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Jeroen Schmale
Berkeley

H
et is duidelijk: het be-
zoek van Máxima aan 
de universiteit van 
Berkeley is vooraf 
goed doorgesproken 
binnen haar schoon-

familie, of misschien was het wel een 
onderwerp in de familie-app van de 
Oranjes.

Want zodra de koningin de hand 
van professor Jeroen Dewulf, houder 
van de Koningin Beatrix-leerstoel 
heeft geschud, begint ze over de 
naamgever van die leer-
stoel. Haar schoonmoeder, 
de tegenwoordige prinses 
Beatrix. ,,Ze heeft me ge-
vraagd of ik een foto van u 
wil maken’’, zegt de konin-
gin tegen een wat verbou-
wereerde Dewulf.

Het is niet zo gek dat de 
Oranjes over Berkeley heb-
ben gesproken of geappt. 
Prinses Laurentien, Máxi-
ma’s schoonzus, studeerde 
er. Wijlen prins Friso even-
eens, in de jaren 80. De-
wulf: ,,Ik heb uit de overle-
vering begrepen dat de prins hier 
heel populair was, maar dat hij hier 
echt incognito rondliep en niet als 

prins. Zijn bijnaam luidde trouwens 
prins Frisco, omdat we hier vlak bij 
San Francisco zitten.’’

Normaal gesproken zou Friso’s 
broer, koning Willem-Alexander, dit 
onderdeel van het werkbezoek voor 
zijn rekening nemen, terwijl Máxima 
tegelijkertijd een techbedrijf met Ne-
derlandse wortels zou bezoeken. 
Vanwege de absentie van de vorst 
werd het techbedrijf van het pro-
gramma afgevoerd, want om Berke-
ley kan en wil de koninklijke familie 
niet heen. Per jaar studeren er zo’n 
honderd studenten Nederlands en 
dat gebeurt al exact vijftig jaar lang. 

Een rondleiding op de universiteit van Berkeley kon 
niet ontbreken tijdens het bezoek van koningin 
Máxima aan Californië: onder de alumni zijn twee 
familieleden en er is een Koningin Beatrix-leerstoel.

Bezoek aan 
Berkeley ging 
vast rond in 
de Oranje-app

Vrijwel altijd als bijvak, om zéér uit-
eenlopende redenen. Dewulf: ,,Om-
dat hun familie Nederlandse, 
Vlaamse of Surinaamse roots heeft, 
dat horen we vaak.’’

Docent Nederlands Esmée van der 
Hoeven: ,,Laatst antwoordde een stu-
dente, toen ik haar vroeg naar haar 

motivatie: ‘I wanna make oma  
proud!’’’

Dewulf, zelf een Vlaming: 
,,Maar we hebben ook wel een 
student gehad die helemaal gek 
was van wielrennen en door 
namen van beklimmingen uit 
de Ronde van Vlaanderen, zo-
als de Koppenberg, geïnspi-
reerd werd om lessen Neder-
lands te volgen.’’

Van der Hoeven: ,,Of Máxima 
is de motivatie. Een studente 
vond haar zo’n groot mode- 
icoon, dat ze Nederlands wilde 

doen. Ik noem de koningin ook altijd 
als voorbeeld van iemand uit een an-
der taalgebied die in korte tijd Ne-
derlands leerde.’’

 c Koningin Máxima bezoekt universiteit waar Friso en Laurentien studeerden

Het − letterlijk − sprekende voor-
beeld gaat in de schitterende uni-
versiteitsbibliotheek van Berkeley 
van Harry Potter-achtige allure net 
aan de babbel met Amerikaanse 
studenten Nederlands. Sean Cronan 
bijvoorbeeld, die Nederlands onder 
de knie wil krijgen om meer te be-
grijpen over diplomatie en handel 
in Azië in de 17de eeuw. Over de 
VOC dus ook. Máxima vindt het 
prachtig en schenkt hem − in het 
Engels − een heerlijke anekdote. Of 
Cronan weet dat de VOC ook veel 
porselein vanuit China mee naar 
Nederland nam. Wit porselein, dat 
in Delft met een blauwe kleur werd 
gedecoreerd. ,,Toen we op bezoek 
gingen bij de Chinese president, 
vonden we dat we geen Delfts 
blauw als cadeau konden geven, 
omdat we niet wisten of dat wel ge-
waardeerd werd. Dus we schonken 
de president wit porselein. Waarop 
hij vroeg waarom we geen Delfts 
blauw hadden meegebracht, want 
dat vindt hij veel mooier.’’

Pelosi als 
extraatje
Koningin 
Máxima werd  
hartelijk ont-
vangen door 
Nancy Pelosi, 
de voorzitter 
van het Ameri-
kaanse Huis 
van Afgevaar-
digden, aan 
wie ze woens-
dag in San 
Francisco een 
onaangekon-
digd bezoek 
bracht. De 
twee voerden 
een gesprek 
over economi-
sche onder-
werpen, waar-
bij ook minis-
ter Liesje 
Schreinema-
cher van 
Buitenlandse 
Handel aan-
schoof.
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