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Een bruid voor Carlos 
Hugo van Bourbon-Parma

In het voorjaar van 1962 had Irene besloten te stoppen met 
haar studie Spaans in Utrecht. Vrijwel gelijktijdig brak ze 
door op het internationale vorstentoneel. 

Juan Carlos en Sofía hadden haar gevraagd bij hun hu-
welijk een van de bruidsmeisjes te zijn. Met nog zeven prin-
sessen, Irene van Griekenland (zusje van Sofía), Alexandra 
van Kent (kleindochter van koning George v van Enge-
land), Tatiana Radziwiłł (dochter van de Poolse prins Rei-
nier Radziwiłł), Benedikt en Anne-Marie van Denemarken 
(dochters van koning Frederik), Anne van Orléans (doch-
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ter van de Franse troonpretendent Henri van Orléans) en 
María Pilar van Bourbon (zusje van Juan Carlos) verscheen 
ze op 14 mei in een witte japon van de Grieks-Egyptische 
modeontwerper Jean Dessès, in de Grieks-orthodoxe Ver-
kondiging aan de Moeder Gods-kathedraal.

Tijdens de sprookjesachtige Grieks-Spaanse bruiloft 
reikte de oude Europese vorstenadel de moderne tijd de 
hand. De meeste Europese landen waren intussen door ge-
kozen leiders bestuurde, nationale staten. Maar in de hoof-
den van de burgers bestond het oude vorstensprookje nog 
en in het dynastieke theater dat in Athene werd opgevoerd, 
herkenden zij zichzelf.

Terwijl Irene door het middenschip van de kathedraal 
achter het Spaanse bruidspaar aan schreed, keken 47 le-
den van 27 Europese (ex)-monarchieën, onder wie de door 
prins Reinier van Monaco tot prinses gemaakte filmster 
Grace Kelly, staand voor de kerkbankjes toe, terwijl twee-
honderd miljoen televisiekijkers van over de hele wereld 
aan de buis gekluisterd zaten.

Onder de kijkers thuis was ook Ramón Massó, die zich 
intussen als particulier secretaris van Carlos Hugo had ge-
vestigd in Madrid. Massó zag het dynastieke schouwspel 
met een mengeling van bewondering en afgunst aan. De 
Grieks-Spaanse pr was smetteloos, dat moest hij toegeven. 
Maar voor de troon had hij een betere kandidaat. Carlos 
Hugo was dan misschien niet de lieveling van dictator 
Franco, zoals Juan Carlos, en in Spanje was hij minder be-
kend. Maar hij had wel een lange geschiedenis in Europa 
én hij had een oplossing voor het conflict tussen centrum 
en regio, dat Spanje al zo lang verdeelde.
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Carlos Hugo had in de afgelopen jaren Spaans ge-
leerd, hij had door het land gereisd, overal contacten ge-
legd en menigtes toegesproken. Dat hij in Spanje intussen 
een factor van betekenis geworden was, bleek wel uit het 
feit dat hij vlak voor de bruiloft van Juan Carlos en Sofía 
in Athene, bij Franco was uitgenodigd voor een audiëntie.

De vraag wie de dictator moest opvolgen, was een tik-
kende tijdbom. De vader van Juan Carlos, Juan van Bour-
bon, eiste op hoge toon zijn rechten op. Hij vond dat God 
hem had aangewezen om koning van Spanje te zijn en be-
schouwde Franco als een onbedoeld intermezzo. Maar op 
aarde was Franco de baas, en hij wilde Juan overslaan, om 
de schijnbaar meer volgzame Juan Carlos aan te wijzen. 
Een gecompliceerd machtspel tussen vader, zoon en dic-
tator was daardoor ontkiemd. De bruiloft in Athene werd 
door Juan natuurlijk gebruikt om zich als hoofd van de dy-
nastie te profileren. De verloving van Juan Carlos was door 
Juan ook zomaar, zonder waarschuwing aan Franco vooraf, 
aangekondigd. Als Juan zo’n grote mond bleef houden, als 
hij niet accepteerde dat Franco in Spanje de baas was en hij 
zélf zijn opvolger koos, zou de troon weleens aan de neus 
van het hele geslacht van Bourbon voorbij kunnen gaan. 
Dan zou Franco weleens heel iemand anders kunnen kie-
zen. Carlos Hugo van Bourbon-Parma, bijvoorbeeld.

Terwijl de bruiloftsgasten zich opmaakten om naar 
Athene te vertrekken, verwelkomde Franco de alternatie-
ve troonpretendent triomfantelijk in zijn werkpaleis. Toen 
de uitnodiging voor de audiëntie op de deurmat gevallen 
was, had Massó vliegensvlug een jacquet en een auto voor 
Carlos Hugo gehuurd. Franco, gekleed in zijn uniform 
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en gedecoreerd met het Kruis van San Fernando en alle 
andere onderscheidingen die hij bezat, ontving hem met 
een brede glimlach. Tijdens het gesprek dat een halfuur 
duurde, werd Carlos Hugo naar eigen zeggen met ‘zeer 
veel respect’ behandeld. Na afloop maakten de staatsmedia 
melding van zijn bezoek.1

