
Karel van België: Brussel, 10 oktober 1903 - Oostende, 1 juni 

1983 
Karel Theodoor Hendrik Anton Meinrad, graaf van Vlaanderen, prins van België, was regent van 

België van 1944 tot 1950. 

 
Graaf van Vlaanderen 

Periode : 1910-1983 

Voorganger: Filips, Graaf van Vlaanderen 

Opvolger: afgeschaft 

Regent van België 

Periode : 1944-1950 

Vader: Albert I van België 

Moeder: Elisabeth in Beieren 

Dynastie: Saksen-Coburg en Gotha/België 

Hij volgde een opleiding bij de Britse marine, waar hij ereluitenant was. Hij wilde in de jaren dertig 

trouwen met het burgermeisje Jacqueline Wehrli, maar naar verluidt zou het huwelijk door het 

Belgische hof zijn afgekeurd. Uit hun relatie werd volgens Michel Capon in 1938 een dochter 

geboren, Isabelle, die de achternaam van haar stiefvader ontving . 

In 1939 werd prins Karel kolonel in het Belgische leger. Gedurende de Tweede Wereldoorlog leefde 

hij teruggetrokken in Brussel, meest waarschijnlijk in één van de vleugels van het Kasteel van Laken. 

Over de oorlogsperiode bestaat zeer weinig informatie over het leven van prins Karel. 

Prins Karel leefde ondergedoken in de Ardennen, op het moment dat de Duitsers zijn broer Leopold 

en zijn gezin wegvoerden naar Duitsland. Op 20 september 1944 verkozen de Verenigde Kamers hem 



tot regent van het koninkrijk. Zijn broer was feitelijk afwezig: Leopold III zat opgesloten in Duitsland 

en Oostenrijk en ging later in vrijwillige ballingschap in het Zwitserse Pregny, in de villa Le Reposoir. 

Naar verluidt steunde zijn moeder, de koningin-weduwe Elisabeth het regentschap, kwestie van de 

koningstroon in stand te houden, wanneer op hetzelfde moment de Italiaanse koningstroon van haar 

dochter Marie-José kantelde 

 
Elisabeth, Derde Koningin der Belgen 

Prins Karel legde op 21 september de grondwettelijke eed af en moest zijn taak vervullen tijdens de 

moeilijke omstandigheden van de Koningskwestie tot 20 juli 1950, toen het parlement vaststelde dat 

er een einde was gekomen aan de onmogelijkheid tot regeren van Leopold III. Die dag hield het 

regentschap automatisch op. 

Prins Karel wordt weleens beschouwd als de redder van de monarchie. Hij was een uitstekend 

diplomaat en had zeer goede contacten met Winston Churchill en de andere geallieerden. Door deze 

contacten was hij dè Belgische contactpersoon voor het Amerikaanse hulpplan voor Europa, het 

Marshallplan. Prins Karel was waarnemend Belgisch staatshoofd op cruciale momenten in de 

geschiedenis: de oprichting van de Benelux in 1944, de oprichting van de VN in 1945, de oprichting 

van de NAVO in 1948 en de Raad van Europa in 1949. In België ondertekende hij verschillende 

bestuurlijke wetten die nu nog gelden: deze over de Raad van State, de Sociale Zekerheid en het 

Vrouwenkiesrecht (1948). Hij bezocht Belgisch Congo in 1947. Wanneer prins Karel met de nodige 

egards en eer werd ontvangen, bijvoorbeeld, in het Witte Huis in Washington, in Londen en 

(waarschijnlijk ook) in het Vaticaan, ontplofte zijn broer Leopold zowat in zijn Zwitsers ballingsoord. 

Het zou nooit meer goed komen tussen de broers. Leopold verweet zijn broer Karel een usurpator te 



zijn en Karel verweet zijn broer dat het hem verboden was te huwen met een burgervrouw; Leopold 

was ondertussen wel gehuwd met Liliane Baels. 

Prins Karel trok zich terug uit het openbare leven en legde zich toe op de teken- en schilderkunst 

onder de artiestennaam Karel van Vlaanderen op een domein aan het strand van Raversijde. Over 

dat pseudoniem heerste in Franstalige milieus ongenoegen, omdat men er van oordeel was dat leden 

van het koningshuis ambtshalve ook een Franse naam dienden te hebben. Karel zelf heeft die 

vertaling echter steeds geweigerd, omdat hij zijn status van artiest strikt gescheiden wilde houden 

van zijn familiale aangelegenheden. 

 
Het vissershuisje van de prins Karel 

 
Domein Raversijde 



In december 1981 verkocht prins Karel zijn domein aan de Belgische Staat. Hij overleed twee jaar 

later op 1 juni 1983 in het Oostendse Heilig Hartziekenhuis aan de gevolgen van een acute leukemie. 

Hij werd op 7 juni 1983 met nationale eer in Brussel begraven en bijgezet in de Crypte te Laken. 

 

 
Karel van België (links) 



 
Wapen als graaf van Vlaanderen 

 
Wapen van het koninkrijk 

 

 


