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Dit boek is faction: een mix van feiten en fi ctie. Het verhaal 

is gebaseerd op waargebeurde feiten, maar bevat ook ver-

zonnen gebeurtenissen. Sommige namen, data, plaatsen en 

gebeurtenissen kunnen dus afwijken van de realiteit.



Albert II van België 
06 juni 1934

Albert werd in 1993 koning van België 

na de plotse dood van zijn broer, koning 

Boudewijn. Albert II zat net geen twintig jaar 

op de troon. Hij was de zesde koning van 

België. In juli 2013 stond hij de troon af aan 

zijn zoon Filip, maar hij mag zijn koningstitel 

de rest van zijn leven behouden.

Filip van België
15 april 1960

Bij Filips geboorte werden 101 kanonschoten gelost. Deze 

traditie om de geboorte van een troonsopvolger aan te 

kondigen stamt uit de tijd van Napoleon. Filip is offi  cier, 

paracommando en generaal van het Belgische leger. Hij 

kan ook vliegtuigen en helikopters besturen. Hij studeerde 

politieke wetenschappen in Groot-Brittannië en de 

Verenigde Staten. Hij zit sinds 21 juli 2013 op de Belgische 

troon en is de zevende koning der Belgen. 

Paola Ruff o di Calabria
11 september 1937

Paola werd geboren als een Italiaanse prinses. 

Ze is de jongste van zeven kinderen. Ze 

trouwde in 1959 met prins Albert. Ze leerden 

elkaar kennen in het Vaticaan in Rome, waar 

ze de kroning van paus Johannes XXIII 

bijwoonden. Ze kregen samen drie kinderen: 

Filip, Astrid en Laurent.

Elisabeth Theresia Maria Helena
25 oktober 2001

Elisabeth werd vernoemd naar haar 
betovergrootmoeder aan vaderszijde: koningin 

Elisabeth, de vrouw van koning Albert I van België. 
Dat is dus de moeder van de vader van de vader van 
haar vader! Sinds de dag dat haar vader Filip Koning 
van België werd, draagt Elisabeth de titel Hertogin 
van Brabant, een titel die enkel toegekend wordt 

aan de eerste troonopvolger.

Gabriël Boudewijn 
Karel Maria

20 augustus 2003

Prins Gabriël houdt van 

hockey, voetbal, tennis, 

fi etsen, zeilen, skiën en 

zwemmen. Sportieve kerel, 

hè? 



Patrick d’Udekem d’Acoz
28 april 1936-25 september 2008

Patrick was een Belgische politicus en 

trouwde in 1971 met de Poolse gravin Anna 

Marie Komorowska. Ze gingen samenwonen 

in een kasteel in Villers-la-Bonne-Eua, een 

gemeente waarvan hij ook enkele jaren lang 

burgemeester was. Hij stierf in 2008 na een 

lange ziekte.

Anna Marie Komorowska
24 september 1946

Anna Marie is de dochter van een Poolse 

graaf en een Poolse prinses. Het koppel 

moest wegens politieke redenen vluchten uit 

Polen en ging enkele jaren in Congo wonen. 

Daarna verhuisden ze naar België en werkte 

Anna Marie als verpleegster in een Brussels 

ziekenhuis. Anna Marie’s dochter Marie-Alix 

(de grootmoeder en een zus van Mathilde, 

dus) en Anna-Marie’s moeder kwamen in 

1997 samen om in een verkeersongeluk.Mathilde d’Udekem d’Acoz
20 januari 1973

Mathilde en Filip trouwden op 4 december 1999. 

In plaats van cadeautjes vroegen ze aan mensen die 

hun iets wilden schenken om geld te storten aan het 

Mathildefonds. Deze vereniging die door Mathilde 

werd opgericht zet zich in voor kwetsbare mensen en 

kansarme kinderen. Mathilde is de eerste koningin van 

ons land die ook in België geboren is. Ze is logopediste 

van opleiding en studeerde ook psychologie. Ze heeft 

een groot hart voor kinderen en is erg begaan met 

problemen rond onderwijs en opvoeding.