Met een kantoor in Madrid en een voet tussen de deur 
in Franco’s Paleis, El Pardo, leek het spel van Carlos Hugo 
dat voorjaar op de wagen. Maar iets essentieels in zijn le-
ven ontbrak nog, en dat was een echtgenote. Zeker nu zijn 
concurrent, Juan Carlos, voor het oog van de wereld zijn 
sprookjesbruiloft vierde. Massó had er al vaak op aange-
drongen een geschikte vrouw te zoeken. Zonder huwelijk 
zou er geen dynastie zijn, en daarmee ook geen carlisme in 
Spanje. Medewerker Ángel Romera, specialist op het ge-
bied van de adel, had eind jaren vijftig een lijst gemaakt van 
kandidaten: zeventien jonge meisjes uit katholieke vorsten-
huizen had hij geïdentificeerd. Van sommigen wist hij zeker 
dat ze ‘knap’ of ‘rijk’ waren, van anderen was dat onbekend.2

Adel-technisch vond je in Europa niet snel een betere 
kandidaat dan Carlos Hugo. Hij had het blauwst mogelijke 
bloed. Via de mannelijke lijn was hij een nazaat van de eer-
ste koning van Frankrijk, de middeleeuwse Hugo Capet. 
De koningen en hertogen daarna waren rechtstreekse 
voorvaders van hem, en vrouwelijke lijnen verbonden hem 
met de Oostenrijkse Habsburgers en de Italiaanse Farne-
ses. Hoewel zijn moeder uit een wat minder hoog aange-
schreven illegitieme lijn van de Bourbons stamde, had zij 
wel een flink vermogen. Het probleem was eerder Carlos 
Hugo’s houding. Hij was nogal rusteloos. Dat kwam goed 
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uit, aangezien hij in Spanje van hot naar her moest reizen. 
Maar het vinden van een vrouw vroeg honkvastheid. Hij 
had een vriendin in Parijs, die Massó kende als ‘Guillermi-
ne’, maar zij had niets vorstelijks. Trouwen met haar kwam 
niet in Carlos Hugo op, maar met wie dan wel was een 
vraag die hij liever uit de weg ging.

Dynastiek spel

Na de bruiloft van Juan Carlos in Athene zette Massó de 
criteria voor de ideale carlistische prinses nog maar eens 
op papier: 1. Katholiek. 2. Koninklijke familie. 3. Mooi. 
4. Vermogend en 5. Spaans of sympathiserend met Span-
je. Aan de hand van die criteria bestudeerd hij gedurende 
enkele dagen met behulp van knipsels uit kranten en tijd-
schriften zorgvuldig alle opties. Irene van Oranje, die in 
Athene de sleep van Sofía gedragen had, kwam als nummer 
één uit de bus. Zij was weliswaar niet katholiek, maar wel 
mooi, rijk en afkomstig uit een regerende familie. En ze 
scheen nog Spaans te spreken ook. Haar zuster, Margriet, 
had op eerdere lijstjes ook gefigureerd, maar was om niet 
nader genoemde redenen daarvan weer afgevoerd. Van 
Irene, concludeerde Massó, moest werk gemaakt worden.3

Om de zaak in beweging te krijgen, schakelde hij de 
Oostenrijks-Amerikaanse bankier prins Edward van Lob-
kowicz in. Deze well connected kleinzoon van de hofkanse-
lier van de vroegere Oostenrijkse keizer Frans Jozef, was 
in 1959 getrouwd met Carlos Hugo’s zusje, Françoise. Hij 
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bleek graag bereid voor het Spaanse project van zijn zwa-
ger zijn Europese contacten aan te spreken. In ‘juni of eind 
mei’ 1962, nam hij Carlos Hugo volgens Massó mee op reis 
naar Nederland, om kennis te maken met koningin Juliana. 
Carlos Hugo nam het plan niet zo serieus. Hij wist vaag wie 
Irene was. Op huwelijksfeesten hadden hun wegen elkaar 
al eens gekruist. Maar het leven als ongetrouwde prins be-
viel hem voorlopig prima. Het oriënterende bezoek werd 
ook geen succes. Juliana maakte volgens Massó een ‘slech-
te indruk’, bleek ‘geen enkel idee’ te hebben van ‘zaken die 
verband houden met het katholicisme’ en ze duidde Carlos 
Hugo’s vader, de hoog adellijke prins Xavier, tegenover Lob-
kowicz aan als ‘koster’.4

