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Een rok met slangenprint, losse haren 
of een leren jurk, prinses Máxima be-
paalt haar eigen look. En in tegenstel-
ling tot koningin Beatrix, die dankzij 
haar koninklijke kapsel zelfs in een 
schaduw te herkennen is, zien we 
Máxima regelmatig met een andere 
haarstijl. Zal het naderende koning-
schap hier verandering in brengen?

“Kleding snapt ze, maar haar kap-
sel is nog een groot experiment”, zegt 
imagodeskundige Zabeth van Veen. 
“Losse haren voor een koningin? Dat 
zijn we niet gewend. Het geeft haar 
als koningin een wat slordige en te 
gewone uitstraling.”  Maar elke dag 
een koninklijk kroontje in de blonde 
haren van Máxima gaat volgens Van 
Veen weer te ver. “Op de foto’s waar-
op ze haar haar strak heeft opgesto-
ken en een tiara op heeft, herken ik 
haar bijna niet. Daar mist ze haar ei-
genheid.” De steeds vaker bij Máxima 
gesignaleerde lage, ietwat losse knot 
is volgens Van Veen een betere keuze 
voor onze toekomstige koningin. “Dat 
kapsel past bij haar gezicht, stijlvol, 
maar niet te stijf.” 

Toch zou prinses Máxima volgens 
Van Veen nooit de van uiterlijk zo 
herkenbare koningin worden zoals 
Beatrix was. “Máxima past haar stijl 
continu aan. Dat doet ze goed”, zegt 
Van Veen. “Ze kijkt naar wat bij haar 

past en waar ze naar toe gaat. Gaat ze 
naar een popconcert of naar een for-
mele bijeenkomst? Bij het één draagt 
ze een leren jurk de andere keer iets 
formeels.”

Een leren jurk voor een koningin 
keurt Van Veen dan ook niet direct 
af. “Misschien moet die jurk wel iets 
langer, maar als zij een moderne ko-
ningin wil zijn, die dicht bij het volk 
staat dan kan zo’n jurk in Nederland. 
Wil zij meer formeel en afstandelijk 

overkomen, dan kan ze beter iets an-
ders aan doen.” 

De afgelopen jaren zijn bijna alle 
outfits van Máxima uitgebreid onder 
de loep genomen door de media, een 
goede leerschool voor de prinses, zo 
vindt Van Veen. “Ze weet inmiddels 
precies wat de Nederlander vindt van 
elk jurkje in haar kast. Dat leerproces 
heeft ze inmiddels achter de rug.” Hoe 
zij die kritiek, maar vooral veel loven-
de woorden zal vertalen in haar stijl 

als koningin is volgens Van Veen nog 
even afwachten. “Ik denk dat ze een 
aardige vinger in de pap heeft en er 
voor kiest een eigentijdse koningin te 
zijn. Iets formeler dan hoe ze nu soms 
verschijnt, maar niet te tuttig. Klas-
siek met een moderne saus erover.”

“Haar kapsel is nog 
een groot experiment”

Worden de losse haren met een leren jurk binnenkort vervangen voor een lage knot of gaat Máxima voor de koninklijke kroon?  / ANP | RVD

Máxima. Nog een kleine 
maand te gaan en prinses 
Máxima is onze koningin. 
Zullen we haar dan nog 
zien in een leren jurk met 
loshangende haren?

Beatrix & ik
Tijdens Koninginnedag in Rhenen maakte 
Nadine Verheuvel deze foto. “Voor ons 
zat een jongetje in zijn rolstoel met een 
oranje gipsbeen. Hij overhandigde de 
koningin een viltstift om haar iets op zijn 
been te laten schrijven. Ze kijkt even om 
zich heen omdat ze haar handen vol heeft. 
Vervolgens opent ze de pen door de dop 
met haar mond er vanaf te halen.” 
/ NADiNe VeRheuVel
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