Emmanuel Leopold 
Guillaume François 

Marie
4 oktober 2005

Prins Emmanuel is muzikaal. 

Hij speelt klarinet. Hij houdt 

ook van skiën, zwemmen 

en fi etsen en trekt graag de 

natuur in. Hij is ook lid van 

de scouts.

Eléonore Fabiola Victoria 
Anne Marie
16 april 2008

Eléonore is een echte creatieveling. 

Ze houdt van tekenen en viool 

spelen. Ook zij is sportief: ze houdt 

net als haar broers van fi etsen, 

zwemmen en skiën.
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Vriendenboekje

Naam Elisabeth Theresia Maria Helena

Betekenis van haar 
voornaam

Huis van God

Geboortedatum 25 oktober 2001

Geboortelengte 49,5 cm

Geboortegewicht 2,970 kg

Geboorteplaats Anderlecht (Erasmusziekenhuis)

Haar hobby’s zijn… Piano spelen en dansen. 

Ze is erg… Sportief! Ze houdt van 
diepzeeduiken, tennissen, zwemmen, 
skiën en zeilen.

Ze houdt van… Hiken in de natuur, nieuwe recepten 
uitproberen en inspirerende boeken 
lezen.

Ze houdt niet van… Mensen die haar anders behandelen 
omwille van haar koninklijke 
afkomst. Elisabeth wil geen 
voorkeursbehandeling.

Bijna niemand weet 
dat…

Haar koosnaampjes ‘Elisa’ en ‘Lisa’ 
zijn.

Karaktertrekken Matuur, sociaal, avontuurlijk en 
creatief.

Ultieme droom Een goede koningin van België 
worden.

Schoolprestaties Elisabeth is een heel pientere 
studente: ze behaalt steeds 
schitterende resultaten op haar 
rapport.

Favoriete huisdier Haar hondje Jeep, een West 
Highland white terriër of een 
‘Westie’.
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Vernoemd naar haar De Belgische poolbasis op Antarctica 
die in 2009 opgericht werd.
Een nieuwe algensoort – de 
Microcostatus elisabethianus – die in 
2019 door Belgische wetenschappers 
ontdekt werd in de zuidelijke 
Indische Oceaan.
Enkele straten en pleinen, onder 
andere in Boortmeerbeek (het 
Hertogin van Brabantplein en de 
Kroonprinses Elisabethstraat) en in 
Malle (de Prinses Elisabethlei).
Een windmolenpark in de 
Noordzee. Dat was een symbolisch 
cadeau van de Federale Regering 
voor Elisabeths achttiende 
verjaardag.

Vreemd! Er verschenen al twee postzegels 
waarop Elisabeth afgebeeld staat: 
eentje ter ere van haar eerste 
verjaardag en eentje ter ere van haar 
achttiende verjaardag. Op beide 
foto’s draagt ze een wit kanten 
jurkje. De foto waarop ze achttien is, 
werd door Filip zelf gemaakt in de 
tuin van het Kasteel van Laken.
Kroonprinses Elisabeth mag niet in 
hetzelfde vliegtuig reizen als koning 
Filip. Het is een voorzorgsmaatregel 
die ervoor moet zorgen dat de 
troonsopvolging verzekerd is, mocht 
er zich een vliegtuigramp voordoen. 
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Wist je dat…

…Elisabeth afstamt van vele verschillende adellijke 

geslachten? Aan vaderskant was er haar grootvader 

Albert II. Hij was de zoon van de Zweedse prinses 

Astrid. Zij stamde op haar beurt af van het Deense 

koningshuis: haar moeder was Ingeborg, prinses 

van Denemarken. Elisabeths grootmoeder Paola 

is afkomstig uit een adellijke Italiaanse familie. Ook 

aan moederskant is er blauw bloed. Elisabeths 

grootvader Patrick stamt af van de Belgische adel-

lijke familie d’Udekem d’Acoz en haar grootmoe-

der Anna stamt af van de Poolse adellijke families 

Komorowski en Sapieha-Kodenski.