Terwijl Carlos Hugo die zomer een cursus parachute-
springen deed in Sevilla, probeerde zijn zwager vanuit 
Londen opnieuw hem met Irene in contact te brengen. Dit 
keer nodigde hij hem uit voor een dinertje in Londen, met 
de Britse Alicia gravin van Athlone. Zij was een kleindoch-
ter van de Britse koningin Victoria en een tante van Juliana. 
In de jaren dertig was ze betrokken geweest bij de pogin-
gen om háár te verloven. Bemiddeling voor de charmante 
Irene, die ze nog kende uit Canada,5 leek een stuk gemak-
kelijker, maar dit keer was Carlos Hugo de obstinate partij. 
Hij had wel wat beters te doen, zei hij tegen Massó. Wilde 
Lobkowicz soms dat hij zich in de nesten werkte? Hij liet 
zich overhalen naar Londen te gaan, maar na terugkeer 
leek hij nog steeds niet overtuigd. Al eerder had hij tijdens 
het bekijken van foto’s van Irene en Beatrix gezegd dat hij 
de Hollandse prinsessen te ‘dik’ vond. ‘Ach, die dikkerdjes,’ 
zei hij volgens Massó ook nu weer, ‘sympathiek zoals altijd, 
maar verder niks.’
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Carlos Hugo’s vriendin in Parijs stond de operatie in 
de weg, vermoedde Massó. Al zo vaak had hij erop aange-
drongen die relatie te beëindigen. Hij had zelfs een privéde-
tective ingehuurd om erachter te komen of en wanneer ze 
elkaar ontmoetten. Maar Carlos Hugo liet zich de les niet 
lezen. Hij zei niet tegen Massó dat hij níét met haar zou 
breken, hij wilde daartoe alleen niet gedwongen worden.

Die zomer reisden Massó en Ángel Romera voor 
overleg naar het Franse kasteel Bostz van Carlos Hugo’s 
ouders. Zijn zussen, bij de campagne in Spanje nauw be-
trokken, vonden het ook hoog tijd dat Carlos Hugo, de 
dertig intussen gepasseerd, trouwde. Massó beschouwde 
Irene nog steeds als de ideale partij: lid van een regerend 
huis en wonend in een land dat lid was van de eeg en de 
navo. Carlos Hugo’s zussen waren het met hem eens. Maar 
voor Xavier woog afkomst uit een oude adellijke, en voor-
al katholieke familie zwaarder. Hem leek een prinses van 
Löwenstein de beste kandidate. Hij bleef maar de draak 
steken met het Hollandse plan: ‘Irene is helemaal geen op-
tie, want Carlos Hugo zal nooit trouwen met een dikkerd.’6

In werkelijkheid was de belangstelling voor Irene gro-
ter dan Carlos Hugo en zijn vader die middag aan Massó 
lieten blijken. Volgens de aantekeningen van de secreta-
ris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken, Buurt 
van Nispen tot Pannerden, werd diezelfde zomer nog for-
meel contact gelegd tussen de familie van Bourbon-Parma 
en de ouders van Irene. In augustus kreeg de benedictijnse 
pater Cornelis Tholens uit Nijmegen een telefoontje van 
Xavier, met de vraag of hij hem in contact wilde brengen 
met het Nederlandse hof. Zijn oudste zoon had namelijk 
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‘een oogje’ op Irene, vertelde hij.7 Tholens, die zowel Xa-
vier als Juliana kende en een warm pleitbezorger van oecu-
mene was, belde Soestdijk. Daar leefden geen bezwaren, en 
met het akkoord van de beide ouders konden ontmoetin-
gen voortaan makkelijker georganiseerd worden.

Nervositeitsverschijnselen

Irene had al veel prinsen ontmoet, maar Carlos Hugo was 
speciaal. Zijn hoffelijkheid verried een adellijke opvoeding, 
maar hij had ook iets eigens en avontuurlijks. Die zomer 
had hij gewerkt in een mijn in Asturië, de eerste grote 
pr-operatie die Massó voor hem in Spanje op touw zette. 
Onder de schuilnaam Javier Ipiña was hij geïnfiltreerd on-
der de mijnwerkers van de Pozo del Sotón, waar eerder een 
grote staking was uitgebroken. Eind juli had Massó, die een 
hotel in de buurt betrokken had, de persbureaus ingeseind. 
Toen Carlos Hugo met zwartgeblakerd gezicht uit de mijn 
tevoorschijn kwam, stonden de fotografen klaar. Het mo-
ment waarop Carlos Hugo met een rode zakdoek de trans-
piratie van zijn gezicht veegde, was volgens boulevardjour-
nalist Jaime Peñafiel het afgesproken teken geweest voor 
journalisten om te roepen: ‘Ach, hoogheid, u hier! Wat een 
verrassing!’

Het regisseren van campagnes, schreef Peñafiel later 
in zijn memoires, was Massó’s specialiteit. Hij had zich 
vaak ‘willig’ door hem laten gebruiken, bekende hij. Had 
Massó zich destijds toegelegd op het verkopen van ‘elek-
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tronische apparaten of wasmiddelen’, schreef hij, dan zou 
Massó ‘miljonair’ geworden zijn.8

De camera’s hadden geklikt en de volgende dag was 
in de krant een brief verschenen van Carlos Hugo aan de 
mijnwerkers. ‘Als jullie tegen mij praten, weet ik waarover 
jullie het hebben. Ik heb jullie risico’s gezien, het stof, de 
ongelukken, de ellende, het vocht, de huidkloven en de si-
licose. […] Ik ben trots met jullie gewerkt te hebben, en 
altijd zal ik me die maand herinneren waarin ik mijnwerker 
was.’

