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Koning Boudewijn, een man uit één stuk 
 
Het is nu vijftien jaar geleden dat Koning Boude-
wijn ten gevolge van een hartstilstand in zijn bui-
tenverblijf in Spanje overleed. Hij was slechts 62 
jaar oud. Hij werd, omdat zijn huwelijk kinder-
loos was, door zijn jongere broer Albert opge-
volgd, die aldus koning Albert II der Belgen werd. 
De immense emotie die bij zijn overlijden ont-
stond, deed al gauw binnen de bevolking de wens 
ontstaan om zijn zaligverklaring te beginnen. 
Speculaties daarover werden gevoed door de ma-
nier waarop kardinaal Danneels in zijn homilie 
over hem sprak. Danneels vroeg zich af of men 
het geheim van Boudewijn zal ontdekken; hij ver-
hoopte het en dan, zo zei hij, “zal de wereld ver-
bijsterd de hand aan de mond slaan”. Onlangs 
heeft de bisschoppenconferentie laten weten dat 
een zaligverklaring momenteel niet op het pro-
gramma staat. Er bestaat nog geen dossier, alhoe-
wel niets is uitgesloten. Hoe het ook zij, deze vorst 
heeft een inspirerend voorbeeld nagelaten en het 
lijkt ons passend hier een artikel aan te wijden. 
 

1 – Voortijdig weggehaald 
Het zou wel eens kunnen zijn dat God deze vrome koning voortijdig heeft weggehaald omdat 
het volk hem niet waard was, als een straf omdat de abortuswetgeving op zulk een schaam-
teloze en anticonstitutionele wijze – dus ondemocratisch – erdoor is gedrukt. Zijn disfunc-
tioneren gedurende een periode van 36 uur (om niet te hoeven tekenen) was een juridische 
monstruositeit, maar wat moest de koning bij een door de vrijmetselarij geïnfecteerde regering 
die van geen wijken wist? (1) Politieke dwingelandij is natuurlijk geen exclusief Belgische 
aangelegenheid. De maskers worden afgeworpen; het wordt steeds duidelijker wie achter de 
schermen woedt. En wat blijkt: de God-hatende Franse revolutie trekt nog steeds zijn bloed-
doordrenkte voren door het Europese landschap. (2) Het is duidelijk dat de zittende macht 
weinig moet hebben van deze vorst. Zo weet Wikipedia de schandalige aantijging te melden 
dat Rudy Bogaerts, de gewezen privéleraar van prins Laurent, een abortus voor Laurent's 
vriendinnetje had georganiseerd: “Boudewijn heeft me persoonlijk gevraagd die zaak te rege-
len.” (3) Dat zou in de jaren tachtig zijn geweest, nog vóór de omstreden abortuswet. Boude-
wijn was een man uit één stuk. Het is volstrekt ondenkbaar dat dit verhaal op waarheid berust 
en indien waar, was dit ongetwijfeld aan het licht gekomen tijdens Boudewijns verzet tegen 
de abortuswet. Op zijn minst hadden de politici hem daarmee gechanteerd en Bogaerts zou als 
beloning hebben kunnen rekenen op een mooie overheidsbaan. 
 

2 – De Koningskwestie 

Onder moeilijke omstandigheden beklom Boudewijn, net meerderjarig geworden, in 1951 de 
troon. Door de dubbelzinnige rol die zijn vader koning Leopold III had gespeeld tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, werd deze door een deel van het Belgische volk van collaboratie be-
ticht, wat aanleiding gaf tot gewelddadige demonstraties. Dit staat in de geschiedenis bekend 
als de Koningskwestie. Om ergere rellen te voorkomen, die misschien zouden hebben kunnen 
leiden tot een burgeroorlog, deed zijn vader vrijwillig afstand van de troon. Hij wilde niet dat 
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zijn persoon inzet van felle confrontaties zou zijn binnen zijn eigen volk. Dit nobele voor-
beeld van een vorst die zich voor zijn volk wegcijfert, bevestigde voor Boudewijn het principe 
dat de belangen van land en volk altijd voorgaan. 
 
In het begin van zijn regering was de koning nog onzeker van zichzelf. Dat had te maken met 
zijn leeftijd en zijn van nature timide persoon. De Koningskwestie had hem ook niet onbe-
roerd gelaten. Het was eerder uit plichtsbesef dat hij zijn functie aanvaardde en zeker geen 
gebrek aan karakter die zijn houding bepaalde. Hij heeft temperament en aarzelt niet om zijn 
mening duidelijk naar voren te brengen. In de loop van jaren raakt hij steeds meer vertrouwd 
met het ‘beroep’ van koning. De officiële bezoeken van de nog jonge vorst aan Belgisch 
Kongo (toen nog een kolonie) en later naar de Verenigde Staten, hebben daar in niet geringe 
mate aan bijgedragen. Die bezoeken bleken in beide gevallen een enorm succes. Aanvankelijk 
leunde hij sterk op de adviezen van zijn vader en stiefmoeder, maar na zijn huwelijk met 
Fabiola bloeide hij open. 
 

