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Mijn grootouders

Albert en Elisabeth zijn zonder enige twijfel de meest geliefde vorsten uit de Belgische geschiedenis. Al
meteen vanaf hun aantreden worden ze in de publieke opinie door een gunstig aura omgeven. Na het
bewind van Leopold II, de afstandelijke koning die aan het eind van zijn leven zelfs onpopulair was,
betekent dat de opstanding van een monarchie die moderner is en dichter bij het volk staat. Het jonge
koningspaar maakt voor het eerst gebruik van de kracht van het communiceren en slaagt erin het hart
van de Belgen te veroveren door zich als een eenvoudig en hecht gezin te gedragen.

Na de Eerste Wereldoorlog krijgen de koning-ridder en de koningin-verpleegster de heldenstatus. Het
dodelijke klimongeluk van Albert I in 1934 verandert hen in een mythisch paar.
Toch zijn deze twee buitengewone persoonlijkheden ook gewoon mensen gebleven, elk met hun eigen
zwaktes, twijfels en passies die niks mythisch hadden.

Mijn grootvader heb ik nooit gekend, mijn grootmoeder slechts een beetje. Dat was voor mij een drijf-
veer om hen beter te leren kennen en hun leven te beschrijven. Ik begin bij hun respectieve jeugdjaren,
die ze in een erg uiteenlopende gezinssfeer doorbrachten. Dan volgt hun huwelijk, dat, hoewel het oor-
spronkelijk gearrangeerd was door het Belgische hof en dat van Beieren, beetje bij beetje verandert in
een verbintenis vol tederheid en wederzijds begrip; daarna hun regeertijd met beproevingen en mo-
menten van glorie; gevolgd door de tragedie van Marche-les-Dames, die een eind maakt aan hun leven
als koppel, met daarna het lange en actieve leven van Elisabeth, een vrouw met overtuigingen en
passies, na het overlijden van haar echtgenoot.

Aan de hand van talrijke privéfoto’s, waarvan het grootste deel nooit gepubliceerd is en die door
Christophe Vachaudez werden bijeengebracht, tonen we u in dit boek een menselijk en intiem portret
van het derde Belgische koningspaar, dat honderd jaar geleden overal in de wereld werd gevierd.

 Esmeralda van België

Albert en Elisabeth
in Arosa, 1933
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Albert Leopold Clement Marie Meinrad van Saksen-Coburg en Gotha wordt op 8 april 1875 geboren in
de Regentschapsstraat te Brussel. Zijn ouders, de graaf en de gravin van Vlaanderen, hebben al drie
kinderen. Boudewijn, geboren in 1869, is na zijn vader de vermoedelijke opvolger van zijn oom
Leopold II, wiens enige zoon Leopold op 9-jarige leeftijd is overleden. Na hem komen Henriëtte en
Josephine, respectievelijk geboren in 1870 en 1871.

Filips, de graaf van Vlaanderen, is getrouwd met Maria, prinses van Hohenzollern-Sigmaringen. De
huwelijksverbintenis tussen twee belangrijke vorstenhuizen draagt de goedkeuring weg van Leopold␣ II

en van Victoria in Engeland, die spontaan de organisatie van het huwelijk tussen haar verwanten op zich
neemt en die voor die ‘goede Filips’ een bijzondere affectie heeft.
In tegenstelling tot zijn broer Leopold II heeft Filips niet de ambitie om te regeren, en hij weigert zowel
de troon van Griekenland als die van Roemenië. De belezen erudiet heeft wel een passie voor boeken,
voornamelijk voor eerste edities, en heeft een van de belangrijkste bibliotheken van Europa, met ruim
dertigduizend werken. Omdat Leopold II al erg welvarend is, krijgt de graaf van Vlaanderen het grootste
deel van de erfenis van Leopold I. Zo verwerft hij een aanzienlijk fortuin, dat dankzij goede beleggingen
nog aangroeit. De graven van Vlaanderen leven op grote voet, pendelend tussen het paleis in de
Regentschapsstraat en het château Les Amerois in de Ardennen. Ze hebben ongeveer zeventig␣ mensen
in dienst en hun tafel is erg vermaard.

