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7 wi7 gewoon /even 

in-een s //of /e 

PRINSES CHRISTINA 
Volgens de officiºle berichtgeving 
via de Rijks Voorlichtings Dienst 
zijn prinses Christina en Jorge 
Guillermo sinds twee weken 
verloofd Maar Elsevier verneemt 
uit New York dat de verloving 
al bijna twee maanden geleden 
in een bekende Newyorkse 
club in de wederzijdse vriendenkring 

kring is gevierd 
De belangrijkste oorzaak voor 
deze sterk vertraagde bekendmaking 

making van de verloving wortelt 
in de hevige aversie van prinses 
Christina tegen iedere vorm 
van publiek vertoon Ze wenst 
niet langer herinnerd te worden 
aan de momenten waarop horden 
fotografen en schrijvende 
journalisten haar pad kruisten 
Ze ondergaat die publicitaire 
interesse nog steeds als een 

kwelling De koninklijke familie 
is daar tot in finesses van op de 

hoogte Toen een journalist 
prins Bernhard onlangs in New 
York benaderde met het verzoek 
contact te leggen tussen prinses 
Christina en de betrokken verslaggever 

slaggever iiet prins Bernhards 

weigering geen ruimte voor 
misverstanden De beduchtheid 
van prinses Christina voor het 
fenomeen pers indachtig liet 
de prins zich ontvallen �Als ik 

dat doe snijdt ze me de hals af 

Als het aan prinses Christina zelf had 

gelegen waren regering en Nederlands 
volk nu waarschijnlijk nóg onwetend geweest 

weest over haar verloving met GuillØrmo 

mo Uiteindelijk is de bekendmaking � 

twee maanden na dato � het rechtstreekse 

streekse gevolg van het optreden van 

twee Nederlandse journalisten in New 
York waar ze verwoede pogingen hebben 

ben ondernomen de ware feiten omtrent 
prinses Christina boven water te krijgen 

Toen de mogelijkheid reºel werd dat het 

bericht over de verloving van prinses 

Christina met Jorge Guillermo ieder 

moment in de Nederlandse bladen zou 
opduiken en ook de diplomatieke vertegenwoordiging 

genwoordiging in New York prins Bernhard 

hard liet weten dat de delicate zaak een 

dringende oplossing eiste besloot de 

prins de knoop maar door te hakken 

Een beetje tegen wil en dank werden 

prinses Christina en Jorge Guillermo 

voor een overhaaste en verrassende bekendmaking 

kendmaking van de verloving als verstekelingen 

kelingen in de Fellowship naar 
Nederland 

land getransporteerd Maar in het akoestisch 

tisch midden van het feestgedruis rond 

de verloving was er toch nog een licht 

gemor te horen Rijks Voorlichtings 

Dienst noch regering was tijdig 
ingelicht 

licht En minister van justitie Van Agt 

kreeg naar alle waarschijnlijkheid van 

prins Bernhard bij aankomst op vliegveld 

veld Soesterberg de ministeriºle primeur 

van de verloving 
Prinses Christina en Jorge Guillermo 

tillen daar niet zo zwaar aan Al epkele 

dagen na de aankondiging van de verloving 

ving verlieten ze Soestdijk Met bestemming 

ming New York waar het vrijheidsbeeld 

voor de prinses een symbolische betekenis 

nis heeft Tegen het groteske decor van 

de wereldstad New York speelt het leven 

ven van het verloofde paar zich af 

Soestdijk is daar eigenlijk alleen maar 

een verre en wat onwezenlijke droom 

PRINSES TEGEN WIL EN DANK 

Een karakter als wijlen koningin Wilhelmina 

helmina Met een groot gevoel voor hu- humor 

mor eigenzinnig en begiftigd met een 
scherpe tang zonder aanzien des persoons 

soons Christina prinses van Oranje tegen 

gen wil en dank Een prinses die niets 

liever wilde dan de glinsterende kooi 
van de Soestdijkse hofhouding ontvluchten 
ten met alle toegewijde valetten van 
dien de rechercheurs de controleurs de 
secretaresses de stoet van lakeien die 
altijd ronddwaaldde altijd aanwezig 
was Niet het beperkte gezichtsvermogen 
was haar grootste handicap maar het 