3 – Op zoek naar een gelijkgestemde ziel 
Hoe Boudewijn Fabiola heeft ontmoet is een verhaal apart dat in het rondschrijven staat van 
de Abdij Saint-Joseph de Clairval, waaruit hier grote delen letterlijk zijn overgenomen. De 
abortuscrisis, waarin Boudewijn de hoofdrol had, is ook aan dit rondschrijven ontleend. 
 
Het verhaal begint op een winterse dag ergens in februari 1960. Boudewijn was toen 29 jaar 
oud en maakte in de Laekense paleistuin een rustige wandeling met Monseigneur Suenens, 
die later kardinaal zou worden. Tijdens de wandeling komt als bij toeval Lourdes ter sprake. 
De prelaat suggereert de koning om daar eens incognito naartoe te gaan en in de menigte pel-
grims op te gaan: “Maar (antwoordt de koning), ik kom er zojuist vandaan: ik heb de nacht 
bij de ingang van ‘de Grot’ in gebed doorgebracht en heb toen aan Onze-Lieve-Vrouw van 
Lourdes de kwestie van mijn huwelijk toevertrouwd.” De ene confidentie is de andere waard. 
De bisschop vertelt hem wat Lourdes voor hem betekent nadat hij een ontmoeting heeft gehad 
met een uitzonderlijke persoonlijkheid, Veronica O'Brien. De koning reageert onmiddellijk: 
“Zou ik haar misschien kunnen ontmoeten?”  
 
Miss O'Brien, een Ierse, geeft leiding aan het Legioen van Maria. De koning stuurt haar een 
protocollaire uitnodiging voor 18 maart 1960. De audiëntie duurt vijf uur! Thuisgekomen, 
stuurt Veronica O'Brien een brief: 

«« 23 maart 1960: ‘Dear King’, Mag ik u op dit mooie feest van Maria Boodschap deze 
kostbare boekjes, waarover wij spraken, aanbieden. (“Het Geheim van Maria” en “De 
Ware Godsvrucht” van Grignion de Montfort). Ze komen u toe beladen met genade, want 
vanaf het feest van de Heilige Jozef heb ik iedere dag trouw voor u gebeden (…) Maria is 
veel en veel meer in uw toekomst geïnteresseerd dan u dat zelf bent. »» 

 
In de loop van een tweede ontmoeting bekent de koning aan Veronica dat hij een vrouw wenst 
te huwen die zijn diepe godsdienstige overtuigingen deelt. Hij meent dat een dergelijke echt-
genote in Spanje te vinden moet zijn, waar de godsdienst nog in het geweten van veel mensen 
is verankerd. De daaropvolgende nacht hoort Veronica via een innerlijke stem: “Ga naar de 
koning en biedt hem aan naar Spanje te gaan om daar het terrein te verkennen.” ‘s Morgens 
tijdens een stil gebed begrijpt ze dat die oproep werkelijk van God komt. Verrast en ontroerd 
geeft de koning haar in het diepste geheim zijn fiat. Veronica zet al haar andere plannen opzij 
om zich meteen te kunnen wijden aan deze wel zeer bijzondere taak. Ze schrijft de koning: 

«« U zult in feite zelf het zware werk moeten doen door bij iedere ademtocht voor 
honderd procent een heilige te zijn. Dat wil zeggen: ieder kind van uw grote familie 
beminnen. En ‘beminnen’ wil zeggen, naar de mensen gaan, met hen spreken, aan ieder 
een deel van uzelf schenken. »» 
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In Madrid komt ze in contact met de nuntius, die haar een aanbevelingsbrief geeft. Zo begint 
Veronica aan een onderzoek naar de apostolische gezindheid binnen de Spaanse aristocratie. 

Weldra komt ze op het pad van een jonge vrouw van 32 
jaar, Fabiola de Mora y Aragón. Zij is levenslustig, intelli-
gent, opgewekt, rechtschapen en helder van geest. De be-
vallige en edelmoedige jonge vrouw zorgt voor zieken en 
armen. Bij hun eerste ontmoeting heeft Veronica de 
intuïtie dat ze in haar de persoon heeft gevonden naar wie 
ze zocht. “Hoe komt het dat u tot nu toe het huwelijk uit 
de weg bent gegaan?”, vraagt ze. “Wat wilt u, ik ben tot 
nog toe nooit verliefd geworden. Ik heb mijn leven in 
Gods handen gelegd. Ik geef me aan Hem over. Misschien 
heeft Hij iets voor mij bereid.” Wanneer Fabiola haar 
woning aan Veronica laat zien, is zij diep ontroerd als ze 
aan de muur een schilderij herkent dat ze de nacht tevoren 
in een droom had gezien. 
 
Met toestemming van de koning onthult Veronica aan 
Fabiola waarom ze eigenlijk in Spanje is en dat hij haar 

een keer wenst te ontmoeten. De nog jonge vrouw meent het voorwerp van een ongelooflijke 
mystificatie te zijn. De nuntius moet tussenbeide komen om haar over te halen op het voorstel 
in te gaan. Als ze elkaar ontmoeten en koning Boudewijn haar ten huwelijk vraagt, antwoordt 
zij: “Nadat wij eerst samen een aantal Wees-Gegroeten hebben gebeden, antwoord ik u.” De 
officieuze verloving vindt in Lourdes plaats op 8 juli 1960. 
 