…Elisabeths vader Filip de geboorte van Elisabeth 

aan de pers aankondigde met de woorden ‘Het is 

een echt vrouwtje’?
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…een van de offi ciële namen van alle Belgische 

konings kinderen – dus niet alleen van Elisabeth, 

maar ook van Gabriël, Emmanuel én Eléonore – Ma-

ria/Marie is? Dat is een gewoonte aan het Belgische 

hof. Het is een verwijzing naar de Heilige Maagd 

Maria.

…Elisabeth vroeger fan was van Hopla? Toen ze 

nog een kleuter was, keek ze vaak samen met haar 

grootmoeder koningin Paola en haar broertje Gabri-

el naar de avonturen van het lieve konijntje.

…Elisabeth de eerste toekomstige monarch van ons 

land is die van kindsbeen af Nederlandstalig onder-

wijs gevolgd heeft? Alle vorsten die haar voorgin-

gen, volgden Franstalig onderwijs.
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…Elisabeth in haar middelbare school meeschreef 

aan de schoolkrant?

…koningin Mathilde veel strenger is dan koning 

Filip? Als koningin Mathilde alleen naar het buiten-

land moet en koning Filip voor de kinderen zorgt, 

dan mogen ze bijvoorbeeld langer opblijven dan 

gewoonlijk.

…Elisabeth sinds 21 juli 2013 de eerste in lijn is 

voor de troonsopvolging in België? Op die dag deed 

koning Albert II troonsafstand aan zijn zoon, Filip. 

Vroeger konden enkel jongens koning worden. In 

1991 werd onze grondwet gewijzigd. Sindsdien 

kunnen ook meisjes de troon bestijgen. Prinses 

Elisabeth zal dus het eerste vrouwelijke staatshoofd 

van België worden.
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…Elisabeth haar avontuurlijke kant van haar moeder 

geërfd heeft? Van zodra Mathilde achttien jaar was, 

begon ze met de rugzak de wereld rond te trekken. 

Ze trok er samen met haar hartsvriendin Agnes du 

Parc of met een van haar zussen op uit. Zo bezocht 

ze onder andere Nepal, Tibet, China, Egypte, Peru, 

Bolivië, Mexico en Guatemala.

…tachtig achttienjarige jongeren uit heel België een 

brief schreven aan Elisabeth ter gelegenheid van 

haar achttiende verjaardag? Daarin mochten ze hun 

ideeën over hun eigen toekomst en die van België 

neerpennen. Vijf van hen mochten hun brief voor-

lezen op het offi ciële verjaardagsfeest van Elisabeth. 

De kroonprinses heeft alle andere brieven ook echt 

gelezen.
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Hoofdstuk 1 

Spannend!

Donderdag 25 oktober 2001

Prins Filip wandelt samen met enkele onder-
nemers door de gangen van vleeswarenfabriek 
Ter Beke in Waarschoot. Hij brengt een infor-
meel bezoek aan het bedrijf. Eerst krijgt hij een 
rondleiding langs alle indrukwekkende machines 
in het gebouw. De prins probeert aandachtig te 
luisteren, maar hij is er met zijn hoofd niet hele-
maal bij vandaag. Hij haalt voor de twintigste keer 
zijn gsm uit zijn zak en kijkt naar het schermpje. 
Niks. Geen gemiste oproepen. Geen berichtjes. 
Een van de ondernemers houdt de deur voor hem 
open en leidt hem een grote vergaderruimte bin-
nen. Iedereen neemt plaats aan de vergadertafel. 
Maar net wanneer de voorzitter aan zijn presen-
tatie wil beginnen, voelt de prins zijn gsm in zijn 
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broekzak trillen. Hij gluurt stiekem even naar het 
schermpje.

‘Mathilde’ staat er te lezen. Het hart van de prins 
maakt een sprongetje.

‘Excuseert u mij!’ zegt hij verontschuldigend, 
terwijl hij de gsm naar zijn oor brengt.

‘Mathilde!’ zegt hij zenuwachtig, met een ge-
dempte stem. ‘Alles goed?’

Filip en Mathilde verwachten hun eerste kindje. 
Ze weten al sinds juni dat het een meisje zal wor-
den, maar dat geheim hebben ze nog aan niemand 
verteld. Mathilde is nu achtendertig weken zwan-
ger. Normaal zou de baby dus pas over twee weken 
geboren moeten worden.

