
EDWARD VIII

                   Voluit Edward Albert Christiaan George Andreas Patrick David.

Koning van het Verenigd Koninkrijk en Keizer van Brits-Indië, 
van 20 januari 1936 tot 11 december 1936. Hij stamde uit het Huis Winsor.
Geboren op 23 juni 1894 te White Lodge, Engeland en gestorven op 
28 mei 1972 in Parijs, Frankrijk.

ZIJN JEUGD.

Edward was de zoon van Koning George V en Koningin Mary. Hij werd
David, door zijn familie genoemd en groeide op tussen verschillende
kindermeisjes, die er Victoriaanse ideeën over tucht op na hielden.
Toen zij vader in 1910 koning werd, kreeg hij de titel Prins van Wales.
Hij voltooide zijn opvoeding aan de Universiteit van Oxford.
Zijn militaire opleiding kreeg hij bij de Koninklijke Marine.

Hij diende in de eerste wereldoorlog in het leger en vervulde tal van koninklijke plichten.
Inde crisisjaren bezocht hij vele malen de mijn en fabrieksstreken, die door de grote
werkeloosheid waren getroffen. Zijn sociale bezorgdheid was erg groot en daardoor
was hij erg geliefd bij de bevolking.
Met zijn buitenlandse reizen naar de kolonieën en zijn interesse
in het Verenigd Koninkrijk schiep hij erg nauwe banden met deze
landen en hun bevolking.

Tot aan zijn koningschap kreeg hij de volgende onderscheidingen en Britse eerbewijzen.

1910 Ridder van de Kouseband
1916 Militaire Kruis
1917 Ridder van Rechtvaardigheid van St.John
1920 Privy Adviseur
1920 Het Grote Kruis van de Ridder van de Koninklijke Victorian Orde
1921 De Grote Bevelhebber van de Ridder van het Indische Imperium
1921 De Grote Bevelhebber van de Ridder van de Ster van Indië
1922 Ridder van de Distel
1927 Ridder van St.Patrick
1936 Het Grote Kruis van de Ridder van het Bath
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FAMILIE.        de I stond voor Keizer

Edward was een kleinzoon van de eerdere koning Edward VII van het Verenigd Koninkrijk en Koningin
Alexandra van Denemarken. Via Edward VII was hij een nakomeling van Koningin Victoria en prins-gemaal
Albert. Via zijn grootmoeder, Alexandra, was hij een nakomeling van koning Christiaan IX van Denemarken
en koningin Louise van Hessen-Kassel. Daarmee was hij familie van de koning van Denemarken, de latere
Frederik VIII, de koning van Griekenland, George I en de tsarina van Rusland, Maria Fjodorovna.
Edward VIII was ook een neef van tsaar Nicolaas II van Rusland en een achterneef van tsarina
Alexandra Fjodorovna.Ook was hij verre familie van koningin Wilhelmina der Nederlanden en van Albert
de koning der Belgen. Hij was ook een neef van koning Haakon VII en Olaf V van Noorwegen via zijn
tante, koningin Maud.
Koning edward had vier jongere broers: Albert, de Hertog van York (1895-1952), Henry, de Hertog van
Cloucester ( 1900-1974), George, Hertog van Kent (1902-1942), en Prins John (1905-1919). Hij had ook
een jongere zuster, princes Mary, princess Royal (1897-1965).
Edward was een oom van koningin Elizabeth II en van princes Margaret.
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REGERING EN LATERE LEVEN.

Edwar deed afstand van de troon, omdat hij wilde trouwen met de al twee keer gescheiden Amerikaanse
Wallis Simson. De Anglicaanse Kerk, waarvan Edward als koning het hoofd was, stond hertrouwen na een
scheiding niet toe. Minister-President Stanley Baldwin stelde hem voor de keus zijn relatie met Simpson
te verbreken of afstand te doen van de troon. Hij koos voor het laatste en deed afstand van de troon en
vertrok naar het buitenland. Als koning werd hij opgevolgd door zijn jongere broer, Albert, die koning werd
als George VI. Er waren nog speculaties over de aanwijzing van Albert, omdat hij nog twee jongere broers
had, Henry, Hertog van Cloucester en George,Hertog van Kent, waarvan George zelfs al een zoon had.
Uiteidelijk bleef de keuze bij Albert. Hij koos voor de naam George, omdat koningin Victoria ooit de wens
had geuit dat er nooit een koning Albert ( de naam van haar betreurde echtggenoot, Prins-Gemaal Albert)
zou komen, en ook als eerbetoon aan zijn vader.

Edward kreeg de titel Hertog van Windsor. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog keerde hij terug
naar Engeland en maakte deel uit van de staf van het Britse leger. Kort daarop werd hij benoemd tot
gouveneur van de Bahama's. Dat bleef hij tot 1946.

Hij stierf in zijn woning te Neuilly, nabij Parijs, tijdens de regering van zijn nichte koningin Elizabeth II.
Zijn huwelijk met Wallis bleef kinderloos.
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Over zijn aftreden sprak hij toen de volgende woorden.

"Het is voor mij onmogenlijk om de zware verandwoordelijkheid te dragen en om mijn
taken als koning uit te voeren zoals ik dat zou willen, zonder de hulp en de steun van
de vrouw van wie ik houd"
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       Tijdens zijn regeer periode zijn dit de eenigste postzegels die Engeland heeft uitgegeven.

Bronnen:
Filavaria.nl/edward
wikipedia.org/wiki/eduard_VIII_van_het_Verenigd_koninkrijk
zegels uit eigen verzameling Samenstelling.

J.J.P van der Vat
jjpvdvat@gmail.com
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