4 – Alle kinderen liefhebben, werkelijk álle kinderen… 
“Wat me het meest aan haar bevalt is haar nederigheid, haar vertrouwen in de Allerheiligste 
Maagd en haar openheid (…) Ik weet dat ze mij altijd weer zal stimuleren God steeds meer te 
beminnen”, zo laat Boudewijn zich ontvallen. Het huwelijk wordt reeds op 15 december dat-
zelfde jaar ingezegend. Wie zou niet denken dat ze veel kinderen willen. In het hart van de 
koninklijke echtelieden leeft jarenlang de vurige wens een kind te krijgen. Maar het heeft niet 
zo mogen zijn. “Wij hebben ons het waarom van deze beproeving afgevraagd”, bekent de 
koning op zekere dag. “Tenslotte hebben we begrepen dat op deze manier ons hart vrijer is 
om alle kinderen lief te hebben, werkelijk álle kinderen.” Bij het 25-jarig jubileum van zijn 
koningschap richt hij de Koning Boudewijn Stichting op, die allerlei initiatieven ontplooit ter 
verbetering van de levensomstandigheden van het volk, rekening houdend met de econo-
mische, sociale, wetenschappelijke en culturele factoren die van belang zijn voor de toekom-
stige ontwikkelingen van het land. Hij verzoekt deze stichting problemen aan te pakken van 
de vrouwenhandel, de gevangenisproblematiek, de toegankelijkeid van het gerecht, seksueel 
misbruik van kinderen en nog veel meer. 
 
Zijn menselijkheid blijkt uit een voorval in 1979 toen het vorstenpaar 700 kinderen op het 
paleis te Laeken ontving. In een hoek zit een groepje gehandicapte kinderen waarvan enkelen 
met het syndroom van Dow (mongolisme): 

«« Ik breng een schaaltje met karamels naar een meisje dat nauwelijks controle heeft 
over haar hand (zo vertelt de koning). Met de grootste moeite lukt het haar een karamel 
te pakken, maar tot mijn stomme verbazing geeft ze die aan een ander kind. Zonder er 
ooit een voor zichzelf te houden deelt ze een tijdlang snoepjes uit aan alle gezonde 
kinderen die haar met open mond aanstaren... Welk een geheim van liefde schuilt in deze 
lichamelijk misvormde wezens! »» 
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Aan het eind van de ontvangst houdt de vorst een toespraakje voor zijn jeugdig publiek: 

«« De wereld heeft behoefte aan liefde en vreugde. Jullie zijn in staat die te geven. Het is 
gemakkelijk gezegd, maar het is heel moeilijk om het ook te doen. Men moet er zich in 
oefenen en iedere dag opnieuw beginnen. Door dit te doen zullen jullie de dingen om je 
heen zien veranderen, bijvoorbeeld door jullie ouders te helpen. Door hun jullie liefde te 
laten zien kunnen jullie ze gelukkiger maken, kunnen ze door jullie zin krijgen hetzelfde 
te doen, onder elkaar en tegenover anderen. En zo zullen de betrekkingen tussen de 
mensen verbeteren. Probeer het, blijf proberen metterdaad lief te hebben. Laat je nooit 
ontmoedigen. Nogmaals, als jullie doen wat ik zeg, zullen jullie zelfs het gezicht van de 
mensen om jullie heen zien veranderen en iedere avond zullen jullie een zeer grote 
vreugde in het hart ervaren. Wordt bouwers van liefde. »» 

 

 
 
5 – Een man van gebed, tevens een harde werker 
In de dagindeling van de koning neemt het gebed de voornaamste plaats in. Hij is gewoon om 
iedere dag met gebed te beginnen. Hij is niet vrij van geestelijke dorheid: “Het was bijna al-
tijd moeilijk, schrijft hij later, onbeweeglijk God te blijven beschouwen in de stilte en dorheid 
van het geloof.” De dagelijkse Mis is voor hem het mooiste moment van de dag. Overal waar 
zijn taak hem in de wereld brengt, vraagt hij of er een priester is die de Mis kan opdragen. De 
liturgie bepaalt de cadans van zijn leven: dagelijks noteert hij in zijn agenda een gedachte die 
hij aan de teksten van de Heilige Mis ontleent. Hij gaat regelmatig biechten en brengt 
geregeld met de koningin een weekend op retraite door. 
 
Het tweegesprek met Onze-Lieve-Heer, dat zijn vorm van gebed is, helpt hem oplettend te 
zijn in de ontmoetingen met mensen en dat zijn er vele. Zo noteert hij: 

«« Vandaag zal ik proberen extra oplettend te zijn voor allen die Onze-Lieve-Heer op 
mijn weg brengt (…) God vraagt niet dat wij technisch inzicht hebben in de meest 
uiteenlopende zaken, van muziek tot politiek, maar dat wij geleid door zijn Geest en met 
Zijn Liefde de mensen beminnen, met Zijn ogen naar ze kijken, met Zijn oren naar ze 
luisteren, met Zijn woorden tegen ze praten. Heer, dat verlangen wij, Fabiola en ik, met 
heel onze ziel. »» Zó ziet hij zijn taak als koning. 
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Om Gods wil in zijn dagelijkse bezigheden te leren kennen, roept hij de Heilige Geest aan: 