‘Je ne sais pas, Filip, ik weet het niet. Ik denk dat 
het beter is dat je meteen terug naar huis komt,’ 
zegt Mathilde. ‘Ik had hevige buikpijn en heb de 
gynaecologe laten komen. Zij heeft me net on-
derzocht. De baby ligt in stuit... De  gynaecologe 
vindt dat we beter meteen naar het ziekenhuis 
gaan.’

Filip veert meteen op. ‘Ik kom eraan!’ zegt hij.
De mensen rond de tafel kijken hem aan. Ze 

hebben geen fl auw idee wat er aan de hand is – het 
werkbezoek is nog maar net begonnen…

‘Het spijt me zeer,’ zegt Filip als hij de verbaasde 
blikken op hun gezicht ziet, ‘maar ik moet echt 
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dringend weg. Noodgeval!’
Hij loopt haastig de vergaderzaal uit, op de voet 

gevolgd door zijn lijfwachten.
Wanneer hij thuiskomt, staat Mathilde hem al op 

te wachten aan de deur. In haar hand houdt ze een 
koff ertje vast. Daarin zitten enkele leuke outfi tjes 
die ze de afgelopen maanden zorgvuldig uitgezocht 
heeft voor de baby. Filip geeft haar een kus op de 
wang. Hij houdt de deur open en helpt Mathilde 
voorzichtig in de auto. Hij blijft galant, zelfs nu. Als 
lid van de koninklijke familie heeft hij al heel wat 
spannende dingen meegemaakt, maar nog nooit 
eerder heeft hij zich zo zenuwachtig gevoeld als nu.

‘Gauw naar het ziekenhuis!’ zegt hij tegen zijn 
chauff eur.

Het is precies acht uur ’s avonds als het koppel 
in het Erasmusziekenhuis in Anderlecht arriveert. 
Op de kraamafdeling staat een team van dokters 
en verplegers hen op te wachten, klaar om een 
keizersnede uit te voeren. Filip blijft de hele tijd 
naast Mathilde staan. Af en toe knijpt hij bemoe-
digend in haar hand. Wat is hij trots op zijn vrouw, 
als hij haar zo ziet! En dan is het eindelijk zover: 
de dokter haalt een kleine, roze baby uit de buik 
van Mathilde.

‘Profi ciat,’ zegt ze. ‘Twee weken vroeger dan ver-
wacht, maar het is een kerngezond meisje!’
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Mathilde en Filip kunnen hun ogen niet van het 
ukje afhouden.

‘Wat is ze mooi!’ zegt Filip. De dokter legt de 
baby in Mathilde’s armen. Mathilde geeft het meis-
je een kusje op haar neus. Filip geeft hun allebei 
een kusje op hun voorhoofd.

‘De verpleging brengt jullie zo meteen naar jul-
lie kamer. Geniet van jullie kleine wondertje!’ zegt 
de dokter voor hij afscheid neemt.

Filip bedankt de dokter uitvoerig en wandelt 
daarna zo fi er als een gieter achter de verpleging 
aan. Zij duwen het ziekenhuisbed van Mathilde 
voor zich uit. Wanneer ze op de kamer zijn, haalt 
Filip zijn gsm uit zijn zak. Hij typt een berichtje: 

Zonet, om 21u58, is onze dochter geboren. Ze is 

49,5 cm groot en weegt 2,970 kg. Ze zal ELISA-

BETH heten.

Hij verstuurt het sms’je naar de hele koninklijke 
familie.

‘Ziezo,’ zegt hij en hij stopt zijn gsm in zijn zak. 
‘Zo meteen ga ik dit heuglijke nieuws aan de pers 
meedelen. Maar eerst heb ik nog iets anders te 
doen. Iets belangrijks…’

Mathilde kijkt hem vragend aan. Filip kijkt lief-
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devol naar zijn vrouw en naar het kleine pakje ge-
luk dat ze in haar armen houdt. Hij stroopt zijn 
mouwen op en zegt: ‘Dat kleintje heeft duidelijk 
een badje nodig.’


