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Na de tsunami
In de nacht van Eerste op Tweede Kerstdag 2004 verwoest 

een tsunami grote delen van Azië. Bijna 230.000 mensen 

komen om het leven, onder wie 36 Nederlanders. Marjo van 

der Laan werkt dan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties, dat op 25 januari 2005 in de Ridderzaal 

in Den Haag een nationale herdenking organiseert. “Ook 

koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Máxima 

zijn erbij. Er worden mooie toespraken gehouden, ik zie dat 

Máxima geëmotioneerd is. Na het officiële gedeelte loopt de 

koninklijke familie langs mensen om hen een hand te geven. 

Daarvoor is een bepaalde tijd gereserveerd, maar ze nemen de 

tijd voor iedereen. Ik sta met een groepje vrouwen te praten en 

Máxima loopt naar ons toe. Ze stelt zich voor als Máxima. We 

hebben het onder meer over leven en dood, want ook Juliana 

is net overleden en Máxima is zwanger van haar tweede kind. 

Ik vond het spannend om de koninklijke familie te ontmoeten, 

het was voor mij de eerste keer.”

Zoen in Zierikzee
Na de inhuldiging van koning Willem-Alexander op 

30 april 2013 bezoeken hij en koningin Máxima in de 

periode van 28 mei tot en met 21 juni alle provincies 

van Nederland. Als Zeeland aan de beurt is, doet het 

koningspaar naast Middelburg en Goes ook Zierikzee 

aan. Consulent levensvragen Ina Braber: “Het regent, 

en samen met een begeleider en vier cliënten van 

dagbesteding Gors Brugzicht sta ik al een uur op het Ha-

venplein te wachten. De koning en koningin maken op 

dat moment een rondwandeling door Zierikzee met bur-

gemeester Gerard Rabelink. De cliënten zijn erg konings-

gezind en heel enthousiast omdat ze Willem-Alexander 

en Máxima zullen zien. In de verte wipt steeds alleen 

het rode hoedje van Máxima boven de massa uit, maar 

eindelijk komen ze onze kant op. Dan rijdt ineens de 

koninklijke bus achteruit en stopt pal voor onze neus. 

Het koninklijk gezelschap komt aanlopen en we zien dat 

er enige haast wordt gemaakt omdat het programma is 

uitgelopen. Het enige wat we van Máxima zien, is haar 

rug. Ze heeft haar voet al op de treeplank. Maar dan be-

ginnen onze cliënten te juichen en te roepen: ‘Koningin 

Máxima!’ Een van hen roept: ‘Een zoen!’ De koningin 

draait zich om, stapt van de treeplank af en komt met 

een stralende glimlach op ons af. Ze geeft alle cliënten 

een hand en een van hen krijgt inderdaad een hartelijke 

zoen. Even later rijdt de bus weg en zwaaien we ze uit. 

Een verslaggever van de NOS komt naar de gezoende 

cliënte toe en vraagt: ‘Had u dit van tevoren bedacht?’ 

Ze draait zich met een vragende blik om naar de 

begeleiding, die bemoedigend knikt. ‘Ja!’ antwoordt ze 

volmondig. Als we even later terugwandelen regent het 

nog steeds, maar boven de cliënten lijkt een regenboog 

te hangen. Een hand van de koningin! Een zoen! Bijna 

was het allemaal aan onze neus voorbijgegaan, maar 

het is toch gelukt. Deze dag kan niet meer stuk.”

21 juni 2013Wolk van energie
Ineke Bezembinder werkt sinds 2008 voor Women on 

Wings, een onderneming met als missie: 1 miljoen ba-

nen co-creëren voor vrouwen op het Indiase platteland. 

“Als je een vrouw financieel onafhankelijk maakt, ver-

beter je niet alleen haar positie, maar ook die van haar 

kinderen. Een moeder zal haar inkomen gebruiken voor 

educatie en voedzamer eten voor haar kinderen.” 

In 2012 bestaat Women on Wings vijf jaar en voor de 

lustrumviering is prinses Máxima uitgenodigd. “Ze 

houdt een toespraak in Austerlitz en onthult het aantal 

gerealiseerde banen: 51.300. Na het officiële deel is er 

gelegenheid voor ons team en een aantal vrijwilligers 

om Máxima te spreken. Ook mijn man Ronald, dan nog 

vrijwilliger, en ik mogen haar ontmoeten. Dat is een 

bijzondere ervaring. Ze brengt niet alleen een wolk van 

energie met zich mee, ze is écht geïnteresseerd en stelt 

vragen waaruit blijkt dat ze goed is voorbereid.”

Blikje oranje hagel
Een dag nadat Willem-Alexander is ingehuldigd als 

koning in 2013, vertrekken Ineke en haar man naar 

India om daar Women on Wings verder uit te bouwen. 

“Op Schiphol kopen we een blikje oranje hagelslag met 

afbeeldingen van de vertrekkende en nieuwe koning(in). 

Dat zetten we in de keukenvensterbank van ons apparte-

ment in Gurgaon, India. 

Als Women on Wings in 2017 tien jaar bestaat, nodigen 

we koningin Máxima natuurlijk uit voor het jubileum-

feest in Nederland. Helaas kan ze niet komen, maar per 

brief geeft ze wel een quote die we mogen gebruiken 

in onze media. Elk jaar stuur ik haar een brief met het 

nieuwe aantal banen dat gerealiseerd is. Soms doe ik er 

een kleinigheidje uit India bij, zoals een boekje van hand-

geschept papier, gemaakt door vrouwen. Sinds 2018 

nemen we die quote van Máxima op in ons jaarverslag, 

en daarvan krijgt ze uiteraard ook een exemplaar.”

16 oktober 2019
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‘Ze heeft haar 
voet al op de 
treeplank, 
als ze zich 
glimlachend 
omdraait’

‘Mijn man 
flapt eruit dat 
ze een ‘tough 
cookie’ is

‘De koninklijke 
familie neemt 
de tijd voor 
iedereen’

Bemoedigend klopje
“In oktober 2019 brengen de koning en koningin een 

staatsbezoek aan India. Helaas past een bezoek aan Wo-

men on Wings niet in het programma, maar Ronald en ik 

worden als Nederlanders in India wel uitgenodigd voor 

een ontmoeting. Tot onze verrassing horen we dat we 

na de passage een tafelgesprek met koningin Máxima 

hebben. We krijgen niet alleen de gelegenheid haar te 

vertellen over ons werk, ze is ook heel open over haar 

werk voor de Verenigde Naties. Daarover hebben wij net 

een documentaire gezien. In die uitzending bleek dat 

Máxima soms ‘lastige’ gesprekken met ministers moet 

voeren om iets te realiseren. Als we het daarover hebben, 

flapt mijn man eruit dat ze een ‘tough cookie’ is. Daar 

moet ze om lachen en ze legt uit waarom ze dat soms 

ook móet zijn. Ze besluit ons gesprek met de woorden: 

‘Wat u doet, doet er echt toe,’ en geeft een bemoedi-

gend klopje op mijn hand. In november hebben we het 

laatste resultaat van Women on Wings bekendgemaakt: 

278.000 banen voor vrouwen op het Indiase platteland.”
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