Binnen de huiselijke kring geven Filips en Maria weinig blijk van ouderliefde. Albert, zijn broer en zussen
groeien op in een sfeer die doordrongen is van protocol en van een zekere kilte. De graaf van Vlaanderen
is van nature nogal gesloten en zijn vroegtijdige doofheid maakt de situatie er niet beter op. Hij geeft de
voorkeur aan de jacht en het gezelschap van zijn boeken. De gravin is inschikkelijker, maar haar
vroomheid en ingeprente plichtsbesef weerhouden haar ervan haar affectie te tonen. Ze zoekt haar
toevlucht in schilderen en tuinieren.
De kinderen worden toevertrouwd aan gouverneurs en gouvernantes en zien het huispersoneel vaker
dan hun eigen ouders. Dat schept een heel hechte band tussen hen. Albert bewondert zijn oudere broer
Boudewijn, met wie hij zelfs een geheime codetaal ontwikkelt. En terwijl Henriëtte de vertrouwelinge
van Boudewijn is, vindt Albert in Josephine een maatje om guitenstreken uit te halen met de neefjes,
nichtjes en de bedienden van het huis, die ze elk een bijnaam geven. Ook de genodigden van hun ouders
worden niet gespaard. Koning Ferdinand van Bulgarije is een van hun slachtoffers.  Tijdens zijn officiële
staatsbezoek aan België schrijven ze hem anonieme dreigbrieven, wat hem ertoe aanzet Brussel hals-
overkop te verlaten.

De kinderen verblijven graag op het domein Les Amerois, waar ze meer vrijheid genieten. Albert
doorkruist de bossen en maakt er lange fietstochten, van de ene boerderij naar de andere, en ontvlucht
daarmee de conformistische sfeer thuis die hem soms beklemt.

De jeugd van Albert

Albert van België, 1896
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De jongen is geïnteresseerd in nieuwe ideeën en sociale vooruitgang. Hij leest boeken over economie en
sociologie en discussieert erover met zijn huisonderwijzer, meer bepaald met generaal Jungbluth, die
zijn hele leven lang in zijn dienst zal blijven.

Op 23 januari 1891 komt er een abrupt einde aan de onbekommerde adolescentie van Albert. Boudewijn,
zijn grote broer en vertrouweling, overlijdt op 21-jarige leeftijd aan de gevolgen van een longontsteking.
Het land is in shock: de troonopvolger is immers erg populair. Vooral voor de graaf van Vlaanderen is het
drama een mokerslag. Het laat diepe sporen na en verandert hem grondig. Henriëtte weent om haar
lievelingsbroer en Albert voelt messcherp het grote gemis van zijn zo bewonderde broer. Heel wat later,
tijdens de oorlog, zal hij zijn zus toevertrouwen: ‘Had Boudewijn nog geleefd, dan zou ons leven zo
anders en zoveel gelukkiger zijn geweest! Wat een kracht om met twee te zijn in plaats van alleen! Hij
zou het allemaal veel beter hebben gedaan dan ik…’

Eind 1891 trekt Albert naar de Militaire School om er zijn opleiding af te maken. In de jaren daarna treedt
hij tijdens talrijke familiale en officiële aangelegenheden op als vertegenwoordiger van zijn vader en zijn
oom, de koning. Hij onderneemt reizen, meer bepaald naar de Verenigde Staten, waar hij meerdere
weken doorbrengt. Ten slotte begint hij een huwelijk te overwegen. Leopold II heeft al een aantal kandidates
op het oog, maar dat is buiten Albert gerekend…

u
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Pagina links
De graaf en gravin van Vlaanderen, rond 1870
Op 25 april 1867 treedt prins Filips in Berlijn in het huwelijk
met Maria, prinses van Hohenzollern-Sigmaringen. De
jongelui werden aan elkaar voorgesteld en konden het met
elkaar vinden. Leopold II geeft zijn goedkeuring aan deze
verbintenis, waar ook koningin Victoria achter staat.

Het paleis van de graven van Vlaanderen,
Regentschapsstraat
In 1866 koopt de graaf van Vlaanderen een gebouw van
de stad Brussel. Hij vestigt zich er in 1868, nadat architect
Gustave Saintenoy het heeft uitgebreid en voorzien van
weelderige interieurs.