ontbreken van ieder sprankje zelfstandigheid 

digheid als prinses van Oranje 
Van alle prinsessen lijkt Christina inderdaad 

derdaad het meest op wijlen koningin 
Wilhelmjna .  Ze bezit dezelfde hoekige 
robuustheid Ze is intelligent zeggen 
haar vrienden �Bepaald niet op haar 

mondje gevallen Leraren herinneren 
zich Christina als een wijs kind dat 

scherpe vragen stelde over de historie 
van de Oranjes De prinses schreef in 
haar Groningse studententijd vinnige cabaretteksten 

baretteksten waarmee ze van tijd tot 

tijd optrad voor hoogleraren Als zestienjarige 

tienjarige deed ze met plechtig ceremonieel 

nieel afstand van haar naam Marijke 

omdat ze haar doopnaam te zoet te kinderachtig 

derachtig vond Ze verwisselde haar bril 
voor contactlenzen haar stijve saaie kleding 

ding voor kleren met progressieve snit 
van de Amsterdamse jetset-couturier 
Edgar Vos bij wie ze gekleed in turkooizen 

kooizen lakjas en felgele minijurk vier 

twinkelende avondjurken en enige nertsmutsen 
mutsen bestelde In die dagen waren dit 

Christina’s eerste aarzelende stappen 
naar een eigen toekomst buiten de koninklijke 

ninklijke kooi tekens voor de buitenwereld 

reld dat ze het beschermde wereldje van 
Soestdijk wilde ontsnappen Prinses 
Christina wilde niet langer �de zielige 
prinses van Oranje zijn die waar ze 

ook was met de tedere zorg werd omringd 

ringd waarmee men in de regel invaliden 

den of anderzins misdeelden bejegent 

Kort nadat de eerste juichtonen rond 

de geboorte van prinses Marijke � op 
18 februari 1947 � zijn verstomd circuleren 

culeren in het land alarmerende berich- 

berichten 

ten over een ernstige oogaf wij king van 
de koninklijke boreling Oogspecialisten 
haasten zich naar Soestdijk nieuwtjes 
over opzienbarende behandelingsmethoden 

den verschijnen als schaarse lichtpuntjes 
aan Marij’kes verduisterde horizon 
Spanningen ontstaan in de boezem 

van het koninklijk huis die een explosief 

sief stadium naderen wanneer gebedsgenezeres 
nezeres Greet Hofmans haar intrede 
doet op Soestdijk Ongewild is prinses 
Marijke dan de oorzaak van een wending 

ding die de fundamenten van de constitutionele 

tutionele monarchie aantast Greet Hofmans 
mans schijnt als een vrouwelijke pendant 

dant van de gevreesde Raspoetin een 

merkwaardig grote invloed op de vorstin 
uit te oefenen zoals haar Russische tegenvoeter 

genvoeter dat op de tsarina deed Een 
invloed die de verhouding met prins 
Bernhard aanzienlijk verkoelt In � verboden 

boden � buitenlandse bladen verschijnen 

nen dan artikelen waarin de scheiding 
van prins Bernhard en koningin Juliana 

nog slechts een kwestie van tijd wordt 
genoemd en het aftreden van de vorstin 

wordt voorspeld Maar zover komt het 

allemaal niet Een wijs driemanschap 
professor Beel professor Gerbrandy en 
Tjarda van Starkenborch Stachouwer 
bezegelt het lot van Greet Hofmans 
Haar rol op Soestdijk is uitgespeeld 

