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“Alles is liefde”: nieuwe prinses Delphine huldigt 
kunstwerk in 

 

Het Laatste Nieuws - 17 Okt. 2020 - Online 

Sint-Niklaas De nieuwste prinses van ons land, Delphine van Saksen-Coburg, heeft zaterdag in 

Sint-Niklaas een groots kunstwerk ingehuldigd. 

Het gaat om een sculptuur in staal van het woord ‘Love’. “Liefde is zo sterk en onbreekbaar. 
Liefde is alles”, gaf de nieuwe prinses met een grote glimlach aan. 

Sinds 1 oktober mag Delphine Boel officieel de naam van Saksen-Coburg dragen en zich 
prinses van België noemen, na een arrest van het hof van beroep van Brussel. Dat gebeurde 
na een juridische strijd van liefst zeven jaar. Bijna meteen daarna, op 9 oktober al, ontmoette ze 
haar halfbroer, koning Filip. 

Zaterdag maakte Delphine haar opwachting in Sint-Niklaas, haar eerste publieke optreden na 
die bijzondere ontmoeting met de koning. Ze kwam er haar kunstwerk ‘Ageless Love’ 
inhuldigen. En meteen werd duidelijk dat er een verschil is tussen een buitenechtelijke dochter 
van een koning en een echte prinses. Ondanks de beperkingen en de verplichte inschrijving 
kwamen toch heel wat nieuwsgierige Sint-Niklazenaren een kijkje nemen. Nochtans is het niet 
de eerste keer dat Delphine in Sint-Niklaas te gast was. Drie jaar geleden exposeerde ze nog in 
een winkel in de Stationsstraat, wat toen veel minder aandacht opleverde. 

Volledig scherm 

Staal 

Haar nieuwste, gigantische kunstwerk ‘Ageless Love’ in het Gerdapark in Sint-Niklaas is 
natuurlijk ook een echte eyecatcher. Het is een indrukwekkende uitvergroting van het woord 
‘Love’, wat ze ook al veelvuldig gebruikt heeft in schilderijen en andere werken. De vier letters 
van ‘Love’ zijn geschreven in haar typische, vloeiende handschrift en worden vereeuwigd in 
hard, weerbarstig staal. 

Het werk is ingegeven door de hunkering naar liefde, erkenning en geborgenheid, zoals 
Delphine zelf ook aangaf bij de onthulling. “Alles is liefde. En liefde is zo sterk en krachtig. Het is 
onbreekbaar, net als het staal waarmee dit kunstwerk is opgebouwd. Dit is ook een universele 
boodschap van liefde, voor iedereen op deze wereld. Voor iedereen die hulp en zorg nodig 
heeft, maar ook voor iedereen die een helpende hand aanreikt en zorgt voor anderen. En zeker 
in deze tijden is liefde van primordiaal belang.” 

Het werk staat in Sint-Niklaas dan ook op een ideale plek, in het nieuwe Gerdapark, vlak naast 
een woonzorgcentrum, het welzijnshuis van de stad en enkele andere zorginstellingen. 

Volledig scherm 

“Ontroerend mooi gelukt” 
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Het kunstwerk van prinses Delphine is er gekomen op initiatief van de vzw Kunst in de Stad, die 
al voor meer dan vijftig beelden zorgde in Sint-Niklaas. “We hadden deze locatie uitgekozen 
voor een nieuwe kunstproject”, vertelt voorzitter Dirk Van den Broeck. “We wilden echter niet 
alleen een nieuw kunstwerk, maar tegelijk ook een warme boodschap uitsturen. We dachten 
aan een optimistische, kleurrijke sculptuur op het zacht hellende groen in het park, een 
kunstwerk dat een glimlach op het gelaat tovert en de dag van elke bewoner en voorbijganger 
kleurt. En toen is de naam Delphine gevallen. Zij brengt kleur en stuurt duidelijke, herkenbare 
boodschappen de wereld in. Haar kunst wordt in binnen- en buitenland erg gewaardeerd. We 
wisten dat Delphine veel aandacht krijgt omwille van haar familiale achtergrond, maar ons doel 
was duidelijk: we wilden een bijzonder kunstwerk, aangepast aan de omgeving en met een 
positieve impact. En dat is ontroerend mooi gelukt. Het is het juiste beeld, op de juiste plaats en 
op het juiste moment.” 

Volledig scherm Volledig scherm Volledig scherm Volledig scherm Volledig scherm Volledig 
scherm Volledig scherm 

https://www.hln.be/sint-niklaas/alles-is-liefde-nieuwe-prinses-delphine-huldigt-kunstwerk-

in~a286290d/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hln.be/sint-niklaas/alles-is-liefde-nieuwe-prinses-delphine-huldigt-kunstwerk-in~a286290d/
https://www.hln.be/sint-niklaas/alles-is-liefde-nieuwe-prinses-delphine-huldigt-kunstwerk-in~a286290d/
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Eerste publieke optreden van Delphine als prinses: “Filip 
en ik gaan elkaar zeker blijven zien” 

 

Het Laatste Nieuws - 19 Okt. 2020 - Online 

Het was een stralende Delphine van Saksen-Coburg zaterdag bij de onthulling van haar 

kunstwerk 'Ageless Love'in Sint-Niklaas, tijdens haar eerste publieke optreden als prinses van 

België. 

Alsof ze nog altijd energie haalt uit de "hartverwarmende" ontmoeting met haar halfbroer, 
koning Filip, tien dagen geleden. "Ik ben er zeker van dat we elkaar gaan blijven zien." 

De prinses voelde zich niet te beroerd om, voor een paar leuke kiekjes, enthousiast bij haar 
kunstwerk te poseren. Ze zei blij te zijn dat haar kunstwerk net hier staat. "Bij een rusthuis, waar 
liefde mensen van verschillende generaties verbindt." 

