PRINS KAREL BEZOEKT GENT OP 15 JUNI 1929
Huguette Taymans
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Meinrad van België werd geboren
te Brussel op 10 oktober 1903 als
tweede zoon van de toenmalige kroonprins
Albert en prinses Elisabeth. Zĳn oudere
broer Leopold was troonopvolger en zou
de latere Leopold iii worden. Karel kreeg
in 1910 de titel graaf van Vlaanderen, een
dynastieke titel die na hem niet meer werd
toegekend.
Hĳ volgde een opleiding bĳ de Royal Navy,
waar hĳ ereluitenant was, en zou in 1939
kolonel in het Belgische leger worden.
Tĳdens de Tweede Wereldoorlog leefde hĳ
teruggetrokken, maar door de afwezigheid
van zĳn broer, koning Leopold iii, die in
Duitsland en daarna Zwitserland verbleef,
werd hĳ op 20 september 1944 door de Verenigde Kamers tot regent van het
koninkrĳk België verkozen. Karel legde de grondwettelĳke eed af op 21 september van dat jaar, en zou zĳn taak vervullen tot 20 juli 1950, toen Boudewĳn
eerst koninklĳke prins, en het jaar nadien volwaardig koning der Belgen werd.
Nadien trok Prins Karel zich terug uit het openbare leven en leefde hĳ teruggetrokken op zĳn domein in Raversĳde. Hĳ overleed te Oostende op 1 juni 1983.
Op uitnodiging van het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen kwam prins
Karel op 15 juni 1929 naar Gent, eertĳds de belangrĳkste stad van het graafschap
Vlaanderen, en die hem dus als graaf van Vlaanderen nauw aan het hart lag.
Op het programma stonden drie bezoeken: aan de Provinciale Tentoonstelling
der Goedkope Woningen, aan de Sint-Jorisgilde, en aan de Rederĳkerskamer
De Fonteyne. De eerste twee bezoeken hebben numismatische sporen nagelaten.

de provinciale tentoonstelling
Eerst en vooral werd de prins gevraagd om de Tentoonstelling der Goedkoope
Woningen plechtig te openen [1].
[1]

Provinciaal Archief, dossier 8/338/1 brief van de Provinciegouverneur met toezegging van
de prins.
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