Of Irene de foto’s ook te zien kreeg, is niet bekend, 
maar dit was wel het soort prins dat zij zocht: onderne-
mend, sociaal betrokken en niet bang om buiten de lijntjes 
te kleuren. Na de zomer meldde een communiqué van de 
Rijksvoorlichtingsdienst dat Irene wegens ‘nervositeitver-
schijnselen’ naar het Spaanse eiland Palma de Mallorca 
vertrokken was voor een ‘rustkuur’. De ‘vermoeienissen’ 
van de reis naar Curaçao die ze in juli met Margriet ge-
maakt had, waren daar volgens het persbericht de oorzaak 
van. Maar misschien had de ontluikende relatie met Car-
los Hugo met het reisje ook wel iets te maken. Hij kwam 
regelmatig op Mallorca, waar de carlisten een grote afde-
ling hadden. Na aankomst op het vliegveld begeleidde de 
Nederlandse consul Irene naar hotel Son Vida in Palma, 
waarna ze een Seat 600 huurde en op een rustige plek aan 
de noordwestkant van het eiland een bungalow betrok. De 
politie hield ‘ongewenste bezoekers’ op afstand.9

Diezelfde maand besloot Carlos Hugo zijn naam of-
ficieel te laten wijzigen. De parochie van de Notre-Dame 
in Parijs, waar hij gedoopt was, werd verzocht in zijn ge-
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boortecertificaat de voornaam ‘Hugo’ te veranderen in 
‘Charles’. Zo was zijn naam voortaan officieel ‘Carlos’, de 
naam van alle traditionele carlistische vorsten.

Moraal

In november vertrok Irene naar Engeland om te logeren 
bij Alicia van Athlone, die als een van de weinigen op de 
hoogte was van haar connectie met Carlos Hugo. Maar die 
logeerpartij was nog maar net begonnen, toen op 28 no-
vember 1962 Irene’s grootmoeder, Wilhelmina, overleed, 
zodat ze halsoverkop terug naar Nederland moest.

Met een streng oordeel over zichzelf en anderen, had 
Wilhelmina haar laatste jaren teruggetrokken doorgebracht 
in een sober vertrek op Het Loo. Na de oorlog had ze op 
het verbetene af het goede van het verkeerde willen schei-
den. Het oordeel over personen was door haar gereduceerd 
tot de vraag of mensen voldoende ‘vernieuwd’ waren. Hoe-
wel Wilhelmina nooit precies onder woorden bracht wat ze 
daarmee bedoelde, kwam het criterium neer op de vraag of 
personen tijdens de oorlog al dan niet moed getoond had-
den. Of er offers gebracht waren en lijf en leden op het spel 
gezet waren om verzet te plegen tegen het kwaad, of dat er 
voor de slappe, comfortabele weg gekozen was.10

Het ‘vernieuwde’ huis van Oranje vertegenwoordigde 
sinds de oorlog niet alleen maar een status, maar ook een 
moraal. Het verschil tussen hoog en laag werd, wat Wilhel-
mina betreft, in de eerste plaats bepaald door gedrag. Met 
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de oorlog als ultieme testcase. Hoewel de bezetting haar, 
dankzij tijdig vertrek naar Engeland, persoonlijk nooit voor 
morele dilemma’s geplaatst had, was haar oordeel scherp 
en genadeloos. Met gewezen collaborateurs, of wie daarop 
leken, wilde zij niets te maken hebben. Veel van haar eigen 
familieleden hadden zich bij de nazi’s aangesloten, inclusief 
haar eigen schoonzoon, Bernhard. Na de machtsovername 
van Hitler in 1933 was hij lid geworden van de nsdap om 
dat tot januari 1937, de maand van zijn huwelijk met Ju-
liana, te blijven.Maar in de jaren zestig was dat nog niet 
bekend. Voor het sprookje van de ‘chef van het verzet’ dat 
na de oorlog rond Bernhard werd opgetuigd, moesten de 
feiten wijken. Pas in 1996 achterhaalden onderzoekers in 
Amerikaanse archieven Bernhards inschrijving bij de nazi-
partij, maar door Bernhard zelf werd dit tot aan zijn dood 
hardnekkig ontkend.11

Voor Bernhard was de scheidslijn tussen werkelijkheid 
en fantasie, feit en fictie dun, of afwezig. Met zijn crea-
tieve constructies van de werkelijkheid had hij bij Neder-
landers die hunkerden naar een ‘nationaal’ gevoel succes. 
De sprookjes bracht hij ook over op zijn dochters. In haar 
memoires schreef Irene dat haar vader ‘een Duitse Neder-
lander’ was, die ‘vanuit een vliegtuig bommen op Duits-
land gooide’. In werkelijkheid had Bernhard nooit aan ge-
vechtshandelingen deelgenomen.12

Wilhelmina, die haar schoonzoon na de oorlog steeds 
beter had leren kennen, had zich na haar abdicatie vastge-
klampt aan haar geloof. De persoonlijke ‘heilsboodschap 
met autobiografische elementen’13 die ze in 1955 liet opte-
kenen, eindigde in een religieuze apotheose waarin de hele 
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mensheid de schuld kreeg. ‘Christus heeft mij leren peilen 
de nood, de wanhoop en de schuld waarin de mensheid 
zich gestort heeft, door het niet volgen van Zijn leiding,’ 
schreef ze. Alleen ‘strakke leiding’ door Christus kon de 
mens volgens haar nog ‘bevrijden uit de marteling van de 
zwarte nacht der ziel’.14