Toen ze het kort had over die "hartverwarmende" lunch met haar halfbroer, koning Filip, 
kwamen er pretlichtjes in haar ogen. "Ik heb dat gebaar van hem enorm gewaardeerd. We 
blijken veel gemeen te hebben, onder meer de liefde voor kunst. Zo heeft Filip veel talent om 
portretten te schilderen." Of ze ook het gebaar van koning Albert, die al snel via een persbericht 
liet weten verheugd te zijn over die ontmoeting, heeft geapprecieerd? "Ik las zijn reactie ook 
maar in de pers", zei ze. Too little, too late? "Too early", zei ze veelbetekenend. (AG) 

Lees ook: 

Prinses Delphine nog nooit zo rechtuit: “Albert explodeerde: ‘Bel me nooit meer op, jij bent mijn 
dochter niet!” (+) 

“Ze hadden allebei gebrek aan vaderliefde, dat schept een band”. Experts reconstrueren hoe 
unieke ontmoeting tot stand kwam (+) 

https://www.hln.be/royalty/eerste-publieke-optreden-van-delphine-als-prinses-filip-en-ik-gaan-

elkaar-zeker-blijven-zien~a886174c/ 
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"Filip en ik gaan elkaar zeker blijven zien" 

 
Het Laatste Nieuws - 19 Okt. 2020 
Pagina 13 
* Het Laatste Nieuws : Waasland, Westkust, Westhoek, Vakantie, Pajottenland, Vlaamse Ardennen, Oostkust, De Nieuwe 
Gazet, Mandelstreek, Middenkust, Mechelen-Lier, Leiestreek, Limburg, de Ring-Brussel, Kempen, Gent-Wetteren-Lochristi, 
Gent-Eeklo-Deinze, Dendermonde, Denderstreek, Leuven-Brabant, Brabant-Hageland, Antwerpen Zuid, Antwerpen Stad, 
Antwerpen Noord 

 
Het was een stralende Delphine van Saksen-Coburg zaterdag bij de onthulling van haar 
kunstwerk 'Ageless Love' in Sint-Niklaas, tijdens haar eerste publieke optreden als prinses van 
België. Alsof ze nog altijd energie haalt uit de "hartverwarmende" ontmoeting met haar 
halfbroer, koning Filip, tien dagen geleden. "Ik ben er zeker van dat we elkaar gaan blijven 
zien." 

Ze werd met veel egards verwelkomd in het Gerdapark, naast een woonzorgcentrum. De 
fanfare was opgetrommeld, de rode loper uitgerold. Je zou denken dat dat zo hoort wanneer 
een echte prinses - dat is Delphine sinds het Brusselse hof van beroep haar begin deze maand 
erkende als dochter van koning Albert - haar opwachting maakt. "Maar wij ontvangen 
kunstenaars altijd zo", klonk het bij vzw Kunst in de Stad, die Delphine vroeg om een werk te 
maken voor Sint-Niklaas. Bij haar verwelkoming werd ze nog aangesproken met "Your Royal 
Highness", maar voor de rest ging het gewoon over "Delphine". 

De prinses voelde zich niet te beroerd om, voor een paar leuke kiekjes, enthousiast bij haar 
kunstwerk te poseren. Ze zei blij te zijn dat haar kunstwerk net hier staat. "Bij een rusthuis, waar 
liefde mensen van verschillende generaties verbindt." 

Toen ze het kort had over die "hartverwarmende" lunch met haar halfbroer, koning Filip, 
kwamen er pretlichtjes in haar ogen. "Ik heb dat gebaar van hem enorm gewaardeerd. We 
blijken veel gemeen te hebben, onder meer de liefde voor kunst. Zo heeft Filip veel talent om 
portretten te schilderen." Of ze ook het gebaar van koning Albert, die al snel via een persbericht 
liet weten verheugd te zijn over die ontmoeting, heeft geapprecieerd? "Ik las zijn reactie ook 
maar in de pers", zei ze. Too little, too late? "Too early", zei ze veelbetekenend. 

(AG) 

 

 

 

 

 

 

https://api-production.gopress.be/storage/get/id/2020-10-19||2015||page13.pdf/hash/ecd8e7fb52505aba5cc65868adb1400a-b40772fa9c03051b62a31fe7c46092ebee71cbae/token/03d45e4ab4184ee2c4f9417128fd2b44eb3081ff1603102200/
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Alleen maar liefde dankzij prinses Delphine 

 

Het Laatste Nieuws - 19 Okt. 2020 

Pagina 15 

* Het Laatste Nieuws : Waasland, Dendermonde 

 

De nieuwste prinses van ons land, Delphine van Saksen-Coburg, heeft zaterdag in Sint-Niklaas 

een groots kunstwerk ingehuldigd. Het gaat om een sculptuur in staal van het woord 'Love'. 

"Liefde is zo sterk en onbreekbaar. Liefde is alles", gaf de nieuwe prinses met een grote 

glimlach aan. 

Sinds 1 oktober mag Delphine Boël officieel de naam van Saksen-Coburg dragen en zich 
prinses van België noemen, na een arrest van het hof van beroep van Brussel. Dat gebeurde 
na een juridische strijd van liefst zeven jaar. Bijna meteen daarna, op 9 oktober al, ontmoette ze 
haar halfbroer, koning Filip. Zaterdag maakte Delphine haar opwachting in Sint-Niklaas, haar 
eerste publieke optreden na die bijzondere ontmoeting met de koning. 

Ageless Love 

Ze kwam er haar kunstwerk 'Ageless Love' inhuldigen. En meteen werd duidelijk dat er een 
verschil is tussen een buitenechtelijke dochter van een koning en een echte prinses. Ondanks 
de beperkingen en de verplichte inschrijving kwamen toch heel wat nieuwsgierige Sint-
Niklazenaren een kijkje nemen. Nochtans is het niet de eerste keer dat Delphine in Sint-Niklaas 
te gast was. Drie jaar geleden exposeerde ze nog in een winkel in de Stationsstraat, wat toen 
veel minder aandacht opleverde. 

Staal 

Haar nieuwste, gigantische kunstwerk 'Ageless Love' in het Gerdapark in Sint-Niklaas is 
natuurlijk ook een echte eyecatcher. Het is een indrukwekkende uitvergroting van het woord 
'Love', wat ze ook al veelvuldig gebruikt heeft in schilderijen en andere werken. De vier letters 
van 'Love' zijn geschreven in haar typische, vloeiende handschrift en werden vereeuwigd in 
hard, weerbarstig staal. Het werk is ingegeven door de hunkering naar liefde, erkenning en 
geborgenheid, zoals Delphine zelf ook aangaf bij de onthulling. "Alles is liefde. En liefde is zo 
sterk en krachtig. Het is onbreekbaar, net als het staal waarmee dit kunstwerk is opgebouwd. 
Dit is ook een universele boodschap van liefde, voor iedereen op deze wereld. Voor iedereen 
die hulp en zorg nodig heeft, maar ook voor iedereen die een helpende hand aanreikt en zorgt 
voor anderen. En zeker in deze tijden is liefde van primordiaal belang." 