«« Hoe moet ik dit aanpakken? Heilige Geest, laat me geen moment alleen, alstublieft. 
Wees mijn kracht, mijn wijsheid, mijn behoedzaamheid, mijn humor, mijn moed, mijn 
spreekvaardigheid. Ik voel me qua taal zo arm! Anderzijds weet ik dat U mijn zwakheid 
gebruikt om Uw heerlijkheid te tonen (…) Ik denk ‘te’ vaak aan de opdracht die U mij 
hebt gegeven en waarvoor ik geboren ben. En te vaak vergeet ik dat ik, voordat van al het 
andere sprake kan zijn, ik er voor U ben, om U te aanbidden, om U te aanschouwen, om 
al degenen die U op mijn weg brengt te beminnen. »» 

 
Het geestelijk leven van de koning helpt hem bij de taken waarvoor hij zich gesteld ziet. Hij 
volgt de staatszaken dicht op de voet. Zich bewust van de beperkingen die de Grondwet hem 
stelt, probeert hij de verantwoordelijken in de politiek, die hij op audiëntie ontvangt, in hun 
gedachtegang te stimuleren. Hij is een harde werker en bereidt zijn activiteitenen en redevoe-
ringen zorgvuldig voor. Hij kent zijn dossiers. Hij laat zich altijd nauwkeurig voorlichten en 
maakt aantekeningen van de gesprekken. Zijn meningen, die hij genuanceerd en met de nodi-
ge omzichtigheid naar voren brengt, vinden altijd een luisterend oor. 
 

Een juridische monstruositeit 

Artikel 82 van de Grondwet voorziet in de vaststelling van de onmogelijkheid om te re-
geren indien de koning geestesziek is of gedwongen afwezig (bijv. krijgsgevangen). Dit 
artikel is hier dus niet van toepassing, maar geen nood, de onmogelijkheid te regeren 
wordt door de premier uitgebreid tot tijdelijke onwil om te regeren. Artikel 82 bepaalt 
verder dat de ministers deze onmogelijkheid moeten laten vaststellen, vanzelfsprekend 
door het medisch korps in geval van ziekte. Omdat hier geen sprake van is stellen de 
ministers de onmogelijkheid dan maar zelf vast. Artikel 82 voorziet tenslotte in de on-
middellijke bijeenroeping van de Verenigde Kamers, niet om, zoals nu is gebeurd, een 
tijdelijke, ongrondwettelijke en onbestaande onmogelijkheid tot regeren op te heffen, 
maar om in het regentschap te voorzien en de voogdij te regelen. Dan komt de apothe-
ose. Bij zijn toespraak voor de plechtig Verenigde Kamers van het Koninkrijk België op 
5 april 1990 citeert Martens artikel 79 van de Grondwet gewoon in een vervalste versie: 
“Krachtens artikel 79, derde lid, van de Grondwet, wordt de grondwettelijke macht van 
de Koning tijdens de onmogelijkheid om te regeren, in naam van het Belgische volk en 
onder hun verantwoordelijkheid, uitgeoefend door de in raad verenigde ministers.” De 
juiste tekst luidt: “Te rekenen van het overlijden van de Koning en tot de eedaflegging 
van zijn troonopvolger of van de Regent, wordt de grondwettelijke macht van de Ko-
ning in naam van het Belgische volk uitgeoefend door de in raad verenigde ministers en 
onder hun verantwoordelijkheid.” Aldus voormalig senator Eric Gryp tijdens een lezing 
in het Gentse Geuzenhuis op 1 juni 2001. Hij was overigens van mening dat Boudewijn 
troonsafstand had moeten doen. 

 

6 – De Koningscrisis van 1990 
Op de ochtend van de vierde april 1990 verneemt het Belgische volk via de radio een onge-
hoord bericht: België heeft geen koning meer! Daar Boudewijn a priori geweigerd heeft de 
wet te ondertekenen die abortus toelaat, heeft de regering verklaard dat hij niet in de moge-
lijkheid verkeert te regeren. Op 29 maart had het parlement een wet aanvaard die abortus 
legaliseert, volgend op het besluit van 6 november 1989 van de Senaat. Welnu, volgens de 
Grondwet kan geen enkel wetsvoorstel die door beide Kamers is goedgekeurd kracht van wet 
krijgen zonder te zijn voorzien van de handtekening van de koning. 
 