De familie van Hohenzollern-Sigmaringen
rond de gravin van Vlaanderen, 1873
Van links naar rechts, staand: prinses Elisabeth van Roemenië,
de gravin van Vlaanderen, prins Wilhelm zu Wied, prins Karel
van Roemenië, prins Leopold van Hohenzollern. Zittend: prins
Karel Anton van Hohenzollern, prinses Antonia, geboren als
infante van Portugal, prinses-douairière Marie zu Wied, haar
dochter Marie en prinses Josephine van Hohenzollern.
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Elisabeth Gabriëlle Valerie Marie Wittelsbach, dochter van Karel-Theodoor en Marie-José, hertog en
hertogin in Beieren, wordt op 25 juli 1876 geboren in Possenhofen, aan de oever van de Starnberger
See, niet ver van München. Dat vakantieoord, erg geliefd bij de Duitse aristocratie en hoge burgerij, is
doordrongen van mysterie en romantiek. Keizerin Sissi, de tante en doopmoeder van Elisabeth, werd er
geboren en aan de overkant, voor zijn kasteel Berg, kwam koning Lodewijk II door verdrinking om het
leven.

Haar hele leven lang zal Elisabeth met nostalgie terugdenken aan haar jeugd in Beieren, aan die onbe-
zorgde tijd die ze in een warme, huiselijke kring doorbrengt met haar broers en zussen: Sophie, de oudste,
de twee jaar jongere Marie-Gabriëlle, met wie ze een bijzonder hechte band heeft, haar jongere broers
Lodewijk-Willem en Frans-Jozef, en haar halfzus Amelie, geboren uit het eerste huwelijk van haar vader.
Haar vader trouwt immers eerst met zijn nicht, Sophie van Saksen. Die is gepassioneerd door geschie-
denis en muziek, maar heeft helaas ook een zwakke gezondheid. Ze overlijdt reeds op 22-jarige leeftijd,
anderhalf jaar na de geboorte van hun dochtertje. Overstelpt door verdriet omdat hij haar ondanks zijn
studie geneeskunde niet heeft kunnen redden, stapt de jonge vader uit het leger. Hij legt zijn functies als
cavalerie-officier neer en begint zich in oogheelkunde te specialiseren. Zeven jaar later hertrouwt hij met
Marie-José van Bragança, de infante van Portugal en amper zeventien jaar oud. Voortaan steekt Karel-
Theodoor al zijn energie en tijd in zijn beroep. Hij opent drie klinieken in München, Tegernsee en Meran,
en voert meer dan vijfduizend staaroperaties uit, met een voor die tijd uitzonderlijk hoog slaagpercentage.
Zijn patiënten hoeven niets te betalen en de rijkste patiënten raadt hij aan een vrijwillige bijdrage te
doen. Hertogin Marie-José volgt verpleegcursussen en wordt zijn assistente. Na de dood van haar man
staat zij aan de wieg van de stichting die ook vandaag nog de kliniek van München ondersteunt.

Karel-Theodoor oefent veel invloed uit op Elisabeth. De goed georganiseerde man met een passie voor
wetenschap neemt elke dag de trein van Possenhofen naar München om er vanaf 7 uur ’s␣ ochtends ope-
raties uit te voeren en daarna zijn patiënten te ontvangen. Thuis is hij een voorstander van discipline en
wakkert hij bij zijn kinderen de smaak voor studeren aan. Ze leren meerdere talen en kunnen diverse
muziekinstrumenten bespelen. In de hoop de wereld voor hen open te stellen brengt hij zijn kinderen in
contact met mensen uit diverse kringen en van verschillende nationaliteiten. Sophie Toerring, zijn
dochter,␣ geeft op aandoenlijke wijze blijk van de liefde en bewondering die zij en haar broers en zussen
voor hun vader hebben: ‘Indien onze vader ruzie met God zou hebben gekregen, dan hadden wij de kant
van onze vader gekozen…’

Elisabeth is een levendig meisje, veeleer een kwajongen zelfs. In Possenhofen en in Tegernsee doet ze aan
paardrijden en klimmen. Ze is ook altijd wel voor een grapje te vinden. Zo is ze op een dag spoorloos
verdwenen, samen met haar zus Marie-Gabriëlle. Iedereen in huis zoekt mee naar de twee meisjes en
uiteindelijk wordt zelfs de politie ingeschakeld, zo groot is de ongerustheid. Uiteindelijk worden de

De eerste jaren van Elisabeth

Elisabeth,
hertogin in Beieren
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twee weglopertjes gevonden, rustig keuvelend op een plekje onder de hanenbalken van het kasteel en
helemaal verrukt over de opschudding die ze veroorzaakt hebben… Een andere keer verplaatst ze,
alweer met haar zus Marie-Gabriëlle, de wagen van een voerman die bij het kasteel levensmiddelen komt
afleveren. Ze neemt plaats op de bok en verbergt het rijtuig een stukje verderop om vervolgens te genieten
van de verbijstering van de arme man wanneer die vaststelt dat zijn paarden verdwenen zijn.