Het werk staat in Sint-Niklaas dan ook op een ideale plek, in het nieuwe Gerdapark, vlak naast 
een woonzorgcentrum, het welzijnshuis van de stad en enkele andere zorginstellingen. 

https://api-production.gopress.be/storage/get/id/2020-10-19||2015||page15.pdf/hash/57516642c0eb41f74e40c394e9ffabcf-db348f3cb5a019501cb929f7410051978bd5e65f/token/9cff04e8e35908ccd9ee2e8f7c12a578a958efc31603102200/
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Ontroerend mooi gelukt 

Het kunstwerk van prinses Delphine is er gekomen op initiatief van de vzw Kunst in de Stad, die 
al voor meer dan vijftig beelden zorgde in Sint-Niklaas. "We hadden deze locatie uitgekozen 
voor een nieuwe kunstproject", vertelt voorzitter Dirk Van den Broeck. "We wilden echter niet 
alleen een nieuw kunstwerk, maar tegelijk ook een warme boodschap uitsturen. We dachten 
aan een optimistische, kleurrijke sculptuur op het zacht hellende groen in het park, een 
kunstwerk dat een glimlach op het gelaat tovert en de dag van elke bewoner en voorbijganger 
kleurt. En toen is de naam Delphine gevallen. Zij brengt kleur en stuurt duidelijke, herkenbare 
boodschappen de wereld in. Haar kunst wordt in binnen- en buitenland erg gewaardeerd. We 
wisten dat Delphine veel aandacht krijgt omwille van haar familiale achtergrond, maar ons doel 
was duidelijk: we wilden een bijzonder kunstwerk, aangepast aan de omgeving en met een 
positieve impact. En dat is ontroerend mooi gelukt. Het is het juiste beeld, op de juiste plaats en 
op het juiste moment." 

dirk van den broeck - vzw kunst in de stad - JORIS VERGAUWEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



woensdag 21 oktober 2020         18 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



woensdag 21 oktober 2020         19 
 

Delphine van Saksen-Coburg na ontmoeting met koning 
Filip: “We hebben veel gemeen met elkaar” 

 

Het Nieuwsblad - 17 Okt. 2020 - Online 

Sint-Niklaas - De nieuwste prinses van ons land, Delphine van Saksen-Coburg, was zaterdag in 

Sint-Niklaas om er een van haar kunstwerken in te huldigen. Het was de eerste keer dat ze in 

het openbaar werd gespot nadat eerder deze week werd bekendgemaakt dat zij en koning Filip 

elkaar hadden ontmoet. De twee zouden, volgens Delphine, veel gemeen hebben met elkaar. 

“Hij is erg getalenteerd”, liet ze weten. 

bekijk ook 

Koning Filip en Prinses Delphine hebben elkaar voor het eerst ontmoet: “Dit gaf ons de 
gelegenheid elkaar te leren kennen” 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201017_95243069 
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Wij spraken prinses Delphine over haar kunst, haar 
ontmoeting met koning FIlip en de reactie van koning 
Albert: “Ik heb dat ook gelezen, ja” 

 

Het Nieuwsblad - 17 Okt. 2020 - Online 

Geen vragen stellen over haar kennismaking met koning Filip (60): dat was de voorwaarde. 

Maar prinses Delphine (52) had weinig nodig om voor het eerst te reageren op de nu al 

historische ontmoeting met haar halfbroer. Zo opgelucht is ze overduidelijk met de toenadering 

uit Laken. “Het was een bijzonder mooi moment. We hebben veel gemeen.” Een gesprek met 

de nieuwe prinses. 

Delphine – vroeger Boël, nu Van Saksen-Coburg – huldigde zaterdag in Sint-Niklaas een 
kunstwerk van haar in. Love staat er in metershoge letters uit metaal te lezen op een grasplein 
in de buurt van het Welzijnshuis. 

Het was voor het eerst dat de kersverse prinses in het openbaar verscheen sinds het Brusselse 
hof van beroep haar erkend heeft als dochter van koning Albert. Sindsdien is er veel gebeurd. 

Delphine bij haar kunstwerk ‘Love’ in Sint-Niklaas. 

Foto: Belga 

Delphine was vorige week vrijdag uitgenodigd bij koning Filip thuis. De kennismaking maakte 
zo’n indruk op beiden, dat ze er pas afgelopen donderdag – zes dagen later – gezamenlijk over 
communiceerden. 

Intussen heeft koning Albert gereageerd. Hun beider vader, die Delphine jarenlang staalhard 
had afgewezen, verklaarde “verheugd” te zijn met de ontmoeting. Hij lijkt een bocht van 180 
graden te maken en hoopt op “het begin van betere tijden voor ons allen en in het bijzonder 
voor Delphine”. 

LEES OOK. Reconstructie: hoe “verheugde” koning Albert plots tot inkeer kwam over prinses 
Delphine (+) 

En dan zaterdag: haar eerste publieke optreden. De kunstenares werd bij de verwelkoming 
eenmalig aangesproken als Hare Koninklijke Hoogheid, de titel die ze heeft gekregen in het 
arrest van het hof van beroep. Nadien werd ze in de speeches van de officials consequent 
Delphine genoemd. Simpelweg, Delphine. 

U werd voor het eerst in het openbaar aangekondigd als Hare Koninklijke Hoogheid. Een 
emotioneel moment? 

“Ik denk… Euhm… (zoekt haar woorden) Het herinnert me eraan hoe mooi gerechtigheid is in 
dit land. Ze bezorgden me de naam die ik eigenlijk had moeten krijgen bij mijn geboorte. Het 
was emotioneel in alle opzichten, ook om hier te zijn voor de onthulling van mijn kunstwerk 
Love.” 



woensdag 21 oktober 2020         22 
 

Delphine en Filip bij hun eerste ontmoeting. 

Foto: Koninklijk Paleis 

Ik verneem dat u zelf de officials heeft gevraagd om u aan te spreken als Delphine. 

“Ik wil dat mensen echt weten dat ik dezelfde blijf als voorheen. Mijn artiestennaam is Delphine. 
Ik apprecieer dat ze (de officials, nvdr.) de moeite deden om mij Delphine te noemen.” 

Al blijft het bijzonder. Naast “kunstenares” kunt u “prinses van België” op uw visitekaartje 
schrijven. 

“In mijn hart en ziel ben ik artieste. Dat laatste (de toekenning van de titel van prinses, nvdr.) 
verandert niks aan wie ik ben.” 

Deze gigantische metalen versie van ’Love’ is uw eerste kunstwerk in de openbare ruimte. 
Welke boodschap wilt u uitdragen? 