Voor Juliana was Wilhelmina volgens biografe Withuis 
tot op het laatst een ‘onwankelbare steunpilaar’. Maar Irene 
werd van haar grootmoeders prediking onzeker. Zij wor-
stelde met de vraag of een God die zo streng was en een 
zo diep besef van zonde in de ziel plantte, de hare wel was. 
Irene was volgens haar goede vriendin Arendsen Hein ‘zeer 
vroom’, maar ze koesterde het ideaal van een meer ruim-
hartige God, eentje ‘die niet oordeelde, maar genade gaf’. 
Rond haar achttiende verdiepte ze zich in de oecumenische 
beweging, die streefde naar verzoening tussen katholieken 
en protestanten. ‘Wij dachten dat we de schotten tussen 
alle christelijke kerken in de wereld wel even weg zouden 
halen,’ vertelt Arendsen Hein, die hierin ook actief was. 
‘Dat was natuurlijk wel heel naïef van ons.’

Wilhelmina’s dood markeerde in het leven van Irene 
een kruispunt. De tegenstellingen tussen haar vader, haar 
moeder en haar grootmoeders hadden haar jeugd over-
schaduwd. De ruzies in haar familie hadden haar angstig 
gemaakt. Voorstelling en praktijk hadden haar verward. 
Wat was echt, wat was schijn en wie was zij te midden daar-
van zelf? Hoorde zij in de calvinistische traditie van haar 
voorouders wel thuis? De kilheid en de nadruk op de erf-
zonde had ze altijd vervreemdend gevonden. Altijd had ze 
het gevoel gehad haar geloof ‘onwaardig’ te zijn. Vaak voel-
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de ze zich gekweld door de vraag: ‘Ben ik misschien hele-
maal fout?’ Van nature was ze toch al zo ernstig. Ze moest 
altijd zo lang nadenken voordat ze iets durfde te zeggen 
of te doen. Geloofde zij wel in de schuld die bij geboor-
te vastlag en waaruit bevrijding niet mogelijk was? Waren 
het de scheidslijnen tússen de kerken die haar dwarszaten, 
of hoorde zij misschien thuis in een ándere kerk? Er was 
bij haar altijd zoveel twijfel. Was er maar een uitweg. Kon 
ze over haar fouten maar praten. Zeggen: ‘Ik kan het niet 
alleen.’ Was verlichting door de biecht maar een optie.15

Chalet

Zoals ieder jaar vertrok de koninklijke familie begin fe-
bruari 1963 voor een wintersportvakantie naar het Oos-
tenrijkse Lech. Iedereen was mee, behalve prinses Marijke, 
die volgens de rvd naar school moest. Journalisten ston-
den de familie bij aankomst al op te wachten. In de kranten 
verschenen foto’s van de prinsessen Beatrix, Irene en Mar-
griet die ‘Eskimo’-jasjes droegen van zeehondenbont. Op 
de skipistes zou dat nu wel de trend worden, vermoedde 
De Telegraaf. Bernhard greep roddels over een verloving 
van Beatrix die in Franse bladen verschenen waren, aan 
om ook meteen mogelijke geruchten over Irene de kop in 
te drukken. Met een glas campari in de hand vertelde hij 
losjes poserend voor journalisten op het besneeuwde zon-
neterras van Hotel Post dat ‘noch bij mijn dochter Trix 
noch bij mijn dochter Irene sprake is van een romance of 
een huwelijkskandidaat’.16
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Op dat moment maakte Carlos Hugo zich juist op om 
in een grijze sportauto richting de Zwitserse Alpen te rij-
den voor een nieuwe ontmoeting met Irene.17 Zodra haar 
ouders en zusjes uit Lech vertrokken waren, reisde zij door 
naar Sankt Moritz om, zoals De Telegraaf meldde, op de ski’s 
nog een ‘straf trainingsschema’ af te werken.18 

Met Massó daar ook aangekomen, belde Carlos Hugo 
vanuit het Grand Hôtel naar het adres dat Irene hem gege-
ven had. Maar daar bleek ze niet te zijn. Zich opnieuw bekla-
gend over ‘die Hollandse dikkerdjes’, weigerde hij haar nog 
een keer te bellen, waarna Massó hem overhaalde dan maar 
een briefje te schrijven. Met dat briefje ging Massó naar het 
chalet. Toevallig stond Irene daar net voor de deur. Toen ze 
het briefje openmaakte, lachte ze, wat Massó ‘een goed te-
ken’ vond. Kort daarna belde ze Carlos Hugo in het Grand 
Hôtel, en spraken ze af om de volgende dag samen te skiën.

