
íKoningskind' Delphine geeft niet op
De Belgische monarchie worstelt met een populariteitsprobleem. De weigeringvan de oud-koningAlbert
om de kunstenares Delphine Boël als zijn dochterte erkennen, helpt niet. De zaakis nu onder de rechter.

Leen Vervaeke
Brussel

Never give up; zo heet de nieuwe ten-
toonstelling van Delphine Boë1, de
kunstenares die beweert de dochter
van de voormalige Belgische koningAl-
bert II te zijn. Een titel die haar ken-
schetst, want al bijna vierjaar voert ze
een rechtszaak tegen de oud-koning
om erkenningvan zijn vaderschap af
te dwingen. Gisteren vond voor de fa-
milierechtbank van Brussel een
nieuwe hoorzitting plaats.

Zoals verwacht kwam de sz-jarige
koning in ruste niet opdagen, maar Iiet
hij zich door zijn advocaat vertegen-
woordigen. Wel aanwezig: de 49-jarige
Boël zelf, en haar moeder, barones Sy-

bille deSelys Longchamps, dieachttien
jaar lang een relatie met Albert zou
hebben gehad. De zittingvond plaats
achter gesloten deuren, zoals gebrui-
keli jk in afstammingszaken.

Boël spande de rechtszaak in juni
2013 aan, met tweeledig doel. In eerste
instantie wil ze het wettelijke vader-
schap van Jacques Boë1, de schatrilke
industrieel die jarenlang met haar
moeder was getrouwd, Iaten intrek-
ken. Pas daarna kan de rechtbank zich
over het biologische vaderschap van
Albert buigen. Boël wil dat hem des-
noods een dna-test wordt afgenomen.

Aanvankeliik werd Boëls gang naar
de rechter als kansloos gezien. Als zit-
tend monarch was Albert in juni 2o13
immers onschendbaar. Bovendien
lrwam Delphines verzoek lang na de
verjaringstermijn en was haar officiële
vader facques Boël niet van plan zich
aan de kant te laten schuiven.'lk ben al
45 jaar haar wettelijke vader en ze kan

geen tweevaders hebben', zei hij reso-
luut.

Sindsdien is er veel veranderd. AI-
bert II werd in juli zot3 door zijn zoon
Filip opgevolgd en is daardoor niet lan-
geronschendbaar.|acques Boël lieteen
dna-test uitvoeren, waaruit bleek dat

mediaoptredens van barones De Selys
veranderde ook het imago van haar
dochter Delphine. Die werd lang ge-
zien als een gesjeesde kunstenares, die
met kitscherig werk vol Belgische vlag-

íWees eerliiktegen
uwfamilieénde
Belgen', klinkt het
in brieven

gen, kronen en tronen haartragische
afkomst probeerde uit te melken. Ze
werd ervan beticht op Alberts geld te
azen, ook al was haar wettelijke vader
veel rijker.

Maar uit de verhalen van De Selys
werd duidelijk dat Delphine een echte
band had metAlbert, en dat ze onder
zijn afinrijzing hadgeleden.In de jaren
zeventig was (toen nog) prins Albert
diep ongelukkig in zijn huwelijk met
de Italiaanse Paola, en woonde hij ja-
renlangbijzijn minnares. Zelfs toen hij

zich onder druk met Paola verzoend
had, bleef hij Delphine cadeauties en
brieven sturen.

Pas in 1999, toen een journalist het
bestaan van Delphine Boël onthulde,
verbrak de toenmalige koning het con-
tact. In zijn kerstboodschap zinspeelde
hij op een huwelijkscrisis, die hij en Pa-

ola hadden overwonnen en die ze ach-
ter zich wilden laten. Achter de scher-
men ontkende hij tegen Delphine dat
hij haarvaderwas en zei hij niets meer
van haar te willen horen.

Met die ontkenning zou Albert
vooral Paola hebben willen sparen,
maar de meeste Belgen begrijpen zijn
halsstarrige houding niet. Volgens pei-
lingen vindt sz procent van de Vlamin-
gen dat de voormalige koning zijn ver-
antwoordelijkheid moet nemen en
Delphine moet erkennen. 'Wees eerlijk
tegenover uw familie én de Belgen',
klinkt het in brieven.

De eindeloze familiesaga is een extra
obstakel voor zijnzoon, koning Filip,
die uit alle macht het wankele imago
van het Belgische koningshuis pro-
beert op te krikken. Sinds ziin troons-
bestijging in iuli zoB heeft de media-
schuwe koning geen slecht parcours
gereden, en zijn echtgenote Mathilde
schittert zelís als koningin, maar de
rest van de familie valt uit de toon.

Vooral Filips jongere broer Laurent,
enfant terrible van de familie, veroor-
zaakt regelmatig opschudding. Hij
dreigt daardoor zelfs zijn jaarlijksever-
goeding kwijt te raken. Ook zus Astrid,
doorgaans erg plichtsbewust, bleef
weg op denationale feestdag. Door het
slechte huwelÍfk en het moeizame ge-

zinslevenvanAberten Paola is de rela-
tie tussen hun drie kinderen niet goed.

Dat draagt niet bij aan de populari-
teit van het koningshuis, toch al niet
groot in hetverdeelde België.Volgens
een onderzoek uit 2o14 is nog slechts
45 procentvan deVlamingen voorstan-
dervan de monarchie, een historisch
dieptepunt in het traditioneel weinig
koningsgezindeVlaanderen. Bij de Wa-
len is het vorstenhuis geliefder, maar
ook die steun- 66 procent-kalftaf.

Tegelijk lijkt het Delphine Boë1, die
jarenlang veel tegenstand zegt te heb-
ben ondervonden door haarvete met
het koningshuis, voor de wind te gaan.
De expositie Never give up, die vorige
week in Brussel opende, is haar eerste
solotentoonstelling. En hoewel haar
kleurrijke werk door kunstcritici niet
ernstig wordt genomen, lonkt com-

mercieel succes met een servieslijn en
bedruke sjaals.

Maar op erkenningdoorAlbert kan
Boël waarschijnlijk nog lang wachten.
De rechtbankvelt over een maand een
vonnis, in eerste instantie over het be-
twiste vaderschap van facques Boë1,
pas daarna over het biologische vader-
schap van de oud-koning. Maar ver-
wacht wordt datAlbert alle beroeps-
mogelijkheden zal benutten, des-
noods tot het Hofvan Cassatie aan toe.

'Dit proces gaat nog jóren aapsle-
pen', aldus Gerd Verschelden, hoogle-
raar familierecht aan de Universiteit
van Gent, op de publieke omroep.'lk
vermoed dat de advocaat van Albert.de
procedure zal proberen te rekken tot
na zijn dood.'

hij niet de biologische vader is.
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Delphine Boël in haar atelier. Haar werk, nu te zien op een expositie in Brussel, is een schreeuw om erkenning door de voormalige koning Albert ll. Foto Getty
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