“Ik werk al enkele jaren rond het thema Love. Liefde kan zwaar zijn, maar het zal altijd 
overwinnen. Het kan niet worden gebroken. Daarom heb ik mijn kunstwerk ook in metaal 
gemaakt. Het is een hard materiaal, het is voor eeuwig. Nu is het nog nieuw. Straks zal het 
roestig worden. Het is niet omdat het zal verouderen, zoals een mens rimpels krijgt, dat 
schoonheid verdwijnt. Integendeel. Rimpels geven juist meer karakter aan een gezicht.” 

Bij de onthulling sukkelde u met het doek dat over ‘Love’ was gespannen, zodat pas na een 
minuut het woord volledig zichtbaar werd. Symbolisch voor uw eigen levensverhaal? Dat het 
soms tijd kost om de liefde te vinden? 

“Liefde is mooi. Maar het kan ook moeilijk zijn om te vinden. Het was niet de bedoeling dat ik 
zou sukkelen. Ik wil de video-opnames wel eens zien. Maar het is mooi om wat moeilijkheden te 
ondervinden bij de onthulling.” 

Vroeger werkte u rond andere thema’s dan ‘Love’. 

“ Hypocrite, bijvoorbeeld, en dan kleurde ik de letters in. Dat is zowat mijn huisstijl: ik maak 
lelijke woorden mooier. Tot ik op het punt kwam dat het niet meer mogelijk was om gelijkaardige 
negatieve woorden te bedenken, want ik was té kwaad. Daarom dacht ik: ik gebruik voortaan 
het mooist bedenkbare woord. En wat is dat? Love! En als je de liefde dan nog eens mooier 
inkleurt...” 

Voelt u zich nu omringd met liefde? 

“Ik heb veel liefde gevoeld, ook van het Belgische volk, in de afgelopen moeilijke periode. Er is 
hoop. Ik geloof in hoop en positiviteit. Dingen kunnen verbeteren als je eraan werkt.” 

Die woorden zijn van toepassing op uw leven. Het gaat in de goede richting. 

“Inderdaad.” 

Delphine 

Foto: Photo News 

Hoe was de kennismaking met uw halfbroer, koning Filip? 

“Het was een bijzonder mooi moment. We hebben veel gemeen.” 
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Wat bijvoorbeeld? 

“Liefde voor kunst. Hij is getalenteerd. Zéér getalenteerd in het schilderen van portretten.” 

Koning Albert zegt “verheugd” te zijn over jullie ontmoeting. 

“Dat heb ik ook gelezen, ja.” 

Stemt u dat gelukkig? 

“Het lijkt erop dat alle puzzelstukjes in elkaar vallen.” 

Hoopt u hem te ontmoeten? 

“Dat is privé, iets tussen hem en ik.” 

Is de onthulling van ‘Love’ het einde van een speciale week? 

“Speciaal? In welke zin?” 

Ik bedoel: de bekendmaking van uw eerste ontmoeting met koning Filip. 

“Het kan het begin zijn. Ik zie het niet als het einde. Het is het begin.” 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201017_96518934 
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Prinses Delphine onthult kunstwerk in Gerdapark: “C’est 
magnifique” 

 

Het Nieuwsblad - 18 Okt. 2020 - Online 

Sint-Niklaas - De kersverse prinses Delphine heeft zaterdag haar kunstwerk ingehuldigd in het 

Gerdapark in Sint-Niklaas. Onder grote belangstelling ontblootte de prinses haar constructie 

eigenhandig. 

Hoog bezoek in Sint-Niklaas op zaterdagmiddag. Prinses Delphine zakte af naar het Gerdapark 
om er haar eigen kunstwerk voor te stellen aan het grote publiek. Onder grote belangstelling 
werd prinses Delphine door burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) naar haar plaats 
geleid. De burgemeester is er trots op de prinses te mogen ontvangen in zijn “achtertuin”, zo’n 
tweeënzestig jaar geleden werd Dehandschutter vlakbij geboren. 

Tegenwoordig is het Gerdapark een centrale plek voor appartementen en zorgcentra. De ideale 
locatie voor een lijvig kunstwerk met een ondubbelzinnige boodschap. ‘Ageless Love’ is een 
groteske sculptuur vervaardigd uit cortenstaal, een soort staal dat mettertijd roest. Die 
materiaalkeuze past volgens de kunstenares perfect binnen het concept ‘ageless’, gezien het 
mee rijpt met de tijd maar nooit vergaat. Het werk zelf is een uitvergroting van het woord love in 
Delphines eigen handschrift, zoals ze dat al in vele werken heeft gebruikt. 

Op de juiste plek 

‘Ageless Love’ werd geplaatst in opdracht van Kunst in de Stad, een vzw die kunst naar de 
mensen toe wil brengen en al meer dan vijftig kunstwerken in de stad liet plaatsen. Voorzitter 
van Kunst in de Stad Dirk Van den Broeck noemt ‘Ageless Love’ het juiste kunstwerk, op de 
juiste plek, op het juiste moment. “Want zeker vandaag heeft iedereen wat extra liefde nodig.” 

Samen met burgemeester Lieven Dehandschutter trekt Delphine - met enige moeite - het 
zwarte doek weg van haar kunstwerk ‘Ageless Love’. 

Foto: dvk 

Dat bevestigt de prinses zelf ook, die zegt onder de indruk te zijn van het resultaat. “C’est 
magnifique”, lacht Delphine als ze het doek van het werk trekt samen, met de burgemeester. 
“Het is een universele boodschap van liefde voor de hele wereld”, legt prinses Delphine uit. 
“Zeker in deze speciale tijden is dat heel belangrijk.” 

De ceremonie werd begeleid door de Sint-Niklase Koninklijke harmonie De Kunstvrienden en 
bijgewoond door honderden genodigden en nieuwsgierigen. “Nu het nog kan”, zeggen enkele 
aanwezigen. 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201018_95588981 
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Prinses Delphine onthult eigen kunstwerk in Gerdapark: 
“C'est magnifique” 

²  

Het Nieuwsblad - 19 Okt. 2020 

Pagina 1 

* Het Nieuwsblad : Regionaal: Waasland 

 

De kersverse prinses Delphine heeft zaterdag haar kunstwerk ingehuldigd in het Gerdapark in 

Sint-Niklaas. Onder grote belangstelling ontblootte de prinses haar constructie 

eigenhandig.Hoog bezoek in Sint-Niklaas op zaterdagmiddag. Prinses Delphine zakte af naar 

het Gerdapark om er haar eigen kunstwerk voor te stellen aan het grote publiek. Onder grote 

belangstelling werd prinses Delphine door burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) naar 

haar plaats geleid. De burgemeester is er trots op de prinses te mogen ontvangen in zijn 

“achtertuin”, zo'n tweeënzestig jaar geleden werd Dehandschutter vlakbij 

geboren.Tegenwoordig is het Gerdapark een centrale plek voor appartementen en zorgcentra. 

