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Léopold ler.
Etude sur toile (55,5-45 cm) de Liévin de Winne
(1821-1880), conservée aux Musées Royaux des
Beaux-Arts a Bruxelles.

Leopold I.
Studie op doek (55,55-45 cm) van Lieven de Winne
(1821-1880), bewaard in de Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten te Brussel.
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Leopold 1(1790-1865)

Koning Leopold I, een figuur van Europees formaat
Leopold I van Saksen-Coburg-Gotha, was Duitser van geboorte maar
getuigde door zijn optreden van een Europese visie. Hij werd op
4 juni 1831 door het Nationaal Congres tot eerste koning van de Bel
gen gekozen.
Door zijn waar staatsmanschap verzekerde hij de leefbaarheid van
België, zowel op binnenlands als op Europees vlak. Hij stierf in 1865
te Laken, na 34 jaar lang ons land te hebben geregeerd.

De kleine studie van het hoofd van
Leopold I was een voorontwerp voor
een portret ten voeten uit. Uit de
gelaatstrekken blijkt de verfijnde
techniek van kunstschilder de
Winne.
Lieven de Winne, Gents kunstschil
der, werd in 1821 geboren. Hij ver
bleef te Parijs alvorens zich te Brus
sel te vestigen. Deze romanticus
met een sterke persoonlijkheid
knoopte opnieuw aan met de rijke
Vlaamse schilderstraditie. Hij was
gekend om zijn godsdienstige en
historische onderwerpen en muntte
vooral uit in de portretkunst.

Leopold I is een van de weinig tal
rijke politieke figuren van Europees
formaat uit de 19e eeuw.
Hij werd geboren te Coburg in 1790
en door de Tsaar van Rusland
benoemd tot Generaal van de Kei
zerlijke Wacht. Hij nam deel aan de
Napoleontische oorlogen aan de
zijde van de geallieerden, tot de
bezetting van Parijs in 1814. Hij
werd tot Engels staatsburger gena
turaliseerd. Hij huwde in 1816 met
prinses Charlotte, de enige dochter
van Georges IV van Engeland maar
werd reeds na 1 jaar weduwnaar.
Daarna verbleef Leopold vele jaren
aan de voornaamste koninklijke
hoven: Wenen, Parijs, Londen en
Potsdam.
Op voorstel van de toenmalige her
tog van Wellington, Eerste Minister
van Engeland, aanvaardde hij in
februari 1830 de troon van Grieken
land. Maar drie maanden later trad
hij af, nog voordat hij geregeerd
had.
Op 4 juni 1831 werd hij tot koning
van België gekozen door het Natio
naal Congres, met een meerderheid
van 100 stemmen. De nieuwe
koning, een Duitse prins die in Enge
land verbleef, huwde in 1832 met
Louise-Marie van Orléans, dochter
van Louis-Philippe. Uit dit huwelijk
werden 4 kinderen geboren. Het
eerste kind stierf jong.

Prins Leopold, geboren in 1835,
volgde zijn vader op als Leopold II.
Als koning getuigde Leopold I van
gezond verstand, scherpzinnigheid
en wilskracht. Als grondwettelijk
vorst, poogde hij binnenlandse con
flicten te voorkomen. Met de macht
die de Grondwet hem liet, hand
haafde hij de orde en poogde hij de
nationale eenheid tot stand te bren
gen (de grondwet werd op 7 februari
1831 goedgekeurd, na voorbereidend
werk van een commissie waarin
Nothomb en Devaux een beslis
sende rol speelden).
De taktiek van de koning was duide
lijk: regeringen vormen die zo weinig
mogelijk van de partijen afhingen,
om aldus — zo schrijft J.-B. No
thomb — een sterker nationaal
bewustzijn te scheppen, dat welis
waar bij het volk aanwezig was maar
erg zwak bleek in de hogere klassen.
Hij was zich bewust van het belang
van zijn taak, in de overtuiging dat
het koningschap de rofs is waarop
geheel het politieke bestaan van het
land berust.
De koning voerde het buitenlands
beleid van België. Zijn talrijke rela
ties in Europa, zijn talenkennis en
zijn kwaliteiten als diplomaat stel
den hem in staat de geschillen met
Holland te regelen, België tegen de
Pruisische intriges te beschermen
en de aanhechtingsdrang van Frank
rijk in te tomen.
C. Van den Steen
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Leopold 1(1790-1865)
Te lezen:
Carlo Bronne,
Leopold ler et son temps,
Brussel, 1942.

De briefwisseling van Leopold I
De uitgebreide briefwisseling van Leopold I leert ons dat hij een
grote politieke intuïtie had en zeer gehecht was aan zijn nieuwe
vaderland. Hij was een gestreng man doch niet gespeend van
humor. Hij was doeltreffend in zijn optreden.
Koning der Belgen
Het verheugt mij, uwe Majesteit te
kunnen melden dat ik op 21 juli bezit
heb genomen van de troon als
koning der Belgen (...) Toen ik de
kroon van België aanvaardde werd ik
gedreven door het verlangen, bij te
dragen aan de algemene vrede en in
België een einde te maken aan een
voorlopige toestand, die sedert
8 maanden de rust in Europa zozeer
verstoorde.
(Aan de koning van Pruisen, Brussel
18 augustus 1831).
Ik ben een Belg onder de Belgen en
daarom zal ik België verdedigen! .
(4 augustus 1831, tijdens de
10 daagse oorlog tegen de Hollan
ders).
Koning en politicus
Ik ken Europa en de maskers die
Europa regeren .
(Brief aan M. Le Huon, Belgisch
gezant te Parijs 1832).
Zijn er nog rechtschapen en
trouwe mensen, in de politiek of
elders?
(Aan prinses Victoria, zijn nicht en
beschermelinge, 1836).
Een wetgevende vergadering die
zich bezig houdt met allerlei per
soonlijke intriges is ongetwijfeld de
meest ondermijnende regeringsvorm
die een land kan bezitten .
(Aan koningin Victoria, 1844).

Te bezoeken:
het Museum van de Dynastie,
Brederodestraat 21 te Brussel.

Een humoristische koning
Ik had genoeg van mijn paperas
sen, mijn kantoor en mijn ministers
en ben op wolvenjacht gegaan. Maar
het weer is zo slecht dat het moeilijk
jagen is, (...) Hoewel mijn neus niet
zo lang is als die van de meeste
andere leden van onze familie,
druipt de regen er voortdurend af
van onder mijn hoed, wat de juist
heid bij het schieten zeker niet ten
goede komt!
(Aan de hertogin van Nemours, Ciergnon).

Zicht op het kasteel van Rosenau.
Deze potloodtekening op papier
(157-188 mm) wordt bewaard op het
Koninklijk Paleis te Brussel. Ze werd
gemaakt door prins Leopold in 1811.
Rosenau, waaraan hij de naam
Rozenvallei gaf, was zijn gelief
koosde pleisterplaats tijdens zijn
romantische jeugd. Een jeugdbrief
die hij ondertekende met <: Leopold
de la Rosière bleef bewaard.

C. Van den Steen
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