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Léopold III.
Pastei de Joseph Damien et d'Anne Rutten.
Musée de la Dynastie, Bruxelles.

Leopold III.
Pasteltekening van Jozef Damien en Anne Rutten.
Museum van de Dynastie, Brussel.
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Leopold III (1901)
Elementen van de koningskwestie
Leopold III was dus een omstreden koning in 1945.
Weliswaar werd hij aangevochten door een minderheid van de bevol
king maar die was toch invloedrijk genoeg om de partijen te dwin
gen snel een houding te bepalen.
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Les Américains ont repris
Yechon et Yongdok
> il'^e/ta *' W k ^uil if T
Frontpagina van Z_e Soir van
23 juli 1950, over de terugkeer van
de koning de dag voordien. De vorst
was vergezeld van zijn zonen en
Eerste minister Duvieusart.
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De katholieken, die op 4 juni de
absolute meerderheid in beide
kamers hadden verworven, wilden
door de terugkeer van de koning, de
oplossing van de koningskwestie
bespoedigen.

De C.V.P. stelde zich op als verdedigster van de dynastie. De andere
partijen, met de socialist P.-H. Spaak
op kop, bewerkten het aftreden van
de koning omdat deze niet langer
het algemeen vertrouwen bezat.
Polemieken en persoonlijke aanval
len waren schering en inslag. Boven
dien werd de koningskwestie
gemengd met het probleem van de
vervolging van de collaborateurs.
Dit duurde tot 12 maart 1950. Toen
werd er een volksraadpleging gehou
den over de vraag of de koning naar
België moest terugkeren.
Een omstreden meerderheid van
58% antwoordde bevestigend. Leo
pold kwam terug. Er braken echter
woelige stakingen uit en er werden
optochten gehouden.
Bij een optocht te Grace-Berleur
vonden drie betogers de dood. Een
burgeroorlog scheen nakend. Daar
om droeg de koning op 1 augustus
1950 de macht over aan zijn zoon
Boudewijn. Bij diens meerderjarig
heid, op 16 juli 1951, deed hij troonsafstand.
F. Hiraux

Te lezen:
J. Stengers,
Aux origines de la question royale.
Leopold III et Ie gouvernement,
Parijs-Gembloers, 1980.
Te bekijken:
de film van Christian Menil,
La question royale, 1975,
waarnaar ook een boek geschreven
werd (Brussel, 1978).

^

©

Bibliocassette 2
Politieke instellingen

Albert d'Haenens
Een verleden voor 10 miljoen Belgen

103

Leopold
Een moeilijke regeringstijd

Leopold III besteeg de troon in 1934. Zijn bewind werd beïnvloed
door de krisis van de dertiger jaren. Leopold III was zeer plichtsge
trouw en wilde een politieke rol spelen.
Bij de bevrijding werd zijn houding tijdens de oorlog aangevochten.
Zijn broer Karel nam het regentschap waar van 1944 tot 1950.
Leopold III deed op 16 juli 1951 troonsafstand.

Portret van Leopold III,
door Rutten en Damien.
Anne Rutten (1898) en Frans-Jozef
Damien (1879-1973) zijn genre- en
figuurschilders.
Anne Rutten was een leerlinge van
Damien en ligde zich voornamelijk
toe op kindertaferelen.
Damien was o.m. officieel portret
schilder.

Leopold III is de zoon van Albert en
Elisabeth. Hij werd geboren op 3 no
vember 1901. Volgens de wens van
zijn vader kreeg hij een strenge en
sobere opvoeding die aangepast
was aan de eisen van de moderne
wereld en aan zijn verplichtingen als
toekomstig koning, waarbij het
accent werd gelegd op plichtsbesef.
De eerste wereldoorlog zou daarvan
de bevestiging brengen.
In 1925 en in 1933 ging Leopold III
naar Kongo en bij zijn terugkeer
wees hij telkens op de onvolkomen
heden en vergissingen van de Bel
gische koloniale politiek.
Hij huwde in 1925 met de Zweedse
prinse Astrid. Het koninklijk paar en
hun drie kinderen (JozefienCharlotte, 1927; Boudewijn, 1930; en
Albert, 1935) genoten een grote
sympathie bij de bevolking omwille
van hun levensstijl en de hechte lief
desband die hen verbond. De plotse
dood van Astrid in 1935 werd dan
ook als groot verlies aangevoeld.
Leopold legde de eed af op 23 fe
bruari 1934. De economische wereld
crisis trok intussen diepe sociale en
politieke sporen in ons land. In con
servatieve kringen stuurde men aan
op een sterke onafhankelijke uitvoe
rende macht die alleen aan de
koning en niet aan de Kamers en de
partijinstanties verantwoording ver
schuldigd zou zijn.

Van 1936 tot 1940 was er sprake van
een koninklijke politiek. Leopold III
was nl. zeer bezorgd om het herstel
van het land en bemoeide zich per
soonlijk met de vorming van de rege
ring. Herhaaldelijk legde hij de
ministers zijn persoonlijke visie op.
In mei 1940, na 18 dagen moordende
gevechten, kondigde de koning de
capitulatie af. Voor hem was België
verslagen en hij beschouwde zich
als een krijgsgevangene. Zoals zijn
vader wilde hij het lot van zijn troe
pen delen. Gedurende de ganse oor
log nam hij geen enkel openbaar
politiek initiatief. De ministers Pier
lot, Spaak, de Vleeschouwer en Gutt
meenden evenwel dat België aan de
kant van de geallieerden moest strij
den. Zij vormden een regering in bal
lingschap te Londen.
In juni 1944 werd Leopold III naar
Duitsland gevoerd. Hij keerde eerst
in juli 1950 naar België terug. Na de
bevrijdiging was nl. algauw de
koningskwestie gerezen: De Belgen
wilden niet meer weten van een
vorst die, naar hun mening, tegen
over de Duitsers niet dezelfde reac
ties had gehad als het Belgische
volk, en niet op dezelfde wijze had
willen of kunnen strijden (J. Stengers).
F. Hiraux