De ideale locatie voor een lijvig kunstwerk met een ondubbelzinnige boodschap. 'Ageless Love' 

is een groteske sculptuur vervaardigd uit cortenstaal, een soort staal dat mettertijd roest. Die 

materiaalkeuze past volgens de kunstenares perfect binnen het concept ' ageless', gezien het 

mee rijpt met de tijd maar nooit vergaat. Het werk zelf is een uitvergroting van het woord love in 

Delphines eigen handschrift, zoals ze dat al in vele werken heeft gebruikt. 

Op de juiste plek 

'Ageless Love' werd geplaatst in opdracht van Kunst in de Stad, een vzw die kunst naar de 
mensen toe wil brengen en al meer dan vijftig kunstwerken in de stad liet plaatsen. Voorzitter 
van Kunst in de Stad Dirk Van den Broeck noemt 'Ageless Love' het juiste kunstwerk, op de 
juiste plek, op het juiste moment. “Want zeker vandaag heeft iedereen wat extra liefde nodig.” 

Dat bevestigt de prinses zelf ook, die zegt onder de indruk te zijn van het resultaat. “C'est 
magnifique”, lacht Delphine als ze het doek van het werk trekt samen, met de burgemeester. 
“Het is een universele boodschap van liefde voor de hele wereld”, legt prinses Delphine uit. 
“Zeker in deze speciale tijden is dat heel belangrijk.” 

De ceremonie werd begeleid door de Sint-Niklase Koninklijke harmonie De Kunstvrienden en 
bijgewoond door honderden genodigden en nieuwsgierigen. “Nu het nog kan”, zeggen enkele 
aanwezigen. 

Dieter Verschooren 

 

https://api-production.gopress.be/storage/get/id/2020-10-19||91939||page1.pdf/hash/7b31f848582e41c81b7e4ebefd9c2675-71a71dfab3e9b41b6ed301bd5051e0f9a35bbfba/token/f327709e49963c436c5ff70a72b1cd2f3d143a271603102200/
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Delphine van Saksen-Coburg na ontmoeting met koning 
Filip: “We hebben veel gemeen met elkaar” 

 

Gazet van Antwerpen - 17 Okt. 2020 - Online 

De nieuwste prinses van ons land, Delphine van Saksen-Coburg, was zaterdag in Sint-Niklaas 

om er een van haar kunstwerken in te huldigen. Het was de eerste keer dat ze in het openbaar 

werd gespot nadat eerder deze week werd bekendgemaakt dat zij en koning Filip 

elkaar hadden ontmoet. De twee zouden, volgens Delphine, veel gemeen hebben met elkaar. 
“Hij is erg getalenteerd”, liet ze weten. 

bekijk ook 

Koning Filip en Prinses Delphine hebben elkaar voor het eerst ontmoet: “Dit gaf ons de 
gelegenheid elkaar te leren kennen” 

Delphine van Saksen-Coburg in tranen op persconferentie: “Ik ben vrijer, blijer en gelukkiger” 

(tica) 

MEER NIEUWS UIT HET WAASLAND 

https://www.gva.be/cnt/dmf20201017_95243069 
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Prinses Delphine onthult kunstwerk in Gerdapark: “C'est 
magnifique” 

 

Gazet van Antwerpen - 18 Okt. 2020 - Online 

De kersverse prinses Delphine heeft zaterdag haar kunstwerk ingehuldigd in het Gerdapark in 

Sint-Niklaas. Onder grote belangstelling ontblootte de prinses haar constructie eigenhandig. 

Dieter Verschooren 

Hoog bezoek in Sint-Niklaas op zaterdagmiddag. Prinses Delphine zakte af naar het Gerdapark 
om er haar eigen kunstwerk voor te stellen aan het grote publiek. Onder grote belangstelling 
werd prinses Delphine door burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) naar haar plaats 
geleid. De burgemeester is er trots op de prinses te mogen ontvangen in zijn “achtertuin”, zo'n 
tweeënzestig jaar geleden werd Dehandschutter vlakbij geboren. 

Tegenwoordig is het Gerdapark een centrale plek voor appartementen en zorgcentra. De ideale 
locatie voor een lijvig kunstwerk met een ondubbelzinnige boodschap. ‘Ageless Love' is een 
groteske sculptuur vervaardigd uit cortenstaal, een soort staal dat mettertijd roest. Die 
materiaalkeuze past volgens de kunstenares perfect binnen het concept ‘ ageless ', gezien het 
mee rijpt met de tijd maar nooit vergaat. Het werk zelf is een uitvergroting van het woord love in 
Delphines eigen handschrift, zoals ze dat al in vele werken heeft gebruikt. 

Op de juiste plek 

‘Ageless Love' werd geplaatst in opdracht van Kunst in de Stad, een vzw die kunst naar de 
mensen toe wil brengen en al meer dan vijftig kunstwerken in de stad liet plaatsen. Voorzitter 
van Kunst in de Stad Dirk Van den Broeck noemt ‘Ageless Love' het juiste kunstwerk, op de 
juiste plek, op het juiste moment. “Want zeker vandaag heeft iedereen wat extra liefde nodig.” 

Dat bevestigt de prinses zelf ook, die zegt onder de indruk te zijn van het resultaat. “C'est 
magnifique”, lacht Delphine als ze het doek van het werk trekt samen, met de burgemeester. 
“Het is een universele boodschap van liefde voor de hele wereld”, legt prinses Delphine uit. 
“Zeker in deze speciale tijden is dat heel belangrijk.” 

De ceremonie werd begeleid door de Sint-Niklase Koninklijke harmonie De Kunstvrienden en 
bijgewoond door honderden genodigden en nieuwsgierigen. “Nu het nog kan”, zeggen enkele 
aanwezigen. 

https://www.gva.be/cnt/dmf20201018_95588981 

Dieter Verschooren 
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royalty : “We hebben veel gemeen, Filip en ik” 

 
Gazet van Antwerpen - 19 Okt. 2020 
Pagina 11 
* Gazet van Antwerpen : Kempen, Mechelen - Waas, Stad en Rand 

 
Geen vragen stellen over haar nu al historische kennismaking met koning Filip (60): dat was de 
voorwaarde. Maar prinses Delphine (52) had weinig nodig om voor het eerst te reageren. Zo 
opgelucht is ze met de toenadering uit Laken. “Onze ontmoeting is niet het einde, maar juist het 
begin.” 