Vanaf die dag was Carlos Hugo ‘om’. Hij vond Irene 
geen ‘dikkerdje’ meer. Ze kon ‘sensationeel’ goed skiën, 
vertelde hij bij terugkeer uitgelaten aan Massó. Hij had 
haar niet bij kunnen houden.19 Ze dineerden samen en 
Carlos Hugo stelde Irene voor aan Massó, die ook verrast 
was door haar ‘levendigheid’. Toen Hugo na een paar da-
gen vroeg of Massó in zijn plaats met haar zou trouwen, 
antwoordde hij: ‘Nu meteen.’ In het dorp zochten ze sa-
men een fles champagne en een gouden sieraad met rood 
koraal voor haar uit, waarna hij afscheid van haar nam met 
de afspraak elkaar die zomer weer te ontmoeten.20

Voor Irene ging een wereld open. En toch voelde het 
vertrouwd. Toen ze Carlos Hugo ontmoette, zo zou ze ja-
ren later vertellen, ‘herkende’ ze hem. ‘Ik bedoel: voor je 
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elkaar kent, ken je elkaar al. Dat is wel zeldzaam, maar het 
komt voor.’21 Sinds haar geboorte had het verleden Irene’s 
toekomst bepaald. Ze was wie ze was, omdat anderen vóór 
haar iemand geweest waren. Anderen bepaalden voor haar 
ook wie ze moest worden. Haar was een rol toebedeeld in 
een scenario, maar nooit was haar gevraagd wie ze zelf wilde 
zijn. Ze had niet geweten hoe ze van het ‘prinsesje’ iemand 
moest maken die zij zelf ook was. ‘Niemand had mij verteld 
dat ik zelf ook een heleboel wist, door gewoon naar mijn 
intuïtie te luisteren,’ noteerde ze later in haar memoires.22

Carlos Hugo zag wie zij was. Iemand vol twijfel, maar 
met de ambitie om op háár manier te leven. Hoe zwaar ge-
schiedenis woog, hoefde zij hem niet uit te leggen. Als af-
stammeling van Lodewijk xiv had hij langere koninklijke 
wortels dan zij. Maar aan zijn snelle gedachten merkte ze 
dat het verleden voor hem geen last was. Geen rem, maar 
een motor. Hugo was in evenwicht omdat hij vrij was. Ui-
terlijk tenger en frêle, maar innerlijk sterk. Een intellectu-
eel, maar een man van het volk. Vriendelijk maar fel, ge-
raffineerd maar natuurlijk, kosmopoliet maar geworteld in 
tradities. Iemand van de oude stempel, maar een idealist. 

Hij had kastelen en paleizen in Frankrijk, Italië en 
Oostenrijk, maar als politiek strijder in Madrid bewoonde 
hij een eenvoudig appartement. De twijfel die Irene altijd 
gevoeld had: niet zijn wie je lijkt, niet lijken wie je bent, 
verdween in zijn bijzijn als sneeuw voor de zon. Verleden en 
toekomst werden één. Irene wist nu wat ze wilde, of liever 
gezegd, ze vóélde het. Als kind had ze geroepen: ‘Ik wil geen 
prinses zijn! Ik wil vrij zijn!23 Maar misschien kon het ook 
wel allebei.
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Twist

Hevig verliefd vertelde Irene dat voorjaar in ieder geval 
aan haar vader, maar waarschijnlijk ook aan haar moeder, 
dat ze wist met wie ze wilde trouwen. Bernhard wees het 
plan niet af, zo blijkt uit een aantekening van de katho-
lieke premier Jan de Quay, die begin april vertrouwelijk 
door Bernhard om raad gevraagd werd. Dat Carlos Hugo 
katholiek was, werd herkend als een probleem, maar on-
oplosbaar achtte kvp’er De Quay dit niet. Op 8 april 1963 
noteerde hij in zijn dagboek: ‘Naar kardinaal Alfrink om te 
praten over zeer vertrouwelijke vraag van zkh over huwe-
lijk prinses Irene met rk. Kardinaal eventueel bereid naar 
Rome te gaan.’24

In Nederland deed Irene intussen wat er van haar ver-
wacht werd. Ze lunchte op Huis ten Bosch met de Franse 
generaal Charles De Gaulle, en was met nog 1600 anderen 
te gast op de bruiloft van Alexandra van Kent, een nicht-
je van koningin Elizabeth, die in het voorjaar van 1963 
trouwde met de Britse ondernemer Angus Ogilvy.25 

Voor zover het vorstelijke theater in Europa nog be-
stond, werd dat in de jaren zestig weer volop opgevoerd. 
Tijdens het ‘huwelijk van het jaar’ op Windsor Castle di-
neerde de vorstenadel op ‘het grootste vloerkleed uit één 
stuk in Europa,’ dat aan elkaar geknoopt was door Indiase 
gevangenen. In het diner werden 400 pond zalm, 100 pond 
kaviaar, 36 kalkoenen, 50 eenden, 200 kippen, 24 hammen 
en 14 varkenspoten verwerkt en daarbij werden 1600 fles-
sen champagne en 200 flessen whisky gedronken.26

Maar de wereld was veranderd. Terwijl de eerste na-
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oorlogse jaren in het teken hadden gestaan van het bijeen-
rapen van de scherven van de oorlog, begonnen eind jaren 
vijftig de onderliggende structuren te kraken. Een genera-
tie kwam op die nazidictatuur, maar ook anarchie en chaos 
had meegemaakt. Die niet alleen wist dat autoriteit gevaar-
lijk was, maar ook dat gezag niet van beton was en dat alles 
ánders kon. De vrijheidsdrang die in de jaren twintig al 
opkwam, maar door de oorlog gesmoord was, spoelde in 
een nieuwe golf over Europa. Voor sociale en religieuze 
conventies kwam individuele vrijheid in de plaats. 