In onze maatschappij lijkt het erop dat de stem van de meerderheid niet meer ter discussie 
mag worden gesteld. Paus Johannes Paulus II waarschuwt daartegen in zijn encycliek Evan-
gelium Vitae uit 1995 (70): 
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«« Men mag democratie niet in die mate tot mythe maken dat ze tot een vervanging 
wordt van moraliteit of tot een panacee tegen de onzedelijkheid. (…) Haar ‘zedelijk’ 
karakter komt niet vanzelf, maar hangt af van de overeenstemming met de zedenwet 
waaraan zij, zoals ieder ander menselijk gedrag, onderworpen moet zijn. »» 

 
Welnu, de abortuswet die door het Belgisch parlement is goedgekeurd is in tegenspraak met 
het goede en zedelijke dat wordt uitgedrukt in Gods wet die in de gewetens van de mensen 
geschreven staat. Gaudium et Spes stelt duidelijk (51): 

«« Onder de misdrijven die de mens tegen het leven kan plegen bezit abortus provocatus 
kenmerken waardoor die bijzonder zwaarwegend en verwerpelijk wordt. Het Tweede 
Vaticaans Concilie omschrijft abortus, samen met kindermoord, als ‘afschuwelijke 
misdaden’. »» 

 
Eerbiediging van het leven van het kind dat nog geboren moet worden, is een heilig en univer-
seel beginsel. “Het kind”, zo had koning Boudewijn enkele maanden voor het wetsvoorstel 
verklaard, “heeft vanwege zijn gebrek aan lichamelijke en verstandelijke rijpheid, behoefte 
aan bijzondere bescherming, bijzondere zorg, met name aan adequate juridische bescherming 
zowel vóór als na de geboorte.” In de wetenschap dat hij voor God rekenschap af zal moeten 
leggen, schrijft Boudewijn aan de premier: “Dit wetsontwerp stelt mij voor een groot gewe-
tensprobleem. (…) Ik ben van oordeel dat ik onvermijdelijk een zekere medeverantwoordelijk-
heid voor mijn rekening moet nemen. Dat kan ik niet doen.” 
 
Deze edelmoedige weigering is de vrucht en bekroning van een langdurige en vaak pijnlijke 
opgang op de weg naar heiligheid. Door trouw aan zijn plichten van staat in zijn dagelijks 
handelen is de koning voorbereid op deze voorbeeldige daad die blijk geeft van een recht-
schapen geweten dat volstrekt onderdanig is aan de stem van God. Zo stelt de encycliek Veri-
tas Splendor uit 1993 (58, 62-64): 

«« Het geweten is als het ware de heraut en de bode van God, en wat het zegt, beveelt het 
niet uit zichzelf, maar beveelt het als komende van God, op de wijze van een heraut 
wanneer die een edict van de koning afkondigt. Zeker, om een goed geweten te hebben 
dient de mens de waarheid te zoeken en overeenkomstig de waarheid te oordelen. (…) 
De Kerk stelt zich alleen maar en altijd ten dienste van het geweten door het te helpen 
niet heen en weer te worden geslingerd door elke leerstellige windvlaag en om al naar 
gelang het valse spel van mensen niet af te dwalen van de waarheid omtrent het welzijn 
van de mens, maar vooral om in de moeilijkste kwesties met zekerheid tot de waarheid te 
komen en daarin te blijven. »»  

 
Als antwoord op de brief van de koning en om uit de impasse te geraken waarin de regering 
zich bevindt, doet premier Martens een beroep op een grondwetsartikel dat voorziet dat de 
koning in extreme gevallen in de onmogelijkheid kan verkeren om te regeren. Op 3 april stelt 
de ministerraad vast dat in de gegeven situatie deze onmogelijkheid een feit is. Dezelfde raad 
handelt dan alsof er geen koning meer is en kondigt de wet af die Boudewijn weigert te onder-
tekenen. Maar om de koning in zijn functies te herstellen, heet het dat een stemming dient te 
volgen in het parlement. Zodoende maakt op 5 april het parlement de weg vrij dat Boudewijn 
weer zijn plaats als staatshoofd inneemt. 
 
Koning Boudewijn bevond zich in de situatie die Johannes Paulus II in Evangelium Vitae zo 
treffend schetst (no 74): 

«« De invoering van onrechtvaardige wetten plaatst moreel juiste mensen dikwijls voor 
moeilijke gewetensproblemen met betrekking tot medewerking in verhouding tot een 
goede toepassing van het eigen recht om niet gedwongen te worden tot deelname aan 
moreel slechte handelingen. Soms zijn de beslissingen die nodig blijken, pijnlijk en 
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kunnen ze er zelfs om vragen een hoge beroepspositie op te geven of af te zien van 
gewettigde promotie- en carrièreperspectieven. »» 

 
De moeilijke keuzes waarvoor Boudewijn zich geplaatst zag, heeft Paul Belien, de bekende 
journalist, op een rij gezet: 

«« De koning wist dat de gevolgen van zijn keuze (om het wetsvoorstel niet te tekenen) 
ingrijpend zouden kunnen zijn. Hij besefte dat wanneer hij zou aftreden, de kroon zou 
overgaan op zijn broer Albert – die eveneens overtuigd katholiek is en net als hij zou 
weigeren aan een legalisering van abortus mee te werken – of diens zoon Filip. De 
koning maakte zich gewetensproblemen over de vraag of hij zijn probleem wel op zijn 
jonge, onervaren neef Filip mocht afwentelen. Filip dacht over abortus hetzelfde als zijn 
oom Boudewijn, maar de druk op Filip om een legaliseringswet te tekenen zou nog 
groter zijn dan op Boudewijn, en de jongeman zou er wellicht minder tegen bestand zijn. 
Als Filip niet zou tekenen, zou dat immers het einde betekenen van de monarchie en 
wellicht van België (als staatseenheid). Als hij wel zou tekenen, zou hij daarmee zijn 
zieleheil op het spel zetten en zou Boudewijn, zo vond deze laatste zelf, daarvoor 
eigenlijk verantwoordelijk zijn. Dit baarde de koning grote zorgen. Mocht hij zijn eigen 
ziel redden en zijn neef het risico laten lopen zijn ziel te verspelen? Het was dit dilemma 
dat de koning er uiteindelijk toe overhaalde in te stemmen met de door de regering 
voorgestelde ‘Pilatus-oplossing’. »» 

