
Albert I van België: Brussel, 8 april 1875 - Marche-les-

Dames, 17 februari 1934 
Hij was prins van België, hertog van Saksen, prins van Saksen-Coburg-Gotha, was van 23 december 

1909 tot 17 februari 1934 Koning der Belgen. 

 
Koning der Belgen 

Periode : 1909-1934 

Voorganger: Leopold II 

Opvolger: Leopold III 

Vader: Filips, graaf van Vlaanderen 

Moeder: Maria van Hohenzollern-Sigmaringen 

Dynastie: Saksen-Coburg en Gotha/België 

Door het overlijden van kroonprins Leopold in 1869 evenals het overlijden van zijn vader prins Filips 

(de jongere broer van Leopold II) en het overlijden van zijn eigen oudere broer Boudewijn in 1891 

werd Albert van dan af voorbereid op de onverwachte taak als toekomstige koning. 

Als troonopvolger kon hij een beroep doen op veel familiebanden; zijn oom Carol was koning van 

Roemenië, zijn tante Stephanie koningin van Portugal, nog een andere tante, Charlotte, was de 

keizerin van Mexico. Zijn overgrootvader was de (verdreven) koning der Fransen, Lodewijk Philips 

van Orléans, zijn nicht Stephanie van België was kroonprinses van Oostenrijk-Hongarije, de tante van 

zijn vrouw was keizerin Elisabeth van Oostenrijk en zijn zwager was kroonprins van Beieren. Veel van 

deze familiebanden werden op de proef gesteld tijdens de Eerste Wereldoorlog; hij liet om die reden 

later de Saksische kwartieren uit zijn familiewapen bannen en de familienaam Saksen-Coburg-Gotha 

uit zijn titulatuur schrappen. 



Albert huwde in 1900 met hertogin Elisabeth in Beieren, dochter van Karel Theodoor in Beieren en 

Maria José van Bragança. Uit het huwelijk werden drie kinderen geboren: 

 Leopold (de latere koning Leopold III) 

 Karel (de latere prins-regent) 

 Marie-José, die later koningin van Italië zou zijn totdat het Italiaanse volk de monarchie 

omverwierp en een republiek installeerde. 

 
Elisabeth van Beieren 

 
Verlovingsfoto van prins Albert van België en Elisabeth in Beieren 



Op 11 oktober 1914 was de beslissing gevallen het Belgisch leger te verzamelen achter de IJzer. Daar 

zou het ook slag leveren waardoor een definitief einde kwam aan de bewegingsoorlog en de 

loopgravenoorlog begon. Terwijl de regering in ballingschap was in Le Havre, bleef koning Albert I de 

gehele oorlog bij zijn soldaten in de buurt van de loopgraven. De koning verbleef op enkele 

kilometers van het front in een villa in De Panne. Na de oorlog richtten de oud-strijders in 

Nieuwpoort naast de IJzer een monument op om hem te gedenken en te eren. De koning ging de 

mythologie van de Belgische geschiedenis in als koning-ridder en koning-soldaat. 

De koning zelf was met de officieuze titel van zijn hagiografen niet opgezet. Wel nam hij, in 

overeenstemming met het toenmalige begrip van de grondwet, daadwerkelijk het opperbevel waar 

over de Belgische strijdkrachten en hij woog op de belangrijke beslissingen die tijdens de veldtocht 

moesten genomen worden. Een bijzonder moeilijke beslissing van historisch belang was het Belgisch 

Leger niet naar Frankrijk terug te trekken, maar wel naar de streek van Nieuwpoort, Veurne, 

Diksmuide achter de IJzer. 

 
Koninklijk monogram van Albert I. 

Albert I stierf na een val van de rotsen in Marche-les-Dames (Namen) op 17 februari 1934. Zijn 

lichaam werd om twee uur in de nacht van 17 op 18 februari gevonden. De ochtend van 18 februari 

stond de wereldpers al op zijn kop door het overlijden van Albert I. Omdat er van de val geen 

getuigen waren, werd druk gespeculeerd over de ware doodsoorzaak. Albert was een bekwame 

klimmer en daarom menen sommigen dat het moeilijk aan te nemen is dat het om een ongeval zou 

gaan en dat het waarschijnlijker is dat de koning elders zou vermoord zijn (of zelfs zelfmoord zou 

gepleegd hebben) en dat zijn dode lichaam nooit in Marche-les-Dames heeft gelegen of daar pas in 

de nacht van 17 op 18 februari werd neergelegd om een val te ensceneren. Theorieën gaan van 

jaloerse echtgenoten tot moord door de Franse geheime dienst, omdat Albert I het militaire akkoord 

met Frankrijk zou willen opzeggen en terugkeren naar de Belgische neutraliteit. Geen van deze 

stellingen heeft men kunnen bewijzen. 

 



 
Monument aan de voet van de rots in Marche-les-Dames. 

Vanwege zijn houding en gedrag tijdens de Eerste Wereldoorlog is Albert I nog steeds één van de 

populairste Belgische vorsten. Er zijn in België veel standbeelden van hem te vinden en verschillende 

zaken naar hem vernoemd: zoals de Albertina-bibliotheek (Koninklijke Bibliotheek van België) in 

Brussel, het Albertkanaal, het Koning Albertpark in Gent en dat in Kortrijk en het Koning Albert I-

monument. In 2005 eindigde hij op nr. 126 in de Vlaamse versie van De Grootste Belg en op nr. 12 in 

de Waalse versie. De faam van Koning Albert I reikt tot ver over de grenzen van België. Ook in het 

buitenland zijn straten en pleinen naar hem genoemd en monumenten opgericht. 

 
Koninklijke Bibliotheek van België 



 
Beeld van het oorspronkelijke kanaal (Ternaaien, 1935) 

 
Koning Albertpark Gent 

 
Koning Albertpark Kortrijk 



 
Albert I monument in Nieuwpoort 

 
Monument voor Koning Albert I te Saint Quentin 



 
Graftombe Albert I en Elisabeth in Beieren in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Laken 

 
Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken 



 
Wapen als koning van België 

 