Het woord Love, in metershoge metalen letters. Dat is het nieuwe kunstwerk van Delphine 
(voorheen Boël) van Saksen-Coburg, dat ze zaterdag inhuldigde op het grasplein bij het 
Welzijnshuis in Sint-Niklaas. 

Het was de eerste keer dat de prinses in het openbaar verscheen sinds het Brusselse hof van 
beroep haar ruim twee weken geleden heeft erkend als dochter van koning Albert (86). 

Sindsdien is er veel gebeurd. Ze ging thuis lunchen bij haar halfbroer koning Filip. Albert liet 
daarop weten dat dit “het begin van betere tijden is voor ons allen en in het bijzonder voor 
Delphine”. 

De nieuwe prinses lijkt nu een volwaardig lid van de koninklijke familie. Bij de verwelkoming in 
Sint-Niklaas werd ze ook plechtig aangesproken als Hare Koninklijke Hoogheid, de titel die de 
rechter haar heeft toegekend. 

Een emotioneel moment, om voor het eerst zo geïntroduceerd te worden? 

Delphine Van Saksen-Coburg: Ik denk… euh… (zoekt haar woorden) dit herinnert me eraan 
hoe mooi gerechtigheid is in dit land. De rechters bezorgden me de naam en aanspreektitels 
die ik had moeten krijgen bij mijn geboorte. 

U werd opvallend genoeg maar één keer 'Hare Koninklijke Hoogheid' genoemd. Daarna 
consequent Delphine. Dat was blijkbaar op uw verzoek. 

Ik wil dat mensen echt weten dat ik dezelfde blijf. Mijn artiestennaam is Delphine. 

Al is het bijzonder. Naast 'kunstenares' kunt u nu 'prinses van België' op uw visitekaartje 
schrijven. 

In mijn hart en ziel ben ik artieste. Dat ik nu prinses ben, verandert niks aan wie ik ben. 

Deze gigantische, metalen Love is uw eerste kunstwerk in de publieke ruimte. Welke 
boodschap wilt u uitdragen? 

https://api-production.gopress.be/storage/get/id/2020-10-19||2003||page11.pdf/hash/ed6ee1badeec2c2838056ed048846877-2b50ffd3954e85d76c5dfbfb818b1713b1e49fa7/token/23e66940c4838616144f582c66716a512bf0940f1603102200/
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Ik werk al enkele jaren rond het thema Love. Liefde kan lastig zijn, maar ze zal altijd 
overwinnen. Ze kan niet worden gebroken. Daarom vervaardigde ik deze sculptuur uit metaal. 
Het is een hard materiaal, voor eeuwig. Nu is het werk nog nieuw, straks zal het verouderen. 
Maar het is niet omdat het roestig zal worden, zoals een mens rimpels krijgt, dat de schoonheid 
verdwijnt. Integendeel. Rimpels geven juist meer karakter aan een gezicht. 

Bij de onthulling sukkelde u met het laken dat over het werk lag, waardoor het woord pas na 
één minuut volledig zichtbaar werd. Het lijkt wel symbolisch voor uw eigen levensverhaal: soms 
kost het tijd om de liefde te vinden. 

Het was niet de bedoeling dat ik zou sukkelen met dat doek. Maar het is mooi om wat 
moeilijkheden te ondervinden. Liefde is niet altijd gemakkelijk te vinden. 

Voelt u zich nu omringd door liefde? 

Ik heb in de afgelopen moeilijke periode veel liefde gevoeld, ook van het Belgische volk. Er is 
hoop. Dingen kunnen verbeteren als je eraan werkt. 

Het gaat de goede kant uit met uw leven? 

Inderdaad. 

Hoe was de kennismaking met uw halfbroer, koning Filip? 

Het was een bijzonder mooi moment. We hebben veel gemeen. De liefde voor kunst, 
bijvoorbeeld. Hij is getalenteerd, zéér getalenteerd in het schilderen van portretten. 

Koning Albert zegt “verheugd” te zijn over jullie ontmoeting. 

Dat heb ik ook gelezen, ja. 

Stemt u dat gelukkig? 

Het lijkt erop dat alle puzzelstukjes in elkaar vallen. 

Hoopt u hem te ontmoeten? 

Dat is privé, iets tussen hem en ik. 

Sluit u met de onthulling van Love een speciale week af? 

Het kan het begin zijn. Ik zie het niet als het einde. Ja, het is het begin. 

WIM DEHANDSCHUTTER 
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‘Ageless Love’ van Delphine van Saksen-Coburg onthuld in 
Sint-Niklaas 

 

De Standaard - 17 Okt. 2020 - Online 

In Sint-Niklaas is zaterdag de sculptuur ‘Ageless Love’ van Delphine van Saksen-Coburg 

onthuld. Het was het eerste publieke optreden van de prinses van België sinds ze haar nieuwe 

titel kreeg. ‘Maar ik blijf wie ik ben.’ 

Aan het Gerdapark in Sint-Niklaas werd zaterdag een monumentaal kunstwerk onthuld. Het 
werk is van de hand van Delphine van Saksen-Coburg, prinses van België, tot voor kort bekend 
als Delphine Boël. Het werk is uitgevoerd in staal en dat is symbolisch, legt de kunstenares uit. 
‘Het is hard om te breken, net als de liefde. En net als de liefde, veroudert het ook mooi, het 
krijgt een mooie patine, net als de mens rimpels krijgt.’ 

Volgens Dirk Van Den Broeck van ‘Kunst in de Stad’ brengt het sculptuur ‘een liefdevolle 
boodschap voor kwetsbare mensen, zorgverleners, mantelzorgers, familieleden, vrienden en 
buurtbewoners’. ‘Het is het juiste beeld, op de juiste plaats.’ 

Op vragen over de recente toenadering tot de koninklijke familie, antwoordde Delphine van 
Saksen-Coburg ontwijkend. Dat haar biologische vader, koning Albert II, haar het beste wenste, 
had ze wel gelezen, zei ze. De ontmoeting met haar broer koning Filip noemde ze 
hartverwarmend. ‘Beetje bij beetje voel ik mij aanvaard’, gaf ze nog mee. ‘Ik voel me geliefd en 
het gaat de goede richting uit. Ik hoop op meer.’ 

De kunstenares benadrukte wel dat ze ‘altijd Delphine zal blijven.’ ‘Mijn ziel blijft een artiest. Ik 
blijf Delphine.’ 

https://www.standaard.be/cnt/dmf20201017_96537206 
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Prinses Delphine onthult kunstwerk 

 

De Standaard - 19 Okt. 2020 - Online 

Prinses Delphine heeft zaterdag haar kunstwerk ingehuldigd in het Gerdapark in Sint-Niklaas. 