De bruiloft van Alexandra van Kent was het eerste ko-
ninklijke bal waar de twist gedanst werd. Een maand erna 
werd de Griekse koningin en de schoonmoeder van Juan 
Carlos, Frederika, tijdens een bezoek aan Londen op straat 
geslagen door Griekse demonstranten, die vrijlating van 
politiek gevangenen eisten. De doodsbange koningin had 
lukraak bij huizen aangebeld, waarna een Amerikaanse ac-
trice, Marti Stevens, open had gedaan en haar in veiligheid 
had gebracht.27 Filmsterren waren de nieuwe iconen ge-
worden van een wereld die geen klassen kende. Amerika, 
dat thuis geen oorlog had meegemaakt, spiegelde een he-
mel op aarde voor van kansen en welvaart voor iedereen. 
The Beatles braken door. Mannen liet hun haar groeien. 
Vrouwen braken los uit traditionele rolpatronen. Seks had 
niet meer alleen tot doel om kinderen te krijgen en trou-
wen kon je doen met wie je zelf wilde. Het Vaticaan ging 
in conclaaf over de vraag hoe de kerk zich aan de moderne 
tijd kon aanpassen. Zelfs het geloof werd een persoonlijke 
keuze.

Nederland werd na overzeese oorlogen gedwongen 
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om zijn koloniën op te geven, zwarte Amerikanen gin-
gen in Amerika de straat op voor hun burgerrechten, de 
Vietnam oorlog leidde tot een militair fiasco en tot een bin-
nenlandse opstand, die de macht van jonge mensen toonde. 
In Nederland werd de aanval ingezet op het door zuilen 
bijeengehouden oude politieke bestel. Links werd ‘nieuw’, 
rechts werd liberaal, protestant en katholiek gingen op in 
één partij, en de nieuwe partij d’66 wilde het oude systeem, 
dat ‘ziek en moe’ was, ‘doorbreken’. 

Het oude elitaire maakte plaats voor het nieuwe, ei-
gene en authentieke. De jeugd wees de weg naar een meer 
rechtvaardige en menslievende toekomst. Ouderen moes-
ten voortaan naar de jongeren luisteren. In Nederland 
vuurde het poptijdschrift Hitweek in april 1966 de troepen 
aan met de oproep om van het leven ‘een groot spel, een 
geweldig feest’ te maken.28 ‘We leven in een wereld,’ zei 
prinses Beatrix in 1961 tijdens een jongerencongres van de 
Fondation Européenne de la culture in Toulouse, ‘waar al-
les kookt.’

Reconquista

Irene bekommerde zich in deze periode niet om politiek. 
‘Wij waren jonge meisjes,’ vertelt haar jeugdvriendin Ma-
rijke Arendsen Hein. ‘Daar bemoeiden wij ons niet mee.’ 
Maar religie hield haar wel bezig. Ze vond het jammer dat 
haar moeder zich over het katholieke geloof, dat haar zo-
veel vrijer, menselijker en warmer leek dan het protestantse, 
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vaak negatief uitliet.29 In de zomer van 1963 vertrok ze een 
maand naar Barcelona, als gast van de Nederlandse direc-
teur van het textielbedrijf Seda de Barcelona, J.F. Schreuder  
en diens gezin. Prins Bernhard had kort daarvoor nog de 
opening bijgewoond van een nieuwe vestiging van zijn be-
drijf in Mexico.

Terwijl Irene met de drie dochters van Schreuder 
door het centrum van Barcelona dwaalde, werkte Massó 
aan een plan om de romance tussen haar en Carlos Hugo 
naar een volgende fase te brengen. Via de Club Marítim de 
Barcelona, waar zijn vader lid van was, huurde hij een boot 
op Ibiza. De carlist José Ignacio Olazábal, die de adellijke 
titel ‘markies van de Vallei van Santiago’ droeg, was be-
reid het reisje te organiseren. Namens hem nodigde Carlos 
Hugo’s zusje, Cécile, Irene in juni uit om met haar en haar 
broer rond Ibiza te varen. Irene wilde haar vriendin, Petra 
Brussaart, die met haar mee uit Nederland gekomen was, 
meenemen. Maar op de boot, zo werd haar verteld, was 
nog maar één plaats.

Na veel mitsen en maren besloot Irene dan maar 
in haar eentje te gaan. Olazábal haalde haar op bij de  
Schreuders met de vage uitleg dat ze was uitgenodigd door 
een familie op de Balearen. Na de Nederlandse beveiliging 
van zich afgeschud te hebben, vloog ze met haar paspoort 
op naam van ‘Elizabeth van Buuren’ met Cécile en José 
Ignacio naar Ibiza. Hugo, Ramón Massó en zijn medewer-
kers, José María (‘Pepe’) Zavala en José Antonio Parilla, 
waren daar intussen ook aangekomen.

Het was een oud, maar groot en comfortabel zeilschip. 
Irene deelde een slaapkamer met Cécile. De eigenaar van 
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de boot noemde zich ‘Jorge’, maar was een Deen, van wie 
Massó vermoedde dat hij ‘een gevluchte nazi’ was.