 
Koning Boudewijn stond tijdens de abortuscrisis geheel alleen. Op zijn vraag indertijd: “Moet 
ik soms de enige Belg zijn die tegen zijn geweten in handelt?”, antwoordde de grondwettelijke 
specialist Marc Uyttendaele: “Ja!” Dit geeft de eenzame hoogte aan waarop hij stond. De 
verhoopte steun van het katholieke establishment bleef uit. “De pogingen om het abortus-
voorstel van de socialisten en de liberalen te bestrijden waren veel te weinig ondersteund en 
te geïsoleerd om de wetgever te beïnvloeden”, zo oordeelden naderhand de christelijke parle-
mentsleden onder leiding van de oud-ambassadeur Pierre van Haute. Vooral de houding van 
het episcopaat was weinig verheffend. Van evangelische bevlogenheid géén spoor. Daarover 
zegt Belien: 

«« De enigen die, afgezien van de koning, een volksmobilisatie tegen abortus hadden 
kunnen bewerkstelligen, waren de Belgische bisschoppen. Zij deden daartoe echter geen 
enkele poging. De Belgische katholieke hiërarchie hield zich tijdens het abortusdebat 
bewust op de vlakte. De bisschoppen beschouwden het abortusdebat als een “zuiver 
politieke aangelegenheid” en wilden zich absoluut “buiten de politiek” houden. (…) Het 
Belgische episcopaat sprak zich twee keer openlijk afkeurend uit over abortus, maar het 
tijdstip waarop dit gebeurde was telkens veelbetekenend: een eerste keer lang voor het 
abortusdebat in de Kamers ter sprake zou komen, een tweede keer onmiddellijk nadat het 
debat was beslecht en de legalisering van abortus door de Kamers was goedgekeurd. (…) 
“We hebben opzettelijk gezwegen tot na de stemming in het parlement omdat we het 
geweten van de politici niet onder druk wilden zetten”, verklaarde de bisschop van 
Antwerpen toen hem enkele dagen later daarover door studenten een vraag werd gesteld. 
Tien maanden later, op 7 februari 1991, zou paus Johannes Paulus, mede omdat hij 
ontevreden was over de lauwe manier waarop het Belgische episcopaat zich in het 
abortusdebat gedragen had, de strijdbare seminariepresident André Léonard tot bisschop 
van Namen benoemen. In 1985 had de paus nog naar kardinaal Danneels geluisterd toen 
die zich verzette tegen de benoeming van Léonard tot bisschop van Luik. Deze keer 
besloot de paus het advies van de kardinaal te negeren. Mgr. Léonard werd bisschop 
gewijd in de kathedraal van Namen op 14 april 1991, dag op dag één jaar nadat de 
Belgische abortuswet op 14 april 1990 van kracht was geworden, d.w.z tien dagen na de 
publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad. »» (4) 
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Godfried M. J. kardinaal Danneels en diens beleid 
 Het onderhavig artikel dat in 2008 in de “Brandende Lamp” verscheen, heeft een 
reactie ontlokt bij een van de lezers, die vanuit persoonlijke ervaring erop wees dat 
inzake de abortuskwestie de katholieke kerk onder buitengewoon grote druk stond. 
Hijstoorde zich met name over de uitdrukking: “Vooral de houding van het episcopaat 
was weinig verheffend. Van evangelische be-
vlogenheid géén spoor.” 
 De vraag is, volgens de lezer, in welke 
mate het episcopaat over vrijheid van han-
delen beschikte; de paus heeft weliswaar een 
signaal afgegeven waarmee zijn ongenoegen 
kan worden afgelezen over de gang van za-
ken, maar er dient rekening mee te worden 
gehouden dat zelfs de paus de penibele si-
tuatie heeft onderschat; indien de bisschop-
pen in het verpeste politieke klimaat des-
tijds, en het is er sindsdien niet beter op ge-
worden, geen concrete stappen hebben on-
dernomen, dan moeten we daar niet te snel 
over oordelen. Verdriet over hebben is wat 
anders, zo besloot de lezer. 
 De scribent is van mening dat het beter 
ware geweest voor het Belgische episcopaat 
om een geheel zwijgen te bewaren, tenzij hierover gevraagd. De bisschoppen hadden 
dan kunnen antwoorden dat een kerkelijke interventie in politieke kwesties niet zou 
worden getolereerd vanwege het principe van scheiding van kerk en staat, dat het gees-
teskind is van de Franse revolutie, dat in feite de rol van de Kerk in de politiek, door de 
verregaande secularisatie van de maatschappij, is uitgespeeld. Daar hadden zij aan 
kunnen toevoegen dat een actieve interventie niet echt nodig is, want de kerk heeft 
inzake de abortuskwestie haar mening altijd ondubbelzinnig geformuleerd. Immers het 
weghalen van een kind is en blijft, ondanks de wettelijke condities en ondanks een reële 
noodsituatie ten aanzien van de zwangere vrouw, een misdaad tegen de menselijkheid 
in het algemeen en tegen het kleine mensje in het bijzonder, een uiterst kwetsbaar door 
God gewild en bemind schepseltje. Het episcopaat had dus beter haar nederlaag in de 
confrontatie met de heersers van deze wereld kunnen etaleren in plaats van met een 
schuldig zwijgen de schijn hoog te houden dat de kerk nog steeds zeggenschap heeft. 
 In het artikel van Stijn R. A. J. Calle: “Danneels, de vrijmetselaar zonder schort” 
(dus zonder lidmaatschap), geplaatst op het Catholica weblog van 6 oktober 2010, ko-
men de volgende passages voor, die mijn standpunt onderschrijven: «« Godfried M. J. 
kardinaal Danneels was (…) voor velen een sympathieke en beminnelijke oude man. Dit 
veranderde slechts nadat hij in 2010 op pensioen ging en zijn geloofwaardigheid do-
delijk werd verwond bij het kerkvolk als gevolg van zijn typische optreden in de zaak 
van seksueel misbruik door de Brugse bisschop emeritus Roger J. Vangheluwe. Maar 
Danneels' optreden in deze zaak verschilde niet wezenlijk van zijn levenslange pastorale 
visie tijdens zijn ambtsuitoefening, volgens het principe: “Laat de verrotting zich onge-
hinderd door het ganse lichaam verspreiden.” (…) De kardinaal was eigenlijk niets meer 
dan een religieus manager die op professionele wijze de continue begrafenis van de Bel-
gische kerk heeft begeleid. Zijn beleid heeft gefaald. Onder het mom van pastorale 
verdraagzaamheid werd actief de hand boven het hoofd gehouden van de binnenker-
kelijke krachten, die systematisch trachtten de Kerk te vernietigen. »» 

