
Die dertig jaren van ons huwelijk wMen voor mij evenveel jaren van intens 
geluk. Eengelukda t ik ''oor een zeergrootdeel te danken hebaan mijn man, aan 
zijn vriendelijkeaandacht die altijd de gevoelens van de a ndere op d e voorgrond 
plaats t, en het oneindig geduld da t hij met mij heeft. Zo heeft onze liefde voor 
elkaar z ich kunnen verdiepen. 
Dat zich wegcijferen, da t vergeten van zichzelf is voor mij de sleutel tot een 
gelukk ig hu welijk. Vreugde is immers echte vreugde als je ze kan delen met 
iemand die je graag ziet. En zelfs lijden en verdriet zullen die onderlingE' band 
verstevigen, a ls ze maar samen worden gedragen. Ook de hardste kern van 
verd riet bevat, net zoals de lente, steeds een nieuwe belofte van vreugde.' 

Uit de boodscllnp mn H.M. Ko11i11gin Fnbioln tl'r gelegenbeid lVIII Hnnr 
30-jnrig llllwclijksjubileum, 15 dcccml>cr 1990. 
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Het is evenzeer onontbeerlijk dat onze gezinnen, onze vereni
gingen, onze samenlevingsverbanden opnieuw oog krijgen 
voor de fundamentele waarden van onze beschaving: respect 
voor het gezin, de waardigheid van iedere persoon, solidari
teit, rechtvaardigheid en verdraagzaamheid. Telkens de maat
schappij het gezicht van deze waarden afwendt, lijdt zij er zelf 
onder en doet zij anderen lijden. 

Toespraak van Z.M. de Komng der Belgen ter gelegenheid 
van het offiCieel bezoek aan Nederland, 11 mei 1993. 

De familie moet een oord zijn van wederzijds begrip en Juister
bereidheid, van wederzijdse steun en solidariteit, van open
heid en genegenheid tenslotte. 
Een dergelijk gezin plooit zich niet terug op zichzelf. Integen
deel, het biedt zijn leden voldoende draagkracht om anderen 
te helpen, die door het lot niet werden gespaard. 

Toespraak van Z.M. de Koning der Belgen ter gelegenheid 
van de Wereldtop voor Kinderen Verenigde Naties, 
New York, 29 september 1990 

Ons land is gunstig gelegen, in het hart van Europa, op de 
samenvloeiing van twee grote cultuurstromingen die hun 
stempel gedrukt hebben en nog drukken op ons continent. Dat 
biedt aan elk van onze medeburgers de unieke mogelijkheid 
om, vanuit de eigen cultuur, de andere beter te benaderen. 
Daartoe is allereerst verdraagzaamheid nodig: aanvaarden 
dat de andere anders ts en hem met beoordelen aan de hand 
van valse of simpele karikaturen. En er is ook een inspanning 
nodig om na te gaan en te begriJpen wat er leeft in onze 
verschillende gemeenschappen en gewesten 

Toesprank van Z.M. de Komng der Belgen ter gelegenheid 
van de Nat1onale Feestdag, 21 JUI!1984. 

Hij hield van de mensen van dit land. Hij was hun Koning en 
hij wilde Koning zijn van iedereen, ook van hen die kwamen 
van verre einders, de migranten. Maar zijn nobele hart ging 
uit naar de in zijn waardigheid gekwetste mens. Hij weerde 
kleinheid, gaf kracht aan het beleid en tilde de migranten op 
tot medeburgers. 'Ja, hij is ook onze Koning,' zegden zij. 

Pa u/a D' Hond/ 

Zij die lijden, verteerd als ze zijn doorziekte. Zij voor wie pijn 
en gebreken dagelijkse realiteit zijn. Zij voor wie de eenzame 
nachten eindeloos zijn en de dagen van licht té kort. Zij die 
drager zijn van het AIDS-virus en die bovendien leven met 
de angst om verbannen te worden uit hun familiale en 
sociale kring. Voor al die mensen wist de Koning de juiste 
woorden te vinden, woorden die zin geven aan het leven, die 
hoop brengen voor de toekomst. 

Nathan C/umeck 

Hij zei mij: 'We gaan er samen tegen vechten.' Hij wou dat ik 
een boek schreef. Over slachtoffers van internationale vrou
wenhandel. Voor hem één van de humanitaire problemen 
van deze tijd. Hij bond de strijd aan omdat anderen dat niet 
deden. Hij wou dat de hele wereld even geschokt was als hij. 

Chris De Stvop 

The King was fighting against thts sex trade. He was stan
ding up for us. He was a real King. I called him mv friend 
Now we cry again. We lostour friend. 

Dat licht, Sire dat heet voor U God. Deze God heeft niets 
abstracts. het is een kindergezicht, de geur van een zomera
vond, het wonder van een gedeelde liefde, de ogen van 
Koning Boude\.·\'Ïjn als HiJ ons zei: 'Ik ben echt blij u te zien!' . 

Max t•nn der Linden 