Prinses Delphine is trots op haar kunstwerk in het Gerdapark. 

Onder grote belangstelling werd prinses Delphine door burgemeester Lieven Dehandschutter 
(N-VA) naar haar plaats geleid. De burgemeester is er trots op de prinses te mogen ontvangen 
in zijn ‘achtertuin’. 

Het Gerdapark is een centrale plek voor appartementen en zorgcentra. De ideale locatie voor 
een lijvig kunstwerk met een ondubbelzinnige boodschap. Ageless Love is een groteske 
sculptuur, vervaardigd uit cortenstaal, een soort staal dat mettertijd roest. Die materiaalkeuze 
past volgens de kunstenares binnen het concept ‘ageless’, aangezien het kunstwerk rijpt met de 
tijd, maar nooit vergaat. Het werk zelf is een uitvergroting van het woord love in prinses 
Delphines handschrift, zoals ze dat al in vele werken heeft gebruikt. 

Ageless Love werd geplaatst in opdracht van Kunst in de Stad, een vzw die kunst naar de 
mensen wil brengen en al meer dan vijftig kunstwerken in de stad liet plaatsen. Voorzitter Van 
den Broeck noemt Ageless Love het juiste kunstwerk, op de juiste plek, op het juiste moment. 
‘Want zeker vandaag heeft iedereen wat extra liefde nodig.’ 

Dat bevestigt de prinses, die zegt onder de indruk te zijn van het resultaat. ‘C’est magnifique ’, 
lacht ze als ze het doek van het werk trekt. ‘Het is een universele boodschap van liefde voor de 
hele wereld’, legt prinses Delphine uit. 

https://www.standaard.be/cnt/dmf20201018_97757935 

Dieter Verschooren 
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‘Koning Filip en ik hebben veel gemeen’ Vandaag om 11:40 

 

De Standaard - 19 Okt. 2020 - Online 

Het jongste kunstwerk van Delphine is zaterdag voorgesteld op het grasplein bij het 

Welzijnshuis in Sint-Niklaas. Foto: belga 

Geen vragen stellen over haar nu al historische kennismaking met koning Filip (60), dat was de 
voorwaarde voor het gesprek. Maar prinses Delphine (52) is opgetogen over de toenadering uit 
Laken. ‘Onze ontmoeting is niet het einde, maar een begin.’ 

Het woord ‘Love’ in metershoge metalen letters. Dat is het jongste kunstwerk van Delphine – 
vroeger Boël – van Saksen-Coburg. Zaterdag heeft ze het werk officieel voorgesteld op het 
grasplein bij het Welzijnshuis in Sint-Niklaas. Het was de eerste keer dat de prinses in het 
openbaar verscheen sinds het Brusselse hof van beroep haar twee weken geleden heeft 
erkend als dochter van koning Albert (86). Sindsdien is er veel gebeurd. Ze ging lunchen bij 
haar halfbroer koning Filip thuis. Albert liet daarop weten dat dit ‘het begin van betere tijden is 
voor ons allen en in het bijzonder voor Delphine’. 

De prinses lijkt nu een volwaardig lid van de koninklijke familie. Bij de verwelkoming in Sint-
Niklaas werd ze ook aangesproken als Hare Koninklijke Hoogheid, de titel die de rechter haar 
heeft toegekend. 

Een emotioneel moment, om voor het eerst zo geïntroduceerd te worden? 

‘Ik denk … (zoekt haar woorden) Dit herinnert me eraan hoe mooi gerechtigheid in dit land is. 
De rechters bezorgden me de naam en aanspreektitels die ik had moeten krijgen bij mijn 
geboorte.’ 

U werd opvallend genoeg maar één keer ‘Hare Koninklijke Hoogheid’ genoemd. Daarna 
consequent Delphine. Dat was blijkbaar op uw verzoek. 

‘Ik wil dat mensen echt weten dat ik dezelfde blijf. Mijn artiestennaam is Delphine.’ 

Al is het bijzonder. Behalve ‘kunstenares’ kunt u nu ‘prinses van België’ op uw visitekaartje 
schrijven. 

‘In mijn hart en ziel ben ik artieste. Dat ik nu prinses ben, verandert niks aan wie ik ben.’ 

Deze gigantische, metalen ‘Love’ is uw eerste kunstwerk in de publieke ruimte. Welke 
boodschap wilt u uitdragen? 

‘Ik werk al enkele jaren rond het thema Love. Liefde kan lastig zijn, maar ze zal altijd 
overwinnen. Ze kan niet worden gebroken. Daarom vervaardigde ik deze sculptuur uit metaal. 
Het is een hard materiaal, voor eeuwig. Nu is het werk nog nieuw, straks zal het verouderen. 
Maar het is niet omdat het roestig zal worden, zoals een mens rimpels krijgt, dat de schoonheid 
verdwijnt. Integendeel. Rimpels geven juist meer karakter aan een gezicht.’ 
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Bij de onthulling sukkelde u met het laken dat over het werk lag, waardoor het woord pas na 
een minuut zichtbaar werd. Het lijkt wel symbolisch voor uw eigen levensverhaal: soms kost het 
tijd om de liefde te vinden. 

‘Het was niet de bedoeling dat ik zou sukkelen met dat doek. Maar het is mooi om wat 
moeilijkheden te ondervinden. Liefde is niet altijd gemakkelijk te vinden.’ 

Voelt u zich nu omringd door liefde? 

‘Ik heb in de afgelopen moeilijke periode veel liefde gevoeld, ook van het Belgische volk. Er is 
hoop. Dingen kunnen verbeteren als je eraan werkt.’ 

Hoe was de kennismaking met uw halfbroer, koning Filip? 

‘Het was een bijzonder mooi moment. We hebben veel gemeen. De liefde voor kunst, 
bijvoorbeeld. Hij is getalenteerd, zeer getalenteerd in het schilderen van portretten.’ 

Koning Albert zegt ‘verheugd’ te zijn over jullie ontmoeting. 

‘Dat heb ik ook gelezen, ja.’ 

Stemt u dat gelukkig? 

‘Het lijkt erop dat alle puzzelstukjes in elkaar vallen.’ 

Hoopt u hem te ontmoeten? 

‘Dat is privé, iets tussen hem en mij.’ 

Sluit u met de onthulling van ‘Love’ een speciale week af? 

‘Het kan het begin zijn. Ik zie het niet als het einde. Ja, het is het begin.’ 

https://www.standaard.be/cnt/dmf20201019_93490469 

Wim Dehandschutter 
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Prinses Delphine onthult kunstwerk 

 

De Standaard - 19 Okt. 2020 

Pagina 13 

* De Standaard : Oost-Vlaanderen 

 

Prinses Delphine heeft zaterdag haar kunstwerk ingehuldigd in het Gerdapark in Sint-Niklaas. 

