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In 1996 scheidde prinses Christina na 19 jaar huwelijk van Jorge 
Guillermo. Dat verliep verre van vreedzaam. De kinderen, die 
inmiddels volwassen zijn en alledrie een kunstzinnig beroep 
uitoefenen, brachten hun jeugd vooral in het buitenland door. 
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Artistieke              buitenbeentjes

De jongste zuster van 
prinses Beatrix heeft 
bewust gekozen voor 

een leven buiten de schijnwerpers van haar 
belangrijke familie. Hoewel het volk haar 
vanwege haar handicap soms betitelde 
als buitenbeentje, was zij verre van zielig. 
Christina wist op jonge leeftijd al heel goed 
wat ze wilde: in de anonimiteit leven. ‘Een 
alledaags leven leiden: daar houd ik van en 
geloof ik in’, zei ze ooit. Op haar 16e vertrok 
ze al uit het paleis om bij de ouders van een 
vriendin te gaan wonen. De prinses maakte 
korte metten met haar jeugd in Nederland: 
veranderde in 1962 haar naam (van Marijke 
in Christina) en studeerde klassieke muziek 
aan het conservatorium in Montreal, 
Canada. In New York kwam ze bij vrienden 
Jorge Guillermo tegen en werd smoorver-
liefd op deze knappe Cubaan. Zonder enige 
moeite deed ze afstand van de troon om 
met hem te trouwen. Na een paar jaar in 
de Verenigde Staten vestigt het gezin zich 
in Wassenaar (in Villa Eikenhorst, nu de 
woning van ons koninklijk echtpaar). Daar 
kwam in 1996 een einde aan het sprookje. 

Het stel had kunst als gezamenlijke hobby 
en vooral Jorge had zoveel objecten verza-
meld dat hij van het huis een antiekmuseum 
had gemaakt. De afwikkeling van de schei-
ding verliep moeizaam en prinses Christina 
moest een deel van haar bezittingen veilen 
om haar financiële zaken goed te kunnen 
regelen. De voormalige echtelieden ble-
ven over en weer verwijten maken en gin-
gen elkaar jarenlang uit de weg. Pas na de 
geboorte van hun eerste kleinkind leek er 
iets te veranderen. De eerste ontmoeting 
na de scheiding vond plaats in 2009 op de 
bruiloft van oudste zoon Bernardo, waar 
ook kleindochter Isabel gedoopt werd. Na 
de scheiding: Christina woont nu, net als 
haar dochter, in Londen. Ze is muzieklief-
hebster, gaf ooit zangles aan kinderen en 
zingt zelf ook. Op bruiloften en partijen 
van de Oranje-familie treedt ze regelmatig 
op. Daarnaast is ze erevoorzitter van het 
Prinses Christina Concours: een stich-
ting voor jonge, veelbelovende muzikanten. 
Alleen voor dit soort gelegenheden treedt 
de prinses even uit de anonimiteit, want het 
liefst is ze zo onopvallend mogelijk. 

De Guillermo’s
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De koude kant
Jorge Guillermo (67)

De voormalig loketbediende van een New 
Yorkse bank had vanaf het prille begin alle 
schijn tegen, zo werd destijds al gesuggereerd 
dat hij homoseksueel zou zijn. Na het mislukte 
huwelijk studeerde Jorge kunstgeschiedenis en 
theologie in Leuven. In 
1999 verhuisde hij naar 
Londen. Tegenwoordig 
woont hij samen met 
zijn nieuwe geliefde, 
een man, in een kas-
teeltje in Frankrijk. 

