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PERSBERICHT  

De  tentoonstelling  “In  de  in7miteit  van  een  Prins,  Alexander  van  België”  is  een  unieke  
gelegenheid  om  binnen  te  treden  in  de  in7miteit  van  een  uiterst  discrete  Prins.    We  komen  
ook  een  stapje  dichter  bij  andere  leden  van  de  Koninklijke  familie  zoals  de  grootmoeder  van  
de  Prins,  Koningin  Elisabeth,  de  ouders  van  de  Prins,  Koning  Leopold  III  en  Prinses  Lilian.    De  
toekoms7ge  Koningen  Boudewijn  en  Albert  II  en  de  latere  Aartshertogin  Joséphine-‐CharloRe,  
waarmee  de  Prins  opgroeide,  alsook  zijn  twee  jongere  zusjes  Prinsessen  Marie-‐Chris7ne  en  
Esmeralda  zeRen  we  in  de  kijker.  

De  tentoonstelling  zit  boordevol  emo7es.    Het  is  Prinses  Léa  die  het  idee  kreeg  om  haar  
archieven  te  openen  en  het  publiek  een  waaier  aan  voorwerpen,  documenten,  foto's  en  
brieven  te  tonen  die  de  periode  1942  tot  2009  in  beeld  brengen.    Van  Laken  tot  Landsrode  
met  een  tussenstop  in  Argenteuil.  

Het  is  een  reizende  tentoonstelling  die  in  2017  -‐  2018  in  verschillende  Belgische  steden  even  
zal  neerstrijken  :  eerst  in  Brugge,  daarna  in  Aarlen  en  gedurende  de  zomer  in  het  kasteel  van  
Corroy-‐le-‐Château.  

Brieven,  voorwerpen,  tekeningen  en  foto’s  zullen  de  Prins  in  het  daglicht  plaatsen  zoals  we  
hem  nooit  eerder  zagen.    De  Prins  werd  streng  opgevoerd  door  Koning  Léopold  III  en  Prinses  
Lilian,  trouwens  net  zoals  zijn  broers  de  latere  Koningen  Boudewijn  en  Albert  II.    Het  maakte  
van  hem  een  leergierig  persoon  die  voor  alles  en  nog  wat  interesse  had.    Cultuur,  
geschiedenis,  wetenschap,  muziek,  kunst,  lectuur,  …    Hij  had  een  ruime  waaier  interesses.  



Doorheen  de  tentoonstelling  komen  de  innige  banden  tussen  de  leden  van  de  koninklijke  
Familie  op  de  voorgrond,  zoals  bv.  in  de  moeilijke  7jden  van  de  Tweede  Wereldoorlog  als  
7jdens  de  koningskwes7e.    Gelukkig  waren  er  ook  momenten  van  intens  geluk  zoals  bij  een  
geboorte,  een  huwelijk,  …    Foto’s  waarop  we  Prins  Boudewijn  met  zijn  klein  broertje,  Prins  
Alexander,  zien  7jdens  een  behendigheidsspel  alsook  de  jonge  Prinsessen  Marie-‐Chris7ne  en  
Esmeralda  die  door  de  tuinen  van  het  koninklijke  paleis  te  Laken  dollen  met  hun  broertje  
geven  ons  een  beeld  van  in7eme  en  intense  momenten  ver  weg  van  alle  protocol.  

Verschillende  brieven  en  foto’s  getuigen  van  de  sterke  band  tussen  Prins  Alexander  en  zijn  
grootmoeder,  Koningin  Elisabeth.    De  onderlinge  briefwisseling  was  één  brok  tederheid.    De  
briefwisseling  tussen  Prins  Alexander  en  zijn  ouders  handelde  vaak  over  de  voorbeeldige  
zoon  die  hij  graag  wou  zijn.    Een  perfecte  zoon  waar  ze  fier  mochten  op  wezen.    Algemeen  
genomen  kunnen  we  uit  elk  schrijven,  ontvangen  of  geschreven  door  de  Prins,  afleiden  wat  
een  bezorgd  en  teder  man  hij  was.  

In  2006  leidde  het  humanisme  van  de  Prins  hem  samen  met  zijn  echtgenote  tot  de  oprich7ng  
van  het  Hulpfonds  Prins  en  Prinses  Alexander  van  België  die  de  hulp  aan  minderbedeelden  
tot  doel  heeg.  

Prak7sche  informa7e  

Corroy-‐le-‐Château  

Van  16  juni  tot  3  september  2017  (persbezoek  om  15  juni  om  11u.)  
Open:  in  juni  en  september:  elke  zondag  van  10u  tot  12u  en  van  14u  tot  18u  
En  in  juli  en  augustus  :  weekends  en  feestdagen  van  10u  tot  12u  en  van  14u  tot  18u.  
Toegang  is  gra7s.    
Adres    :  Kasteel  van  Corroy-‐le-‐Château  
Niet    toegankelijk  voor  personen  met  een  handicap.  

www.expoalexandervanbelgie.be  

Pers  :  fx@ac7onetcommunica7on.be

http://www.expoalexandervanbelgie.be