In de verpletterende stilte die volgt op 
de lawine van geruchten en verdichtsels 
groeit prinses Marijke op in een uiterst 
beschermd en besloten wereldje in een 
sfeer van zorg en hulpbehoevendheid 
De oudere prinsessen bekommeren zich 
om Marijke die voor hen een zorgenkindje 

kindje betekent Maar juist in dat angstige 
ge beklemmend protectionistische klimaat 

maat ontwikkelt de prinses paradoxaal 
eigenlijk bijna ongemerkt voor haar 

omgeving een weerstandsvermogen een 
soort immuniteit tegen haar handicap 
Ze gaat dat klimaat van bezorgdheid 
verfoeien en in haar rijpt een drang tot 

zelfontplooiing die doorgaans niet voor 
prinsessen is weggelegd 

AFSCHEID VAN MARIIKE 

Zij wordt daarbij gesteund door de 

therapie die directeur Oost van de Prins 
Alexander Stichting in Huis ter Heide 
haar en haar ouders dicteert �Het kan 
allemaal heel anders vertelt hij koningin 

gin Juliana en prins Bernhard zonder 
omwegen �Geen verwennerij geen beletsels 

letsels Gewóón doen Laat haar maar 
een keertje vallen dat doen kinderen 
allemaal Hij leert de prinses zwemmen 

men fietsen hij laat de prinses zien dat 

de wereld veel verder reikt dan de speelkamers 

kamers en de gangen van paleis Soestdijk 

dijk Haar aanvankelijke schuwheid verdwijnt 

dwijnt en ze ontwikkelt capaciteiten die 
tot op dat moment onderhuids sluimeT- 
den Eerst krijgt ze nog bijlessen maar 
na verloop van tijd is dat niet meer 

nodig en kan ze gewoon meedoen met 
de andere kinderen van haar school De 

heer Oost maakt haar duidelijk hoe 
iemand die over ØØn van zijn zintuigen 

niet de volledige beschikking heeft kan 
leren van de andere zintuigen een nuttiger 

ger gebruik te maken 

In 1959 bezoekt de prinses het Baams 
Lyceum vier jaar later verandert ze van 
school ze volgt dan de Havo-opleiding 
aan het Amersfoorts Lyceum Tezelfdertijd 
tijd neemt ze definitief afscheid van de 
naam Marijke 
Na een uitstekend eindexamen oriºnteert 

teert ze zich aan de sociale academie De 

Horst in Driebergen in de vakken psychologie 

chologie sociologie en kunstgeschiedenis 

nis Zij woont dan bij een bevriende 

Amersfoortse familie Met haar ooghandicap 

dicap heeft ze inmiddels leren leven al 

ontsteekt ze soms in hevige woede wanneer 
neer ze ondekt dat anderen haar in sommige 

mige opzichten ontzien nog als een zorgenkindje 

genkindje beschouwen 
In september 1966 laat zij zich inschrijven 

schrijven als pØdagogie-studente aan de 

Groningse universiteit Soestdijk is voor 
haar dan alleen nog het adres waar ze 

met zekere regelmaat op familie-partijtjes 

jes verschijnt Voor iemand die het plan 
heeft opgevat zich een eigen plaats in de 

maatschappij te veroveren voldoet het 
paleis niet meer als dagelijks decor In 

dit proces neemt ze ook vol overgave 

deel aan de activiteiten van de tamelijk 
vooruitstrevende Groningse studentengemeenschap 

meenschap Ze wordt lid van de vrouwelijke 
lijke studentenvereniging Magna Pete en 
een trouw bezoekster van de sociºteit 

Volgens jaargenoten is ze eenvoudig en 

zachtmoedig �maar ze kan ook stevig 
van zich afbijten Prinses Christina 
vindt onderdak in de riante woning van 
de Groningse hoogleraar Van Os maar 
omdat ze meer ’behoefte heeft aan contact 

tact met haar medestudenten verhuist ze 
later naar de doodgewone Mesdagstraat 
En toch wat ze in stilte gehoopt heeft 
lukt niet in Groningen Haar poging als 
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een gewoon mens deel te nemen aan de 

