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Evolutie, soms slaat het een generatie over. Doorgaans drukt de 
adel duidelijk z’n stempel op het nageslacht: zie alle Windsor-
neusjes, Zweedse kinnen en blauwogige, Spaanse prinsessen.

Look-a-likes
tekst maaike olde olthof foto’s anp, hollandse hoogte, ppe

r e p o r t a g e
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Rode konen, blonde haren en een 
stevige kin: dat is het sterke DNA 
van onze koninklijke familie. 

Kroonprinses Amalia (12) lijkt sprekend op 
haar grootmoeder, prinses Beatrix. Vooral 
de gelijkenis in de vorm van het gezicht, 
de neus en de mond zijn treffend. Als baby 
had Amalia veel weg van haar vader, koning 
Willem-Alexander. Volgens insiders is 
ze qua persoonlijkheid ook een typische 
Oranje-telg. De Oranjes staan bekend om 
hun droge gevoel voor humor, hun kop-
pigheid en het feit dat ze graag hun zin 
doordrijven. 

Prinses Alexia (10) is van de drie dochters 
degene die het meest op koningin Máxima 
lijkt. Sproetjes in het gezicht, reebruine 
ogen en het pruillipje: zo zagen we Máxima 
regelmatig op Argentijnse familiefoto’s 
voorbij komen. Het Zuid-Amerikaanse 
bloed stroomt echt door de aderen: vol-
gens haar ouders heeft Alexia veel tempe-
rament. De jongste, prinses Ariane (9), is 
duidelijk een mix. Maar in haar ondeugende 
blikken herkennen we steeds vaker de dap-
perheid van een jonge prins Constantijn. 
Die had ook een geprononceerde kin en 
appelwangetjes.

Amalia Alexia Ariane
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Willem-Alexander
Constantijn

Eloise Claus-Casimir Leonore

Dikke wenkbrauwen
Gravin Eloise (14), de oudste van prins 
Constantijn en prinses Laurentien, lijkt 
als twee druppels water op haar moeder: 
de duidelijke wenkbrauwlijn, de open blik, 
de lange benen. Graaf Claus-Casimir (12) is 
net als zusje Leonore (10) eerder een mix 
van beide ouders. Toch is Claus-Casimir 
volgens insiders net Constantijn en heeft hij 
trekjes van z’n grootvader Claus. Een ding 
is duidelijk: de ondeugende blik deelt hij 
met zijn nichtje Ariane. 

Constantijn

Laurentien & Constantijn 
tijdens de verloving

Claus

Het Windsor-neusje
De Britse koninklijke appel valt niet ver van de boom. De kleine prins George, 
die deze zomer drie kaarsjes mag uitblazen, lijkt sprekend op zijn vader prins 
William. Als je de babyfoto’s van Georges grootvader prins Charles bekijkt, 
dan valt één ding meteen op: alledrie de generaties hebben het zo typische 
Windsor-neusje. Plat met een goede inkijk in de neusgaten. De jongste aan-
winst, kleine Charlotte (1), deelt haar blauwe kijkers met haar ouders en 
broer. En hoewel de twee kinderen op elkaar lijken, heeft Charlotte duidelijk 
de donkere lokken van haar moeder. 

William

William & George

Kate & CharlotteCharles
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Noorse bruine huid
Wit haar, blauwe ogen en een zongebruin-
de huid: het lijkt alsof de mooie genen van 
prinses Mette-Marit vooral doorgege-
ven zijn op haar zoons. Zoon Marius 
(19) heeft dezelfde gezichtsvorm. 
Oogappeltje van zijn ouders, Sverre 
Magnus (10), heeft wit haar, blauwe 
ogen en de gezichtsuitdrukking lijkt op 
die van zijn moeder. Ingrid (12) is een 
vreemde eend in de bijt tussen de twee 
jongens, maar zij lijkt sprekend op 
haar vader, kroonprins Haakon 
van Noorwegen. De bruine 
haren en dito ogen komen 
juist in de koninklijke fami-
lie voor. Het gezin van 
Haakon is hecht en het stel 
viert deze zomer zijn 15e 
trouwdag. Nog 
steeds verliefd; 
een van de wei-
nige koppels die 
zeer close zijn. 

Een Zweedse kaaklijn
Lang leve de uitgesproken kin! In Zweden 
weten ze niet beter dan dat het typisch blauw 
bloed is. Daar heeft de hele koninklijke familie 
al generaties lang een geprononceerde kaaklijn, 
zoals koningin Silvia, prinses Madeleine, Carl 
Philip en kroonprinses Victoria. Ook Oscar, 
de zoon van Victoria die in maart geboren werd 
en van wie nog niet veel foto’s zijn vrijgegeven, 
schijnt al een duidelijke kin te hebben. Prinses 
Estelle (4), die vorig jaar nog aangaf liever een 
hamster dan een broer of zus te willen, is geluk-
kig toch dol op haar babybroertje.

Victoria & Oscar Estelle

Silvia & Carl-Gustaf Madeleine

Haakon & Mette-Marit

Marius

Ingrid & Sverre Magnus



AD
VE

RT
EN

TI
E

Engeltjes 
De Spaanse prinsessen en zusjes Leonor (10) en Sofia 
(9) leken toen ze nog jonger waren zoveel op elkaar, dat 
je kon denken dat ze een tweeling waren. Ook 
schelen ze niet veel in leeftijd en lengte. 
Beiden hebben prachtig, blond haar. Gek 
genoeg lijkt kroonprinses Leonor, de oud-
ste met de blauwe ogen, toch het meest 
op haar vader. Hoewel koning Felipe (48) 
met z’n donkere haar en dito wenk-
brauwen heel Spaans is, heeft hij ook 
indrukwekkend grote, blauwe kijkers. 
Het maakte hem tot een zeer popu-
laire vrijgezel in zijn tienertijd. Toen 
Felipe zelf een kleuter was had hij 
net zulk haar als zijn dochters nu: dik 
en blond. De jonge Sofia lijkt eerder 
op degene naar wie ze vernoemd is, 
grootmoeder Sofia. Zij heeft met haar 
Griekse achtergrond het patent op 
een stel prachtige reebruine ogen, een 
zacht uiterlijk en een lieve glimlach.

Zuid-Europese schoonheid
Ligt het aan de zilte Monegaskische lucht of toch aan het 
genenpakket? De 59-jarige prinses Caroline van Monaco en doch-
ter Charlotte (30) zijn elkaars evenbeeld: de mooie lippen, getergde blik 
en het bruine haar. De Grimaldi’s hebben, afgezien van Grace, allemaal 
identieke gelaatstrekken: hoge jukbeenderen, volle lippen en groene ogen. 
Dat de Italiaanse adellijke genen van overleden vader Stefano Casiraghi 
Charlotte nog extra schoonheid meegaven, kunnen we voorzichtig aanne-
men. Halfzus, prinses Alexandra (17), heeft toch echt dezelfde moeder maar 
lijkt helaas niet op Caroline of Charlotte. n

Leonor & Sofia
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