Christina en Jorge

tijdens de verloving

In de schaduw van de troon
Christina (66)



Cubaanse kunstenares
Juliana (32) 

Zij is de jongste telg en tevens het jongste kleinkind van 
Juliana en Bernhard. Hoewel de oud-vorstin gek was op 
al haar kleinkinderen, had ze een zwak voor haar 
naamgenote. Na de scheiding woonde 
Juliana bij haar moeder in New 
York. Later volgde ze les aan de 
kunstacademie in Londen en trok 
bij haar vader in. Af en toe duikt ze 
op tijdens een feest of bruiloft van de 
Oranje-familie, een prominentere plek 
had ze als bruidsmeisje op het huwelijk van 
koning Willem-Alexander en zijn Máxima. 
Juliana is momenteel beeldend kunstenares. Haar 
Cubaanse afkomst lijkt van grote invloed op haar werk en 
haar schilderijen zijn regelmatig te zien in exposi-
ties over de hele wereld. Ze woont nog 
steeds in Londen en peinst er niet 
over te verhuizen. ‘Het is de enige 
bekende plek waar ik toch altijd het 
gevoel krijg dat ik er voor het eerst 
ben. Ik ontdek continu nieuwe 
mensen en andere plekken. Zelfs 
na 10 jaar voel ik me hier soms 
nog een toerist.’ n

Designer met een open huwelijk...
Bernardo (36) 

Verhuist op zijn 17e naar New York en volgt een studie kunstgeschie-
denis. In 2002 waagt hij zich op het prestigieuze Pratt Institute 
aan een opleiding tot industrieel ontwerper. Dat blijkt een goede 
keuze: volgens het toonaangevende magazine Wallpaper behoort 
Bernardo in 2005 zelfs tot de 10 Most Wanted Designers. In 2009 
stapt hij in het huwelijksbootje met de Amerikaanse kunstjournaliste 
Eva Marie Valdez, met wie hij twee kinderen krijgt: Isabel (4) en 
Julian (2). Eva is overigens niet van onbesproken gedrag. Zo zou ze 
volgens Amerikaanse media zelfs verantwoordelijk zijn voor de schei-
ding van Thurston Moore, een band-
lid van Sonic Youth. Eva en Bernardo 
zouden volgens dezelfde, overigens 
anonieme, bronnen er een open huwe-
lijk op na houden. De Nederlandse 
pers besteedde weinig aandacht aan 
deze vage roddel. Toch werden de 
scheidingsgeruchten heviger toen afge-
lopen jaar Bernardo niet alleen zonder 
Eva maar ook zonder trouwring bij het 
huwelijk van neef Jaime werd gespot...

Christina tussen zoon Bernardo en 

schoondochter Eva Marie

Op de bruiloft van prins Carlos 
de Bourbon de Parme en zijn 
vrouw Annemarie de Bourbon de 
Parme-Gualtherie van Weezel

De vrijgezelle yogi
Nicolás (34) 

Er is over Nicolás niet veel bekend. Het middelste kind is 
net als zijn broer en zusje een artistiek type en studeerde 
grafische vormgeving in de Verenigde Staten. Tegenwoordig 
verdiept hij zich in Oosterse vechtsporten en yoga. Nicolás 
schijnt als enige van de Guillermo’s geïnteresseerd te zijn in 
politieke zaken. Hoewel hij de afgelopen jaren regelmatig 

met zijn vriendin Chrissie Eynon op officiële 
gelegenheden verscheen, is de liefde 
inmiddels voorbij. Op het huwelijk van 
zijn nicht Carolina (afgelopen zomer) 
verscheen Nicolás zonder Chrissie aan 
zijn zijde, terwijl zij wel op de gastenlijst 
stond. Wie deze knappe vrijgezel alsnog 
wil schaken zal daarvoor naar Boynton 
Beach in Florida moeten reizen. 

Juliana (l) als bruidsmeisje van Eva Marie Valdez
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Nicolás en zijnex-vriendin Chrissie

Creatief met geld
In 2009 bleek dat prinses Christina via een, overigens 
legale, constructie van brievenbusfirma’s op Guernsey 
aanzienlijk minder vermogensbelasting hoefde te betalen 
in Groot-Brittannië. Deze firma’s werden bestuurd vanuit 
paleis Noordeinde. Dit strookte niet met de voorbeeld-
functie van het koninklijk huis. Sindsdien wordt de belas-
ting via een vermogensbeheerder in Eindhoven geregeld. 

Jorge en Juliana in Londen
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