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Woord vooraf
1 oktober 2020. Dat was de uiterste
deadline die uitgeefster Els Wouters van
Houtekiet ons gesteld had voor dit boek
over de prinsessen van België. We
hadden wat uitstel gevraagd omdat de
uitspraak over het proces van Delphine
Boël en koning Albert rond die datum
verwacht werd. Vermits het hele proces
tergend traag was verlopen, verwachtten
we eigenlijk niet veel nieuws. We
hebben zelfs lang getwijfeld of we in ons
boek Prinsessen van België al dan niet
‘prinses’ Delphine zouden opnemen.
Groot was dus de verbazing dat we de
aanhalingstekens mochten wegnemen
en zelfs nog een prinses mochten
toevoegen: haar dochter, prinses
Joséphine.
In onze stoutste dromen hadden we niet
durven te hopen dat dit boek zou
eindigen met een happy end: een foto
van koning Albert poserend tussen zijn
natuurlijke dochter én zijn echtgenote.
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Of vader en dochter elkaar werkelijk
zullen kunnen ‘vergeven, genezen en
verzoenen’, zoals ze in hun historische
communiqué schreven, valt nog af te
wachten.
Prinses Delphine maakt de lijst van de
sterke ambitieuze prinsessen van
vandaag compleet. Met het inmiddels
bekende ‘Arrest Delphine’ heeft de
kersverse prinses koninklijke maar ook
juridische geschiedenis geschreven.
Haar overwinning heeft inmiddels
honderden anderen hoop gegeven om
ook erkenning van hun biologische
vader af te dwingen.
Delphine is intussen ook een vermaarde
kunstenares die wereldwijd tentoonstelt. Ze verkeert in goed gezelschap
tussen de andere Belgische prinsessen
van België: een milieu- en mensenrechtenactiviste die wegens burgerlijke
ongehoorzaamheid in de cel belandt,
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een producer aan het Russische Bolsjoj
theater, een analiste in de internationale
politiek, een gewezen landmeter en
vooral: een toekomstige koningin die nu
al haar voorgangers overklast. De
Belgische prinsessen van vandaag zijn
sterke, carrièregerichte dames die in
niets meer lijken op hun voorgangsters
wier belangrijkste taak het was om mooi
te zijn en kinderen te baren. Toch het is
zeker niet al goud wat blinkt, we
tekenden evengoed verhalen op over
gokschulden, depressies en eindeloze
eenzaamheid.
Het idee voor dit boek speelde al lang in
ons hoofd. Bijna twintig jaar hebben we
samengewerkt voor het inmiddels ter
ziele gegane vtm -programma Royalty.
In die tijd hebben we een schat aan anekdotes kunnen verzamelen waarvan vele
nooit de pers haalden. Intussen kennen
we de royals beter dan onze eigen
familie. Wij merken aan hun lichaams-
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taal meteen of er iets aan de hand is met
een koning of prinses, of dat er bij een
koninklijk koppel een haar in de boter
zit. We hebben in die jaren ook een
enorm netwerk opgebouwd rond het
koningshuis, zodat we meteen kunnen
checken wat er werkelijk aan de hand is.
Dit netwerk hebben we ook deze keer
aangesproken om deze portretten van de
huidige Belgische prinsessen te schetsen. Voor het eerst hebben we samen
gewerkt zonder de hulp van bewegende
beelden, enkel met foto’s en teksten.
Ook dit viel reuze mee. Maar mocht er
ooit een hoofdredacteur weer een
televisieprogramma willen starten over
koninklijk bloed, hierbij alvast onze
spontane sollicitatie.
Brigitte Balfoort
Joëlle Vanden Houden
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‘Het land kan op mij rekenen.’

Prinses Elisabeth
(°25 oktober 2001)

V

an alle prinsessen van België spreekt prinses Elisabeth misschien nog het meest tot de
verbeelding. Zij is het die – als alles loopt zoals verwacht – op een dag de allereerste
regerende koningin van België wordt. Intimi noemen haar wijs, matuur en beschermend,
maar ook gereserveerd. Stuk voor stuk karaktertrekken die haar al van jongs af typeren.
Ze is intelligent, spreekt vlot verschillende talen en lijkt geen last te hebben van planken
koorts. Bovendien, en niet onbelangrijk in deze mediatijden, is Elisabeth knap en stijlvol en
heeft ze een figuur waar de meeste jonge meisjes van dromen. Geen wonder dat intussen ook
de internationale pers haar potentieel ontdekt heeft, zeker sinds haar optreden op haar
achttiende verjaardag.

Op 7 mei 2001, anderhalf jaar na hun
huwelijk, roepen Filip en Mathilde
– samen met hun jonge labrador
Kinga – de pers bijeen om heuglijk
nieuws aan te kondigen: ‘Prinses
Mathilde en ikzelf zijn zeer blij, bijzonder blij u te mogen aankondigen dat wij
een kind verwachten.’ De prins en de
prinses zitten er wat onwennig bij op
een vrij stijve persconferentie. Ze
hadden het blijde nieuws liever van de
daken geschreeuwd. De geboorte zou
gepland zijn voor 15 november. Koningsdag, een mooiere geboortedag voor een
toekomstige koning of koningin is niet
denkbaar. Een beetje rekenwerk leert dat
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Mathilde dan nog maar drie maanden
zwanger zou zijn. En dat is in koninklijke kringen bijzonder vroeg voor een
officiële bekendmaking. Later blijkt dat
de prinses drie weken eerder uitgerekend is. Maar om haar in alle rust te
laten bevallen, goochelt het hof wat met
de geplande datum. Royaltywatchers
blijven tellen en komen tot de constatering dat de baby tijdens de handelsmissie in Thailand moet verwekt zijn. Of dat
Mathilde het toen pas wist, want ze had
de hele reis gestraald, weten de mede
reizigers nog. Over het geslacht willen ze
nog niet praten. ‘Een kind krijgen is een
cadeau. De verrassing moet blijven.’
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PRINSESSEN VAN BELGIË
zijn om hun kindje zo veel mogelijk zelf
op te voeden. Het programma van
Mathilde voor de volgende jaren zal
daarom worden aangepast. Maar ze wil
wel nog haar studie kinderpsychologie
afronden.