 

7 - Boudewijns laatste jaren 
De koning herneemt zijn plaats in het politiek en maatschappelijk bestel, maar zijn gezond-
heid is de laatste jaren verslechterd en hij voelt de dood naderen. In 1991 en 1992 ondergaat 
hij twee chirurgische ingrepen waaronder een open hartoperatie. Op de nationale feestdag, 
medio 1993, richt hij zich tot zijn volk en korte tijd later vertrekt hij naar Spanje om rust te 
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nemen. Op 31 juli gaat hij 's avonds op het terras zitten van zijn woning. Tegen negen uur 
roept de koningin hem voor het eten, voor Spanje een normale tijd. Omdat ze geen antwoord 
krijgt, loopt ze naar hem toe en treft hem in elkaar gezakt op zijn fauteuil aan, getroffen door 
een hartaanval. Voor zijn begrafenis komt een grote menigte op de been om blijk te geven van 
hun gehechtheid aan zijn persoon. De allerarmsten getuigen ervan hoe het hart van de koning 
in diens broederliefde hen nabij is geweest. Tijdens de homilie zei kardinaal Danneels:  

«« Koning Boudewijns geheim was zijn God op wie hij zo gek was en door wie hij zo 
werd bemind. Onder het gebladerte van zijn openbare en politieke activiteit kabbelde 
vredig een verborgen bron: dat was zijn leven in God. (…) Terwijl de koning zich in 
dienst van de mensen stelde, dacht hij onophoudelijk aan God. In ieder mensengezicht 
dat hij tegenkwam, ontdekte hij het gezicht van Christus. »» 

 
Paus Johannes Paulus II heeft hem de “voorbeeldige koning” en “vurig Christen” genoemd. 
Zijn voorbeeld is voor ons een aanmoediging om in onze dagelijkse bezigheden voor Gods 
heerlijkheid te werken. “O, mijn God, om U op aarde te beminnen, heb ik niets dan van-
daag”, zei de heilige Teresia van Lisieux in stralende bewoordingen. (Poëzie 5) 

Hubert Luns 
[gepubliceerd in “De Brandende Lamp”, herfst 2008 - Nr. 115] 

Dit artikel is een bewerking van de maandelijkse brief van 31 juli 2005 van de abdij Saint-Joseph de 
Clairval, Frankrijk (www.clairval.com) onder leiding van Dom Antoine Marie osb. Er zijn enkele toevoe-
gingen ingelast, zoals aangegeven, die zijn ontleend aan Paul Belien (pp. 135, 143, 145-46): “Abortus: het 
grote taboe” - Roularta Books, Brugge # 1992. 
 

 

Noten 

(1) Op 29 maart 1990 werd in België de abortuswet aanvaard. Op 9 mei maakte de liberale 
oud-minister Jean Gol in de Kamer een opmerking over het feit dat de beslissing van de rege-
ring om de koning onmondig te verklaren wegens zijn “onmogelijkheid om te regeren”, on-
middellijk was ingegaan en niet slechts tien dagen na publicatie ervan in het Staatsblad – zo-
als wettelijk verplicht. Waarop premier Martens de gewezen minister van Justitie toebeet: “U 
moet hier de doos van Pandora niet openen.” 
 
