
Prins Friso, tweede zoon van koningin Beatrix, 
bedolven onder een lawine. Hij skiede buiten de 
piste. De Oostenrijkse politie stelt een onderzoek 
in. 
 

 
Prins Friso met zijn vrouw Mabel. 

 
De tweede zoon van koningin Beatrix, prins Johan Friso, 43 jaar oud, is 
bedolven door een lawine tijdens het skiën in Lech, Oostenrijk. Hij skiede  
buiten de piste, op een traject dat als zeer moeilijk en alleen voor 
geoefende skiërs wordt beoordeeld. Waarschijnlijk heeft hij niet vernomen 
dat er een lawinewaarschuwing 4 (op een schaal van 5) was afgegeven 
voor de regio.  
 

 
Een recente foto van prins Johan Friso met zijn vrouw en twee kinderen. 

 
De lawine heeft hem 40 meter meegesleurd. De hulpverlening was 
meteen ter plaatse maar er zijn twintig minuten voorbijgegaan om hem 
vanonder de sneeuw te bevrijden. Gelukkig had hij een lawinepieper bij 
zich welke een signaal afgeeft waar de persoon  zich bevindt in geval van 
bedolven raken in een lawine. Maar niet de rugzak met airbag, ook zeer 
belangrijk in zulke gevallen, omdat door het opblazen een grotere ruimte, 
ook voor ademen, wordt gecreëerd. Eens dat de medici zich vergewist 
hadden van de ernstige toestand waarin de prins zich bevond, hebben ze 
hem gereanimeerd en vervolgens per helikopter overgebracht naar het 



ziekenhuis in Innsbruck. De burgemeester van Lech, Ludwig Muxel, heeft 
verklaard dat de Oostenrijkse politie een onderzoek naar de toedracht van 
het ongeluk is gestart om eventuele aansprakelijkheid vast te stellen. 
Prins Friso was aan het skiën met drie vrienden, van wie wij de namen 
nog niet weten, maar welke alle drie ongedeerd zijn. Misschien dat een 
van hen de lawine veroorzaakt zou kunnen hebben. 
 
Koningin Beatrix en zijn vrouw Mabel, eveneens op vakantie, zijn meteen 
aan zijn bed verschenen. De Nederlandse premier Mark Rutte heeft 
bevestigd dat Johan Friso zich in zorgelijke toestand bevindt en dat hij in 
kunstmatig coma wordt gehouden: hij heeft al met de koningin gesproken 
en ze zijn eensgezind in hun volledige vertrouwen in de Oostenrijkse 
medici, die uitzonderlijk goed zijn. 
 
Ook zijn broer Willem Alexander, de Nederlandse kroonprins, is, terwijl we 
dit schrijven, vertrokken naar Innsbruck.  We hebben een Nederlandse 
dokter gehoord, Ank van Drenth, die heeft uitgelegd hoe moeilijk het nu is 
te kunnen bepalen of het leven van de prins in gevaar is, hoezeer het 
afhangt van het verloop van het ongeluk, van de positie waarin het 
lichaam zich bevindt tijdens de val en bovenal van de tijd dat hij zonder 
zuurstof is gebleven. Inderdaad is het grootste risico wanneer men 
bedolven raakt door een lawine het ontbreken van zuurstof en de klappen 
die men krijgt tijdens de val en de mogelijke gevolgschade aan de vitale 
organen. 
 

 
1 februari 2008: prins Johan Friso en zijn vrouw Mabel ter gelegenheid 
van de zeventigste verjaardag van zijn moeder, koningin Beatrix. Foto 

Hans Linsen 
 
Prins Friso werkt sinds 1998 in London, als top manager van het 
energiebedrijf Urenco. Hij heeft afstand gedaan van mogelijke 
troonsopvolging om te kunnen trouwen met Mabel Wisse Smit, die in het 
verleden een relatie heeft gehad met een bij drugshandel betrokken 
crimineel, later vermoord voor het Hilton hotel in Den Haag, waarschijnlijk 
in een afrekening. Hij behoudt toch de titel Koninklijke Hoogheid en Prins 



van Oranje-Nassau. Mabel had al een drama van dat soort meegemaakt in 
het verleden, 34 jaar geleden, toen haar vader, Henk Los, verdronk na 
door het ijs gezakt te zijn terwijl ze schaatsten. Ze was toen 9 jaar. Ze 
hebben twee dochters, Luana van 6 en Zaria van 5 jaar.  
Willem Alexander en zijn vrouw Maxima hebben drie dochters. De 
vrouwelijke vertegenwoordiging in het Nederlands koninklijk huis is altijd 
al sterk geweest. Koningin Beatrix heeft ook nog een derde zoon, 
Constantijn. 
 
De Nederlanders, die zeer gehecht zijn aan hun koningshuis, zijn geschokt 
door het bericht en voelen zich nauw verbonden met hun koningin met 
affectie en ontelbare steunbetuigingen. 
 
Maria Cristina Giongo 
(Vertaling: Hans Linsen) 
 
De hulpmiddelen die nodig zijn wanneer men zich op risicovolle pistes 
begeeft bestaat uit: een rugzak met airbag, een apparaat dat continu 
radiosignalen uitzendt en daarnaast een draagbaar zuurstofmasker dat 
onder de kleding gedragen kan worden en kan voorzien voor dertig 
minuten zuurstof. 
 
 


