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 Koningin Beatrix zal als het even kan vaker Willem-Alexander en Maxima meenemen op 

reis. Dat valt op te maken uit uitspraken van de koningin tijdens het tweede gesprek met de 

pers in Brazilie. Het samen optrekken tijdens het dubbele staatsbezoek aan dit land en Chili 

was volgens de koningin zeer goed bevallen.  

 De bonus lijkt vooral voor Maxima. De koningin stipte aan dat zij vaker naar alle 

tevredenheid met de kroonprins officiele bezoeken had afgelegd, maar dat het deze keer nog 

gezelliger was geweest. Maxima had mede vanwege haar kennis van taal en continent het 

staatsbezoek een extra dimensie bezorgd. 

 De kroonprins maakte een kwinkslag toen hem werd gevraagd of hij en zijn vrouw er de 

volgende keer weer bij zouden zijn. 'Dat laten we aan de chef over', zei hij. In hofkringen gaat 

men ervan uit dat als er geen agendaproblemen zijn, het toekomstig koningspaar voortaan 

meegaat. 

 Het zal dan vooral om wat wordt genoemd officiele bezoeken gaan. Staatsbezoeken kunnen 

slechts eenmaal worden afgelegd door het regerend staatshoofd. Koningin Beatrix legde er 

reeds 38 af. In West- en Midden-Europa is bijvoorbeeld slechts Oostenrijk nog over. 

 De landen die in aanmerking komen voor een staatsbezoek zijn naties waarmee Nederland 

speciale banden onderhoudt of banden wenst te intensiveren. Er is een complicerende factor: 

Beatrix is al meer dan 22 jaar koningin. Het protocol schrijft voor dat het langst regerende 

staatshoofd nooit als eerste een land bezoekt. De spoeling wordt dun. 

 Twee ijzersterke kandidaten voor een toekomstig staatsbezoek bevinden zich in Zuid-

Amerika: Maxima's geboorteland Argentinie en Mexico. Mexico is vanwege de handel 

belangrijk voor Nederland en president Fox van Mexico bezocht Nederland onlangs. 

Koningin Beatrix legde er reeds een staatsbezoek af maar toen nog als kroonprinses. 

Argentinie stond nu op het programma maar werd geschrapt vanwege de instabiele politieke 

situatie en omdat het bezoek in de aanloop van de vervroegde presidentsverkiezingen van 28 

april viel. Er wordt nu overwogen het bezoek aan Argentinie voor 2004 te plannen. 

 Het vijfdaags staatsbezoek aan Brazilie liep vrijdagavond af met een bezoek aan het Fort 

Orange, een verdedigingsbouwwerk van de Nederlanders uit de zeventiende eeuw, ongeveer 

50 kilometer ten noorden van de stad Recife. Het koninklijke gezelschap vertrok daarna naar 

Manaus voor een korte prive-reis in de Amazone. 