Onder grote belangstelling werd prinses Delphine door burgemeester Lieven Dehandschutter 
(N-VA) naar haar plaats geleid. De burgemeester is er trots op de prinses te mogen ontvangen 
in zijn 'achtertuin'. 

Het Gerdapark is een centrale plek voor appartementen en zorgcentra. De ideale locatie voor 
een lijvig kunstwerk met een ondubbelzinnige boodschap. Ageless Love is een groteske 
sculptuur, vervaardigd uit cortenstaal, een soort staal dat mettertijd roest. Die materiaalkeuze 
past volgens de kunstenares binnen het concept ' ageless', aangezien het kunstwerk rijpt met 
de tijd, maar nooit vergaat. Het werk zelf is een uitvergroting van het woord love in prinses 
Delphines handschrift, zoals ze dat al in vele werken heeft gebruikt. 

Ageless Love werd geplaatst in opdracht van Kunst in de Stad, een vzw die kunst naar de 
mensen wil brengen en al meer dan vijftig kunstwerken in de stad liet plaatsen. Voorzitter Van 
den Broeck noemt Ageless Love het juiste kunstwerk, op de juiste plek, op het juiste moment. 
'Want zeker vandaag heeft iedereen wat extra liefde nodig.' 

Dat bevestigt de prinses, die zegt onder de indruk te zijn van het resultaat. ' C'est magnifique', 
lacht ze als ze het doek van het werk trekt. 'Het is een universele boodschap van liefde voor de 
hele wereld', legt prinses Delphine uit. 

Dieter Verschooren 
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Prinses Delphine: 'Ik ben er zeker van dat Filip en ik elka 

ar gaan blijven zien' 

 
De Morgen - 19 Okt. 2020 
Pagina 9 
De Morgen 

 

Een stralende Delphine zaterdag bij de onthulling van haar kunstwerk Ageless Love in Sint-
Niklaas, tijdens haar eerste publieke optreden als prinses van België. Alsof ze nog altijd energie 
haalt uit de 'hartverwarmende' ontmoeting met haar halfbroer, koning Filip. 

Bij haar verwelkoming in het Sint-Niklase Gerdapark werd ze plechtig aangesproken met 'Your 
Royal Highness' - wat ze naar eigen zeggen associeerde met gerechtigheid - en voor de rest 
hadden de sprekers het gewoon over 'Delphine'. En zo heeft ze het nog het liefst. "Ik ben nog 
altijd dezelfde." 

Pretlichtjes in haar ogen ook, toen ze het had over de "hartverwarmende" lunch met haar 
halfbroer, koning Filip. "Ik heb dat gebaar van hem enorm gewaardeerd. We blijken veel 
gemeen te hebben, onder meer de liefde voor kunst. Zo heeft Filip veel talent om portretten te 
schilderen", zei Delphine. "Ik ben er zeker van dat Filip en ik elkaar gaan blijven zien." 

Of ze ook het gebaar van koning Albert, die via een persbericht liet weten verheugd te zijn over 
de ontmoeting, heeft geapprecieerd? "Ik las zijn reactie ook maar in de pers", zei ze. Too little, 
too late? "Too early", zei Delphine. "Maar het ziet er allemaal positief uit." 

(AG) 
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Delphine: “We hebben veel gemeen, Filip en ik” 

 

Het Belang van Limburg - 19 Okt. 2020 

Pagina 11 

* Het Belang van Limburg : Hasselt, Oost, Genk, Zuid-West, West, Noord 

 

Geen vragen stellen over haar nu al historische kennismaking met koning Filip (60): dat was de 

voorwaarde. Maar prinses Delphine (52) had weinig nodig om voor het eerst te reageren. Zo 

opgelucht is ze met de toenadering uit Laken. 

Het woord 'Love', in metershoge metalen letters. Dat is het nieuwe kunstwerk van Delphine - 
vroeger Boël - Van Saksen-Coburg, dat ze zaterdag inhuldigde op het grasplein bij het 
Welzijnshuis in Sint-Niklaas. Het was de eerste keer dat de prinses in het openbaar verscheen 
sinds het Brusselse hof van beroep haar heeft erkend als dochter van koning Albert (86). 
Sindsdien is er veel gebeurd. Ze ging lunchen bij haar halfbroer koning Filip thuis. Albert liet 
daarop weten dat dit “het begin van betere tijden is voor ons allen en in het bijzonder voor 
Delphine”. 

Welke boodschap wilt u uitdragen met dit kunstwerk 'Love'? 

“Liefde kan lastig zijn, maar ze zal altijd overwinnen. Ze kan niet worden gebroken. Deze 
sculptuur is vervaardigd uit een hard materiaal. Nu is het nog nieuw, straks zal het verouderen. 
Maar het is niet omdat het roestig zal worden, zoals een mens rimpels krijgt, dat de schoonheid 
verdwijnt. Integendeel.” 

Hoe was de kennismaking met uw halfbroer, koning Filip? 

“Het was een bijzonder mooi moment. We hebben veel gemeen. De liefde voor kunst, 
bijvoorbeeld. Hij is getalenteerd. Zéér getalenteerd in het schilderen van portretten.” 

Koning Albert zegt “verheugd” te zijn over jullie ontmoeting. 

“Dat heb ik ook gelezen, ja.” 

Stemt u dat gelukkig? 

“Het lijkt erop dat alle puzzelstukjes in elkaar vallen.” 

Hoopt u hem te ontmoeten? 

“Dat is privé, iets tussen hem en ik.” 
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Sluit u met de onthulling van 'Love' een speciale week af? 

“Het kan het begin zijn. Ik zie het niet als het einde. Ja, het is het begin.” 

Wim Dehandschutter 
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In Sint-Niklaas prijkt voortaan ‘royale’ kunst 

 
Metro NL - 19 Okt. 2020 
Pagina 5 
Metro NL 

 

SINT-NIKLAAS In Sint-Niklaas is de sculptuur ‘Ageless Love’ van Delphine van Saksen-Coburg 
(foto) onthuld. Het was het eerste publieke optreden van de prinses van België sinds ze haar 
nieuwe titel kreeg. Het werk is uitgevoerd in staal en dat is symbolisch, legt de kunstenares uit. 
«Het is hard om te breken, net als de liefde. En net als de liefde, veroudert het ook mooi. Ik 
vergelijk het met een mens die rimpels krijgt», aldus de prinses. 
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