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Boudewijn 1(1930)

Levensloop
De kinderjaren van koning Boudewijn werden diep getekend door
het dodelijk ongeval van zijn grootvader Albert I en van zijn moeder
Koningin Astrid, zijn jeugd door de oorlog en de koningskwestie, en
zijn rijpere periode door de onlusten in Kongo, de communautaire
problemen en de economische krisis.

Anne Rutten werd in 1898 geboren
te Lanaken. Ze was een leerlinge
van Jozef Damien (Noville-les-Bois
1879-Schaarbeek 1973).
Ze is vooral genre- en portretschil
deres. Ze maakte een levensgroot
portret van de koning ter gelegen
heid van zijn 25ste jubileum (19511976).
De vorst draagt het uniform van
generaal van de luchtmacht.
Hij kreeg officieel zijn vleugels en
het brevet van piloot op de basis
van Bevekom in 1964.

Boudewijn, Leopold, Albert, Karel,
Axel, Maria, Gustaaf werd in het
kasteel van Stuivenberg geboren op
7-9-1930, in het jaar dat België zijn
eeuwfeest vierde. Over de voornaamkeuze zegde Koning Albert het vol
gende: De naam werd reeds lang
geleden gekozen; hij is echt Bel
gisch .
Leopold III, vader van Boudewijn,
kwam in pijnlijke omstandigheden op
de troon, nl. na het dodelijk ongeval
van zijn vader Albert I. Boudewijn,
graaf van Henegouwen, werd dan
hertog van Brabant en aangewezen
troonsopvolger. Een jaar later, op
29 augustus, verloor prins Boudewijn
zijn moeder. De koninklijke familie
scheen dit droevige afscheid ook
een ruimtelijke dimensie te willen
geven en verliet Stuivenberg om in
Laken te gaan wonen.
In dit nieuwe domein kreeg Boude
wijn lager onderwijs en deed hij
volop aan sport. Op 8-jarige leeftijd
werd de prins lid van een scoutsgroep.
In 1939 brak de oorlog uit. De kinde
ren vertrokken zonder hun vader
naar Frankrijk en vandaar naar
Spanje.

Op 2 augustus 1940 keerden ze
terug naar Brussel, bij koning Leo
pold III. Het werd het begin van een
leven van opsluiting en strenge stu
die, waarbij de tijd verdeeld werd
tussen Ciergnon en Brussel. Ook de
koningskwestie ontstond in die tijd.
De pijnlijke gebeurtenissen volgden
elkaar op voor Boudewijn: het onpo
pulaire huwelijk van zijn vader, de
lange gevangenschap te Hirschtein
en te München en de ballingschap
te Genève.
Op 7 september 1948 was de prins
18 jaar: de grondwet gaf hem juri
disch de mogelijkheid om te rege
ren. De krisis werd steeds scherper.
Daarom stelde Leopold aan de rege
ring en aan het parlement voor, een
wet te stemmen waardoor de
koninklijke macht aan zijn zoon zou
overgedragen worden.
Op 11 augustus 1950 werd Boude
wijn koninklijke prins en op 17 juli
1951 werd hij koning. In 1955 vertrok
hij naar Kongo. Hij werd er verwel
komd met de kreten Bwana Kitoko (Schone Heer).
Op 16 september 1960 verloofde de
koning zich met Dona Fabiola De
Mora y Aragon.
Op 16 december 1960 huwde Boude
wijn met Fabiola. Koning Boudewijn
vierde in 1975 zijn 25ste ambts
jubileum. Ter gelegenheid van deze
verjaardag stichtte hij de Koning
Boudewijnstichting .
P. Orban
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Boudewijn 1(1930)
Een zware taak
Dat allen mijn zoon hun loyale steun verlenen en hem helpen om de
zware taak te dragen die op zijn jonge schouders zal rusten.
Leopold III, op 15 april 1950.

Evenals mijn illustere voorgangers,
heb ik voor U de grondwettelijke eed
uitgesproken en stel ik me ten
dienste van de natie... Het /' s voor
mij een kostbare aanmoediging mijn
regeerperiode in eendracht te zien
beginnen. Mijn streven bestaat erin
alle initiatieven te steunen die
gericht zijn op sociale vooruitgang,
vervolmaking van het wetenschappe
lijk onderzoek, groei van onze econo
mische macht en ontplooïng van de
intellectuele en artistieke waarden.
Toespraak van Boudewijn I bij zijn
troonsbestijging op 17 juli 1951.
In moeilijke omstandigheden heeft
Uwe Majesteit het koninklijk ambt
moeten leren. Maar de beproeving
maakt groot wie, zoals Uwe majes
teit, ze waardig hebben weten te
dragen en ze te boven zijn gekomen
door hun vastberaden plichtsbesef.
Toespraak van Paul Struye bij de
troonsbestijging van de koning op
17 juli 1951.
P. Orban

Op 16 juli 1950 deed Leopold III
troonsafstand ten voordele van zijn
zoon. Deze plechtigheid had plaats
in het paleis van Brussel.

Te lezen:
Messages royaux: un choix de messages de S.M. Ie roi Baudouin.
Uitgeverij Labor, Brussel.
Te beluisteren:
Kerstboodschappen van Koning
Boudewijn.

De koning in het laboratorium van professor de Duve te ^
Louvain-en-Woluwe.©