De tweeling die er geen was

Geboorte van prinses Elisabeth | PHOTONEWS

Filip wil nog even beklemtonen dat hij
zijn vrouw zal steunen zoveel hij kan. En
jazeker zal hij bij de bevalling aanwezig
zijn! Op de vraag of hij straks zal helpen
bij het verversen van de luiers en
’s nachts zal opstaan, kijkt hij even
bedenkelijk: ‘Tja, als ik straks met wallen
onder mijn ogen rondloop, dan weet
iedereen waarom!’ Meteen vertellen de
prins en de prinses erbij dat ze van plan
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Maandenlang is de eerste zwangerschap
van Mathilde voer voor de pers, niet
alleen voor de ‘gespecialiseerde’ bladen.
Op de nationale feestdag is Mathilde
niet van de partij. Er komt ook geen
officiële verklaring. Later blijkt dat er
complicaties zijn en dat de prinses moet
rusten. Wat de Belgen niet weten, is dat
het prinselijke paar daarna op vakantie
vertrekt naar Bormes-les-Mimosas in
Zuid-Frankrijk. Filip en Mathilde zijn er
uitgenodigd door de Luxemburgse
groothertogelijke familie die er haar
buitenverblijf heeft. Omdat Mathilde het
wat rustig aan moet doen, luieren ze
vooral op het bijbehorende streng
bewaakte privéstrand van Cap Bénat.
Aan hetzelfde strand ligt ook het Fort de
Brégançon, de officiële vakantieplaats
van de Franse president. Paparazzi, die
eigenlijk met hun telelenzen op de loer
liggen voor de toenmalige president
Chirac, zien een aantal bodyguards in de
buurt van een zwangere vrouw in een
rood badpak, stoeiend in de zee. Niet
wetend wie ze is, maken ze op goed
geluk wat foto’s van ‘cette blonde’, die ze
naar hun persagentschap sturen. Daar
wordt de toekomstige koningin van
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PRINSES ELISABETH
België herkend en worden de foto’s
verkocht aan enkele Belgische kranten
en tijdschriften. Meteen valt op dat de
prinses wel een heel bolle buik heeft
voor een zwangerschap van ‘amper’ zes
maanden. Zou er een tweeling op komst
zijn? Dat mag niet zo vreemd lijken,
want in de koninklijke familie komen
wel meer tweelingen voor. Dit gerucht
wordt nog gevoed wanneer blijkt dat
minister van Justitie Verwilghen aan
zijn kabinet vraagt om te onderzoeken
wie er in aanmerking komt voor troonopvolging als Mathilde bevalt van een
tweeling. De krant Het Laatste Nieuws
meent dat dit onderzoek gebeurt op
vraag van een arts aan het hof. Woordvoerder Pierre-Emmanuel De Bauw
ontkent formeel. Verder wenst het hof
– zoals gewoonlijk – geen commentaar
te geven over het privéleven van de
prinsen. De woordvoerder voegt er wel
fijntjes aan toe dat de prins op 7 mei bij
de aankondiging van de zwangerschap
toch heel duidelijk over één kind heeft
gesproken! Het zijn ten slotte de ouders
van Mathilde die een einde maken aan
het opgeklopte verhaal van de tweeling.
Haar vader windt er geen doekjes om:
‘Dat is belachelijk. Ik zou zelfs zeggen:
dubbel belachelijk.’ Gravin Anna voegt
eraan toe: ‘Mathilde verwacht één baby,
geen tweeling. Zoiets zou ze voor haar
eigen moeder toch niet verbergen.
U mag gerust schrijven dat de ouders
formeel ontkennen dat er sprake is van
een tweeling.’
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Baby E
Tijdens de zwangerschap verhuist het
prinselijke paar naar de linkervleugel
van het kasteel van Laken, dat intussen
helemaal naar hun smaak is gedecoreerd. Eindelijk mag er in Laken weer
een kinderkamer worden ingericht. Dat
is al van de geboorte van prinses
Esmeralda in 1956 niet meer gebeurd.
Prins Filip bestelt bij meubelmaker Tony
Swinnen een wiegje in Lodewijk xvi stijl. Hij trekt er in zijn eentje op uit om
een kinderwagen en babykleertjes te
kopen. En overal waar het paar komt,
krijgen ze geschenken voor de baby.
Iedereen probeert natuurlijk te weten te
komen of ze een jongen of een meisje
verwachten. Als een koningsfan aan
Filip vertelt dat ze hoopt op een jongen,
antwoordt hij schijnbaar achteloos: ‘Ja?
We zullen zien.’ Maar de guitigheid in

Royalty weet het: het wordt een meisje!
| PHOTONEWS

6/11/20 12:36