In 1890 worden de twee jonge meisjes naar de kostschool van St. Josef in Zangberg gestuurd. Vier jaar
later gaan ze er grondig gekneed buiten. Na een eerste rapport waarin ze als ‘onvolwassen’ wordt
bestempeld, doet Elisabeth beter haar best en haar resultaten worden beter, vooral voor schoonschrift
en muziek. Ze knoopt zelfs vriendschapsbanden aan met de strenge moeder-overste Salésia Hamel en
voert een jarenlange correspondentie met haar. Een van de prentbriefkaarten die ze samen met haar zus
stuurt, ondertekent ze met: ‘uw dwaze slaapzaalmuzikanten’… Na haar kostschooljaren perfectioneert
Elisabeth haar opvoeding thuis. In 1898 vergezelt ze haar ouders en twee zussen naar Noord-Afrika.
Terwijl Karel-Theodoor de Algerijnse bedoeïenen opereert, gaat zij met haar kennis van enkele woorden
Arabisch op bezoek bij de plaatselijke bevolking. In Tunesië ontdekt ze de schoonheid van de antieke
ruïnes. Het is het begin van haar latere passie voor reizen en geschiedenis…

u
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Hertog Karel-Theodoor in Beieren, bijgenaamd ‘Gackel’
De bijnaam van de hertog zorgt op een dag voor verwarring
wanneer, vóór een bezoek aan Sissi in Ischl, hertogin
Ludovika, vergezeld van haar zoon en haar dochter Mathilde,
een telegram stuurt met de boodschap: ‘Ik kom met Gackel
(haantje) en Spatz (mus).’ Een dienstbode spoedt zich
spoorslags naar het station met twee vogelkooien. Hertog
Karel-Theodoor is 35 jaar oud wanneer hij op 29 april 1874
voor de tweede maal in het huwelijksbootje stapt, ditmaal
met de infante Marie-José van Portugal.

Marie-José, Adelgunde en Marie-Thérèse van Portugal
Marie-José van Bragança, de dochter van koning Miguel I
van Portugal die in het klooster van Bronnbach in
ballingschap leeft, poseert hier aan de zijde van twee van
haar vijf zussen. Marie-Thérèse huwt later met aartshertog
Karel-Lodewijk van Oostenrijk, van wie de prinsen van
Liechtenstein afstammen. Marie-Anne wordt groothertogin
van Luxemburg en Maria-Antonia huwt met de hertog van
Parma. Hun dochter Zita is de laatste keizerin van Oostenrijk.

Pagina links
Kasteel Possenhofen, Beieren
De jonge Elisabeth groeit te midden van haar familie op in
kasteel Possenhofen op de westelijke oever van de
Starnberger See, een kasteel dat in 1834 door hertog
Maximiliaan van Beieren was aangekocht. Behalve over een
paleis in München beschikt hertog Karel-Theodoor ook nog
over een ander kasteel, gelegen aan de Tegernsee, en een
zomerverblijf in Bad Kreuth, in de Beierse Alpen.
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Vanaf 1895 gaan de families van Albert en Elisabeth op zoek naar de perfecte partner voor hun kind,
zij het om verschillende redenen. De traditie schrijft voor dat meisjes voor hun vijfentwintigste verjaar-
dag moeten trouwen en Elisabeth heeft haar twintigste verjaardag al gevierd. Voor Albert, die op een dag
op de troon van België zal zitten, zal het een politieke keuze worden waarover zowel zijn oom Leopold II

als zijn ouders zeggenschap hebben. De oude koning heeft in de grondwet van het land immers laten
opnemen dat een prins slechts mag huwen met de goedkeuring van de vorst, op straffe van ontzetting uit
zijn dynastieke rechten.

