

haar in de maling nam. Pas toen zij in de gaten kreeg dat de vijf vrienden met wie hij aan de 

kant had gestaan lijfwachten waren, viel het muntje.  

 Ook in Argentinie is het nu zover: het verhaal van de ontmoeting en nog veel meer konden 

Maxima's landgenoten zondag lezen in Clarin, 's lands grootste dagblad. De krant liet zich 

souffleren door niet met naam genoemde vriendinnen en familieleden, hetgeen een schat aan 

nieuwe details opleverde. 

 Onder meer dat de Nederlandse regering van plan is Maxima's vader te weren bij andere 

openbare ceremonies, zoals de doop van een kind, als blijkt dat zijn aanwezigheid veel kritiek 

losmaakt. Het blad noemt ook het bestaan van een pre-huwelijks contract waarin staat dat de 

kinderen na een scheiding 'aan het koningshuis blijven toebehoren'. 

 Maxima's familie telt de dagen tot zaterdag af. De Zorreguieta's zijn trots maar ook bezorgd. 

Ze vrezen dat hun vrije en blije Maxima op den duur ongelukkig wordt van de gouden kooi en 

de media. 'Ze zegt steeds dat het goed met haar gaat, dat niemand iets van haar eist, hoogstens 

suggereert. Maar wij geloven het niet. 

 'Wij zijn bang dat zij - omdat zij is wie zij is - allerlei dingen niet mag', citeert Clarin een 

familielid. 

 De aanstaande bruid zou moeite hebben met de protocollaire beperkingen. Van het niet roken 

in het openbaar tot niet niet beoefenen van bepaalde sporten die 'niet geschikt voor 

prinesessen zijn'. Het verbod waarmee de affectieve Argentijnse het meest worstelt is dat zij 

haar aanstaande in het publiek niet mag omarmen of op de mond kussen. Maar volgens een 

familielid maken beiden dit gemis in huiselijke kring meer dan goed. 

 Maxima's intieme kring onthulde ook nog details over de ceremonie van zaterdag. Bontjassen 

zijn verboden, net als zwarte of witte kleding voor de dames. Zwart omdat koningin Beatrix 

dat geen feestelijke kleur vindt, wit omdat deze is voorbehouden aan de bruid. 

 De heren hebben hun maten moeten sturen voor het rokkostuum dat klaarligt in Amsterdam. 

Vrouwen moeten verplicht met hoed verschijnen. 
 


