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De Standaard 

ROYALTY 

Filip omarmt Delphine als echt familielid 

 
Koning Filip nodigde zijn zus Delphine uit op het paleis voor een lunch, amper een week nadat het 
Brusselse hof van beroep haar de titel prinses van België had toegekend. Daarmee verrast hij 
opnieuw. 
 
Veerle Beel, Wim Winckelmans 
 

Vrijdag 16 oktober 2020 om 3.25 uur 

 
 
Royaltywatcher Jan Vandenberghe ziet in dit initiatief van Filip en Delphine een kleine wraakoefening 
op hun vader. reuters 
 

De ontmoeting vond vorige week vrijdag 9 oktober al plaats. Ze nam liefst drie uur in beslag en 
verliep in een ontspannen sfeer. Koning Filip en Delphine hadden elkaar dan ook veel te vertellen: 
het was de eerste keer dat ze elkaar zagen. Ze staan er op de foto nog wat onwennig bij. Dat kan ook 
te maken hebben met de coronamaatregelen. Ze waren in ieder geval informeel gekleed. 

Na afloop voelden ze beiden de behoefte om alles even te laten bezinken. Gisteren, donderdag, 
verspreidden ze samen een kort communiqué waarin ze zichzelf als familie omschrijven: ‘Deze band 
zal zich verder in familieverband ontwikkelen.’ Getekend: Filip en Delphine, zonder adellijke titels. 

Met dit initiatief trekt Filip de logische conclusie uit de lange juridische strijd die zijn zus Delphine 
heeft gevoerd en gewonnen tegen hun beider vader, koning Albert II. Deze heeft intussen laten 
weten dat hij berust in het laatste arrest van het hof van beroep, dat Delphine de titel van prinses 
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van België verleent en haar ook de familienaam van Saksen-Coburg toekende. Albert had zich daar in 
juni nog hevig tegen verzet. Eerder gaf hij slechts toe dat ze zijn dochter was toen hij het wegens 
biologisch bewijs niet meer kón ontkennen. Het ijskoude communiqué dat Albert daarover in januari 
2020 verspreidde, vormt een schril contrast met de tekst van Filip en Delphine. 
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Vandenberghe: ‘Koning Filip, van wie iedereen vroeger dacht dat hij de beste reclame was voor de 
republiek, heeft zijn vader in snelheid gepakt.’ belga 

‘De warme toon verrast mij positief’, zegt schrijver Mario Danneels, die met zijn boek over koningin 
Paola het bestaan van Delphine in de openbaarheid bracht, nu 21 jaar geleden. ‘De koning zegt 
hiermee: dit gaat over familie, dit is mijn zus, ze hoort er nu bij. Het is geen pr-stunt of een 
manoeuvre om louter de plooien glad te strijken. Het is gemeend.’ 

‘Zeven jaar lang heeft dit gewicht over het koningschap van Filip gehangen, en hij kon het zelf niet 
oplossen. Het sleepte aan door de koppigheid van zijn eigen vader. Ik vind het best moedig dat hij 
daar nu openlijk tegen ingaat. Vergeet niet: hij schopt niet alleen tegen de schenen van zijn vader, 
maar ook tegen die van zijn moeder, koningin Paola. Hij had het niet aan de grote klok hoeven te 
hangen, want Delphine is dertig jaar lang perfect gelukkig geweest met de discrete contacten die ze 
toen met koning Albert had. Maar hij laat dus ook aan de bevolking zien dat deze saga een happy end 
krijgt. Het is nu afgelopen.’ 

Royaltywatcher Jan Vandenberghe ziet in dit gezamenlijke initiatief van Filip en Delphine toch ook 
een kleine wraakoefening op hun vader. ‘Het is een wiedergutmachung voor Delphine en tegelijk 
presenteert Filip de rekening aan zijn vader, voor de ellendige jaren uit zijn kindertijd. Koning Filip 
blijft mij verbazen. Deze man, van wie iedereen vroeger dacht dat hij de beste reclame was voor de 
republiek, heeft zijn vader in snelheid gepakt.’ 

 

‘Ik vind het best moedig van koning Filip. Hij schopt niet alleen tegen de 
schenen van zijn vader, maar ook tegen die van zijn moeder, koningin Paola’ 

Mario Danneels 

Schrijver 

‘Het wordt steeds moeilijker voor Albert II om zich nog openlijk tegen zijn vaderschap van Delphine 
te blijven verzetten, hij heeft zich nu al belachelijk gemaakt door de juridische strijd tot het bittere 
eind voort te zetten. Vreemd toch, dat wij Albert tijdens zijn koningschap zagen als het prototype van 
de moderne monarch, ook wel omdat hij een joviale en lachende koning was, maar door deze affaire 
is werkelijk ál dat krediet verdwenen.’ 

Grotere familie 
 
Over een ontmoeting tussen Delphine en koning Albert wordt niet gerept. De breuk tussen dochter 
en vader lijkt niet meer te lijmen. Evenmin is het duidelijk of er nu ook contacten zullen volgen 
tussen Delphine en prinses Astrid of prins Laurent. Van prins Laurent is geweten dat hij Delphine 
vroeger al heeft ontmoet: op tv-beelden is te zien hoe hij op haar toestapt en een praatje met haar 
maakt. Mario Danneels denkt dat ze niet op grote familiebijeenkomsten zal worden uitgenodigd 
‘zolang het oude koningspaar nog leeft’. 

Veel gewone Belgen reageerden gisteren positief op de ontmoeting tussen Filip en Delphine, en 
vonden het aangrijpend om te zien hoe de ene generatie de fouten van de voorgaande rechtzet. 

Ook Steph Raeymaekers, die als donorkind strijd voert voor het recht van donorkinderen om te 
weten waar ze vandaan komen, was gisteren erg geraakt door het initiatief van Filip: ‘Door zijn hand 
naar Delphine uit te steken, laat hij zien dat ze niet alleen verbonden is met die vader, maar met de 
hele familieboom. Ik denk dat dat zeer zalvend voor haar is. Het zal als het ware een zakdoek zijn 
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tegen haar verdriet. Ook juridisch is deze hele zaak een geweldig precedent voor iedereen die op 
zoek is naar zijn afkomst.’ 

LETTERLIJK 

Gezamenlijke boodschap van Zijne Majesteit de Koning en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses 
Delphine: 

Op vrijdag 9 oktober hebben wij elkaar voor de eerste maal ontmoet in het Kasteel van Laken. Het 
was een warme ontmoeting. Dit uitgebreide en bijzondere gesprek gaf ons de gelegenheid om elkaar 
te leren kennen. We hebben gesproken over onze eigen levens en onze gemeenschappelijke 
interesses. Deze band zal zich verder in familieverband ontwikkelen. 

Filip & Delphine 

https://www.standaard.be/cnt/dmf20201015_97563793?&articlehash=2D7FE1F43D85D31942A5EEE

3FE117FF6C47092B5918CE8AD0FDBA1C832F0BBEE7385B186A5459ABF4ED15DD78CDE7D58B71FCF

39DDE029F9F5274A35DDF13F98 
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