samenleving blijkt een utopie en faalt 

dan ook jammerlijk Want weer wordt 
ze door iedereen op straat aangegaapt 
Wanneer ze in het openbaar verschijnt 

zingen de aanwezigen spontaan het Wilhelmus 

helmus aan flarden en prevelt men 
Hoogheid Het huis in de Mesdagstraat 
wordt tegen haar zin herschapen in een 

klein paleis omgeven met prikkeldraad 
En aan de overzijde van de straat waakt 
een rechercheur dag en nacht over het 

leven van de prinses van Oranje Het is 

duidelijk dat prinses Christina in Nederland 

land geen gewoon mensenleven beschoren 

ren is 

In die periode overvleugelt haar muzikale 

kale interesse de pedagogische en op 
aanraden van Phia Berkhout directrice 

van het toonkunstenaarscentrum 
Queecfchoven kiest de prinses voor haar 

verdere muzikale vorming de opleiding 
aan het Vincent d’Indy-conservatorium 
in het Canadese Montreal Ver weg van 

de plechtstatige Groningse patriciºrshuizen 

zen en het niet minder plechtstatige 

Soestdijk waaraan ze met gemengde gevoelens 

voelens moet hebben teruggedacht als ze 
in september 1968 met haar particulier 

secretaresse mej Nora de Vlieger in Canada 

nada aankomt 

En daar vindt prinses Christina wat ze 

sinds vele jaren heeft gezocht de anonimiteit 

miteit de mogelijkheid zich vrij tussen 

mensen te begeven zonder verplichtingen 

gen zonder plichtplegingen zonder de 

strenge blikken van allerhande hofdignitarissen 

tarissen hier in Canada bestaat voor 

haar de unieke kans ongestoord tussen 
mensen van haar eigen leeftijd haar 

gang te gaan Als koningin Juliana na 

een paar maanden op bezoek komt laat 

prinses Christina haar weten �Niemand 
behandelt me hier als een prinses Niemand 

mand herkent me hier Ik ben vrij in 

Canada Ik ben nog nooit zo gelukkig 
geweest 

In drie jaar tijd haalt ze haar eerste 

graad Bachelor of Music Vervolgens 
studeert ze aan de Mc-Gille-universiteit 

van Montreal voor haar �Master Degree 

gree in de muziekpedagogiek 

Na het voltooien van haar studie accepteert 

cepteert ze een baan in New York Van 

daag woont en werkt prinses Christina 

als een doodgewone stervelinge tussen 

miljoenen andere Newyorkers Ergens in 

het betonnen hart van de metropool 
niet ver van de Opera en Central Park 

heeft ze een klein appartement 

VRIJ IN AMERIKA 

Sinds het verloofde paar prinses 

Christina en Jorge Guillermo elkaar 

heeft leren kennen nam beider leven 

een andere wending ook op het maatschappelijk 

schappelijk vlak Prinses Christina kreeg 
een onderwijsbetrekking aan de Caedmon-school 

mon-school een type Montessori-onder- 
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wijs eri Jorge Guillermo die tot 1972 

als employØ werkzaam was bij de Chase 

Manhattan Bank wijdde zich na de kennismaking 

nismaking met de prinses aan een kinderdagverblijf 

derdagverblijf voor sociaal achtergestelden 

den in Harlem Uit sociale bewogenheid 

nam hij een negerjongetje van het instituut 

tuut bij zich in huis in zijn driekamerflat 

flat aan West End Avenue En terwijl 

Christina van Oranje zoals ze zich in 

New York noemt dagelijks haar tasje 

van het ene naar het andere leslokaal 

sleept trekt 
Jorge’ 