In 1897 wordt Albert echter verliefd op een Franse prinses die hij ontmoet tijdens de begrafenis van de
hertogin van Alençon, de schoonmoeder van Henriëtte, Alberts zus, maar ook de tante van Elisabeth. De
hertogin kwam om het leven bij een brand in de Bazar de la Charité in Parijs. Albert en Elisabeth zijn
allebei op de ceremonie aanwezig en het is ongetwijfeld daar dat ze elkaar voor het eerst ontmoeten…
Maar Albert bezwijkt voor de charmes van Isabelle d’Orléans, de achterkleindochter van koning Lodewijk-
Filips. Naar het schijnt is het liefde op het eerste gezicht. Terug in België stelt hij zijn ouders op de hoogte
en die keuren zijn keuze goed. Maar Leopold II spreekt helaas zijn veto uit, zich daarbij beroepend op de
doofheid van vader van de prinses. Rekening houdend met de doofheid van de graaf van Vlaanderen kan
het niet anders of de nakomelingen van Albert en Isabelle zouden slechthorend zijn… Dat smoesje kan
nauwelijks de diepe haat verbergen die de Belgische koning voor de Orléans koestert. Albert en zijn vader
dringen aan. De communicatie tussen de twee broers verloopt ijzig. Geen van beiden wil ook maar een
duimbreed van zijn standpunt afwijken.

Om uit de impasse te geraken begint de familie zich serieus te beraden over Erzsi, de kleindochter van
Leopold II, als huwelijkskandidate. Maar Albert blijft met Isabelle in zijn hoofd zitten. Hij zal voor haar
nog vele jaren liefdevolle gedachten koesteren. Heel wat jaren later reageert Elisabeth nog steeds met
enige ergernis als Isabelle ter sprake komt…
Om haar broer te helpen nodigt Henriëtte Albert uit bij haar in Parijs, waar ze de verdiensten van de twee
Beierse hertoginnen zal aanprijzen. De schoonheid van Marie-Gabriëlle kan hem zeker bekoren, maar ze
is reeds verloofd. Dus wordt het Elisabeth… In Brussel kunnen de graaf en de gravin van Vlaanderen
weinig enthousiasme opbrengen voor een dergelijke verbintenis: de weinig welgestelde Wittelsbachs staan
bekend om hun excentrieke gedrag. Welbeschouwd kiezen Filips en Maria dan toch liever voor Erzsi, aan
wie Leopold II een grote dotatie heeft beloofd.

De tijd verstrijkt en uiteindelijk wordt in Parijs een ontmoeting tussen Albert en Elisabeth geregeld, ter
gelegenheid van de Wereldtentoonstelling. Tijdens een diner op 23 april 1900 converseren ze lange tijd.
Elisabeth heeft waardering voor de jonge, timide man. Albert beschrijft haar als ‘in alle opzichten
charmant’… En zo gebeurt het dat vanaf de maand mei en met de goedkeuring van de ouders en van
Leopold II – die intussen ruzie heeft gekregen met zijn dochter Stefanie en daardoor niet langer

Een gelukkige verbintenis

Albert en Elisabeth, 1900
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De koninklijke boot, 1909
Albert, die in Sierra Leone het gezelschap van zijn echtgenote
heeft gekregen, keert na een reis van meerdere maanden naar
België terug.

Leopold II
Op 17 december 1909 overlijdt de koning in Laken aan de
gevolgen van een embolie, precies op de verjaardag van zijn
44-jarig bewind. Twee jaar eerder schreef hij: ‘... ik wil vroeg in
de ochtend begraven worden, zonder pracht en praal.
Behalve mijn neef Albert en mijn Huis verbied ik iedereen mijn
stoffelijk overschot te volgen.’ Voor het eerst worden zijn orders
niet opgevolgd, want hij krijgt wel een staatsbegrafenis.

Terugkeer uit Kongo, verwelkoming in Antwerpen,
16 augustus 1909
De ontvangst is overweldigend. In Antwerpen zijn de gravin
van Vlaanderen en de drie kinderen aanwezig op de kade,
samen met de hertogin van Vendôme. De regering is reeds in
Vlissingen aan boord gegaan.
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De koningin speelt viool
Elisabeth heeft een enorme passie voor muziek. Ze houdt ervan
musici te ontmoeten en omringt zich met de grootste virtuozen.
Een van hen is Eugène Ysaÿe, de grootste violist van zijn tijd, die
haar leraar zal worden.

Albert, Ciergnon, 1904
Net als zijn echtgenote houdt Albert van zwemmen, zoals hier
in een vijver dicht bij Ciergnon.

Elisabeth en Marie-José
Marie-José aanbidt haar vader en bewondert haar moeder, met
wie ze soms tedere momenten deelt. Haar krullende kapsel
levert haar bij Eugène Ysaÿe de bijnaam ‘leeuwtje’ op, waarop de
prinses boos uitvalt: ‘Pas maar op, leeuwen houden van een
lekker hapje mals vlees!’