De bemanning wist niet wie Irene was. Ze had een 
schuilnaam, ‘Isabel’, en haar koffers met het initiaal ‘I’ met 
een kroontje erboven, werden verstopt. Als ze ergens aan-
meerden, deed Irene een donkere zonnebril op en een shawl 
om. Tijdens een uitstapje naar een zoutmeer maakte Carlos 
Hugo een ongelukkige sprong, zodat hij de zeiltocht in het 
gips moest voortzetten.

Dagenlang voeren ze rond, etend, drinkend, luierend 
en pratend. Zittend op een trapje, las José Antonio Irene 
voor uit het werk van de Spaanse dichter Antonio Macha-
do. Omdat hij vermoedde dat ze Hugo ‘wel leuk’ vond, 
maar dacht dat hij ‘een soort extreemrechtse gangster’ was, 
declameerde hij op het zonnedek uit carlistische geschrif-
ten en toespraken waarin Carlos Hugo zich uitsprak tegen 
het kapitalistische, goddeloze liberale systeem dat de be-
langen van volk en regio’s veronachtzaamde.

Irene was een en al oor. Monarchie en vrijheid, na-
tie en regio, moderniteit en christelijk geloof sloten elkaar 
niet uit, zij versterkten elkaar juist. Spanje had iets wat in 
de rest van Europa ontbrak: het katholicisme als overkoe-
pelend ideaal.

Zonder dát zou de Europese gemeenschap ‘slechts 
materieel’ zijn, meende Carlos Hugo, en niet opgewassen 
tegen het communisme. De tijd was voorbij, zei hij ook, 
dat mensen koning werden ‘simpelweg omdat zij zonen 
zijn van hun vaders’. Een prins die zijn titel alleen maar 
droeg, was deze niet waard. Prinsen moesten ‘voorop’ gaan 
bij de vorming van christelijke koninkrijken. De koninklij-
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ke erfenis van Spanje vergde een reconquista.30

Tijdens (nachtelijke) waterskisessies maakte Irene 
diepe indruk met haar techniek en haar stijl. Volgens José 
Antonio Parilla werd op film gezet hoe ze met z’n allen 
roepend en lachend flessenpost in zee gooiden. Maar qua 
hofmakerij nam Hugo intussen weinig initiatief. Toen het 
einde van het reisje in zicht kwam, durfde niemand aan 
hem te vragen hoe de zaken ervoor stonden. Tot zijn zusje, 
Cécile, de koe bij de horens vatte en tegen haar broer zei: 
‘Je doet haar nu een aanzoek of anders kunnen we dit ver-
haal beter afronden,’ waarna ze een gouden armbandje met 
turquoise steentjes in zijn hand stopte.

De boot was alweer bijna terug in de haven van Ibiza, 
toen Carlos Hugo voor Irene neerknielde op het dek. Cé-
cile, José Antonio, Pepe en Ignacio konden vanuit de cabi-
ne van de boot niet horen wat ze zeiden, maar van achter 
het glas konden ze zien hoe hij het armbandje om haar pols 
deed. Nadat ze aangelegd hadden, sprong José Antonio van 
boord en riep tegen Ramón Massó, die het reisgezelschap 
in de haven opwachtte: ‘Het is zover!’31

San Fermín

‘Laat de relatie nu niet afkoelen,’ adviseerde Cécile haar 
broer. Toen duidelijk werd dat Irene de feesten van San 
Fermín in Pamplona wilde bezoeken die tussen 6 en 14 juli 
gehouden werden, spoorde ze Carlos Hugo aan om ook 
te gaan. Hoewel hij in Italië ‘andere belangrijke dingen’ 
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te doen had – een deel van de familiebezittingen moest in 
verband met de carlistische activiteiten verkocht worden – 
liet hij zich overhalen om naar Spanje te komen.32

Massó’s pr-campagne draaide nu op volle toeren. De 
feesten van San Fermín waren volgens hem het perfecte 
decor om de ‘eerste ontmoeting’ van de Hollandse prinses 
met de carlistische kroonprins te situeren. Vanaf het begin 
moest bewerkstelligd worden, schreef hij in zijn memoires, 
‘dat de romance leek op iets wat geworteld was in Spanje, 
en in wat hij (Hugo) en zijn familie daar voorstelden’.33

Irene en Carlos Hugo, zoals hij in Noord-Spanje al 
overal was gaan heten, werden tijdens het stierengevecht 
vlak bij elkaar geplaatst en na afloop gelijktijdig naar de 
uitgang gedirigeerd. Daar doken bij de poort aan alle kan-
ten carlisten op, die Carlos Hugo toejuichten. Irene was 
volgens Massó ‘zeer onder de indruk’. Ze had hard moeten 
lachen, vertelde ze later, toen een lokale bestuurder zicht-
baar geïrriteerd tegen haar zei: ‘Ziet u nou wat een vrijheid 
er is in Spanje, dat het deze gekken wordt toegestaan om 
zich te manifesteren.’34

Hooghiemstra - Om de liefde, voor de troon - BW.indd   106Hooghiemstra - Om de liefde, voor de troon - BW.indd   106 03-03-2021   12:2503-03-2021   12:25