Guillermo zich het lot 

aan van de misdeelde jeugd uit het negergettö 

gergettö Harlem Ze leiden een simpel 

leven prinses Christina en Jorge Guillermo 

lermo Zeker voor hen die de luister en 

schittering van het koningshuis van nabij 
kennen is het leven dat prinses Christina 

met haar verloofde nu in New York 
leidt bijna onvoorstelbaar 

Op paleis Soestdijk vertelde prinses 

Christina aan Elsevier �Ik wil gewoon 
leven in een heel simpel flatje zonder 
huisbedienden Als Jorge niet thuis is 

doe ik het huishoudelijk werk en als ik 

er niet ben zorgt hij voor de huishouding 

ding We leiden een heel alledaags leven 

in New York Er is niets uitzonderlijks 

aan Maar dit is het leven waar ik van 

hou en waarin ik geloof Ik ben meer 
dan zes jaar geleden uit Nederland ver- vertrokken 

trokken omdat ik minder publieke ber 

langstelling wilde hebben Dat is aan de 

overkant van de oceaan wŁl gelukt In 

Amerika leef ik veel vrijer dan hier 

RODDEL EN ROMANTIEK 

Hoewel prinses Christina waarschijnlijk 

lijk minder tot de verbeelding van de 

massa spreekt dan andere feºrieke verschijningen 

schijningen met aristocratisch bloed in 

de aderen is ze van jongsaf het middelpunt 

punt geweest van mysteries roddels met 

tranen doordrenkte romantiek ze was 

kortom een onuitputtelijke bron voor de 

internationale fondant-journalistiek �In 

Groningen zo melden boulevardbladen 

in maart 1967 heeft prinses Christina 

het dusdanig bont gemaakt dat prins 

Bernhard haar naar Soestdijk heeft teruggeroepen 

ruggeroepen en vervolgens naar Sint 

Maarten heeft verbannen 

�Eind 1968 bekeert zij zich plotseling 
tot het katholieke geloof zo willen 

hardnekkige geruchten Maar een Telegraaf-verslaggever 

graaf-verslaggever die het nieuws het 

liefst uit de mond van de prinses zelf 

verneemt voegt zij bits toe �U kunt uw 

geld beter sparen dan hier helemaal naar 
Canada op te bellen En dat bericht 

klopt helemaal niet 
In januari 1973 is de prinses voorlopig 

pig voor het laatst voorpaginanieuws als 

valse geruchten in omloop worden gebracht 

bracht over een op handen zijnde verloving 

ving met de Frans-Canadese muziekstudent 

dent Emile BourØe Dan wordt het stil 

rond de prinses Tot vorige week toen 

ze haar verloofde Jorge Guillermo aan 

het Nederlandse volk presenteerde 

Maar wanneer de prinses over enkele 

maanden met Jorge Guillermo in het 

huwelijk treedt zal het waarschijnlijk de 

laatste keer zijn dat de prinses van 

Oranje in deze kwaliteit naar buiten 

treedt 

Prinses Christina beschouwt zichzelf 

als een kritische jongere zegt althans 

kritisch in deze maatschappij te slaan 

Met de opdracht de kloven die tussen 

de mensen bestaan te vernauwen en in 

ieder geval niet verder te verbreden Ze 

wendt zich niØt tot politieke activisten 

maar wil wŁl een eigen mening kunnen 

uitspreken over allerlei zaken zonder 

zich bij ieder woord rekenschap te hoeven 

ven geven van de consequenties daarvan 
zoals het een goede prinses van Oranje 
betaamt �En dat kan ik in New York 
Niemand ziet me daar als prinses en ik 

put daar zelf ook nooit voordelen uit 

Jorge zal zich daar ook nooit op laten 

voorstaan 

Voor Soestdijk is Jorge Guillermo 
overigens geen onbekende Rond Kerstmis 

mis 1973 werd hij al aan het hof gepresenteerd 

senteerd als een goede vriend van prinses 

ses Christina Koningin Juliana bevestigde 

de dat op de persconferentie waarin het 
verloofde paar werd voorgesteld �Wij 
kennen hem al een poos Wij hebben 
hem leren waarderen en zijn erg 

gelukkig 

kig dat hij en Christina dit besluit hebben 

ben genomen Wij hebben veel vertrouwen 

wen dat het een gelukkig huwelijk zal 

worden RenØ de 8oi 

.f947 b op Soestdi 
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