(2) Het Franse volkslied, de Marseillaise, scandeert: «Qu’un sang impur abreuve nos sil-
lons»: “Dat onrein bloed onze voren mag drenken”. Wiens bloed? Dat van de geaborteerde 
baby’s. Het had dus moeten zijn: “Dat bloed door onreine handen vergoten…”. 
 
Rudy Bogaerts’ lastercampagne 
(3) Rudy Bogaerts is nog maar net aan de gevolgen van een hartaanval overleden (2 sept. 
2008). “Hij verwierf vooral bekendheid als bron van smeuïge verhalen over het konings-
huis”, zo stelt dagblad De Morgen in zijn in memoriam. Jarenlang schermde hij met zijn “mis-
schien wel nooit te publiceren boek vol onthullingen die het einde zouden kunnen betekenen 
van de monarchie.” Nog op de dag van zijn hartaanval poneerde hij dat er nooit een religieus 
huwelijk is geweest tussen koning Leopold III en Lilian Baels. Zijn lastercampagne over de 
abortus is in januari vorig jaar door Humo, een radio- en televisieblad, gepubliceerd, maar de 
meeste kranten hebben dat verhaal genegeerd. In Wikipedia stond: “In 2007 werd door Rudy 
Bogaerts, leraar van prins Laurent in de jaren tachtig, in Humo beweerd dat Boudewijn aan 
hem ooit persoonlijk gevraagd heeft om een abortus te regelen voor een vriendinnetje van 
prins Laurent.” Ondergetekende heeft in Wikipedia “beweerd” gewijzigd in: “de lasterlijke 
aantijging gelanceerd”, wat geen garantie biedt dat dit blijft staan. 
 
(4) In 2010 werd André-Joseph Léonard tot aartsbisschop van Mechelen-Brussel benoemd 
als opvolger van kardinaal Danneels. 
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APPENDIX 
 

De nadagen van koning Boudewijn 
 
De Standaard, 22 maart 2010 

Van de hand van Steven Samyn en Martin Buxant 

 
Koning Boudewijn sterft op 31 juli 1993 vrij onverwacht in zijn Spaanse buitenverblijf. Het 
land wordt overspoeld door een golf van sympathie en eerbied. Tegen de verwachtingen in is 
het niet prins Filip, maar Albert die zijn overleden broer opvolgt. Vandaag lijkt het alsof de 
huidige koning nooit ambities heeft gehad om in de voetsporen van zijn overleden broer te 
treden. Steevast wordt erop gewezen dat Albert zich - in tegenstelling tot Boudewijn - nooit 
heeft verzet tegen gelijk welke ethische hervorming. 
 
Maar op het moment dat hij zijn broer opvolgt, is Albert vast van plan om het voorbeeld van 
zijn populaire voorganger te volgen. “Bij het begin van zijn koningschap was Albert nogal 
geobsedeerd door het voorbeeld van zijn broer”, stelt Jean-Luc Dehaene onomwonden. De 
CD&V'er is premier op het moment dat Boudewijn overlijdt en Albert hem opvolgt. 
 
Dehaene begint vrij snel na het aantreden van de nieuwe koning een ingewikkelde oplossing 
uit te werken waardoor de koning ethisch progressieve wetten niet blindelings zou moeten 
ondertekenen. De koning zou zich om persoonlijke redenen en zonder motivering kunnen 
distantiëren van bepaalde gevoelige wetten. Een lek doorkruist echter de plannen. 
 
Vijftien jaar na de feiten onthult Dehaene dat hij het initiatief op vraag van de vorst nam. De 
koning was op dat moment dus vragende partij om zijn eigen rol in te perken. “Op zich was er 
zeker geen oppositie van de kant van het koningshuis uit om de rol te verminderen, laat staan 
te evolueren in Zweedse richting. Het was immers de koning die de vraag had gesteld om te 
vermijden dat hij in dezelfde positie als zijn broer zou worden geplaatst”, aldus de CD&V'er, 
die vandaag als koninklijk bemiddelaar een oplossing probeert te vinden voor Brussel-Halle-
Vilvoorde. 
 
Het onderwerp verdwijnt echter geruisloos van de politieke agenda. Pas bij het aantreden van 
de paars-groene regering Verhofstadt I in 1999 rijst het probleem opnieuw. De eerste regering 
in decennia zonder christendemocraten is vast van plan om euthanasie uit het strafrecht te 
halen. Albert vraagt de regeringstop, net als vijf jaar eerder, opnieuw een oplossing te vinden 
voor zijn ethische bezwaren. Maar deze keer botst hij op een muur. “Toen hij mij zijn 
bekommernissen meedeelde, heb ik hem direct gezegd: sire, het is nee. Dit is onbespreekbaar. 
Men heeft uw broer zijn demarche vergeven omdat hij een heilige was, maar men zal u een 
gelijkaardige houding nooit vergeven”, aldus een regeringslid van paars-groen. 
 
Na rijp beraad beslist Albert de ‘wijze’ politieke raad te volgen. Als de euthanasiewet in mei 
2002 groen licht krijgt van de Kamer, wordt de tekst door de koning ondertekend… 
 
 
 


