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Ruim 82 jaar geleden werd het dode lichaam van Albert I onder aan een rotswand in Marche- les-Dames aangetroffen. Niet iedereen
is ervan overtuigd dat de overgrootvader van koning Filip aan zijn einde kwam door een klimongeluk. Er zijn nu bloedspatten van
Albert opgedoken.

Albert I slaagde erin in de Eerste Wereldoorlog de Duitse troepen tegen te houden aan de IJzer, zodat een stukje van ons grondgebied
in Belgische handen bleef. Zo werd de vorst al bij leven een mythe. Nadat zijn lichaam in 1934 gevonden werd aan de voet van een
steile rots in Marche-les-Dames is die mythe enkel groter geworden. Toch werden er al snel vragen gesteld bij de officiële verklaring
dat Albert omkwam bij een klimongeluk. De koning was inderdaad een verwoed alpinist, maar hij had ook een duister kantje. Albert
I was absoluut geen vrolijke frans en neigde soms naar depressiviteit. Hij was ook een notoire schuinsmarcheerder die heel wat
minnaressen heeft versleten.

En dan was er vanaf 1933 de opkomst van Adolf Hitler, die mogelijk wraak wilde nemen voor de vernedering van Duitsland aan de
IJzer in 14-18. 'Tot op de dag van vandaag wordt in de Ardennen verteld dat de dood van Albert geen ongeluk was', zegt royalty-
watcher Thierry Debels. 'De Duitsers zouden hem vermoord hebben omdat hij net een vredesinitiatief had aangekondigd. De nazi's
maakten toen al plannen om heel Europa te onderwerpen en zagen zo'n initiatief niet bepaald zitten. Misschien was dat klimongeval
een handig gecamoufleerde politieke moord door Duitse agenten.'

GEVALLEN OF GESPRONGEN

Volgens een andere theorie zou Albert I zelf een einde aan zijn leven hebben gemaakt. Door zich van de rotsen te storten. Thierry
Debels zegt: 'Albert vond dat zijn tijd voorbij was en dat zijn zoon Leopold de troon maar moest overnemen. Mogelijk had Albert
kanker, maar omdat er geen lijkschouwing werd uitgevoerd is dat niet bewezen. Iedereen die het dossier kent, is het er trouwens over
eens dat het ontbreken van een lijkschouwing bijzonder verdacht is. Er zijn nog elementen die de officiële uitleg van een ongeluk
tegenspreken. De koning was enorm bijziend en kon niet klimmen zonder zijn bril. Toch werd die bril op een struik naast de rotsen
gevonden. Alsof Albert hem daar zelf had gelegd. Misschien omdat hij niet wilde zien in welke diepte hij sprong. Niet lang voor zijn
dood had hij trouwens zijn testament opgemaakt én een zware levensverzekering afgesloten.'

HOOFDWONDE

In het gerechtelijk dossier zit ook een getuigenis over een schot dat een buurtbewoner hoorde rond het tijdstip dat de koning gestorven
moet zijn.

'Dat kan wijzen op een moord', gaat Thierry Debels verder, 'maar misschien heeft Albert zich met een pistool door het hoofd
geschoten. Pas vele uren later werd het lichaam gevonden en nog voor de onderzoeksrechter ter plaatse was, hadden hovelingen
het al vervoerd naar het kasteel van Laken. Daar werd het opgebaard met een verband rond het hoofd. Uiteindelijk hebben maar zeer
weinig mensen de hoofdwonde van de koning gezien. Was het een schotwonde?'

SCHANDAAL VERMIJDEN

Er wordt ook gefluisterd dat Albert niet in Marche-les-Dames stierf, maar thuis in Laken. 'Koningin Elisabeth, de vrouw van Albert,
had een opvliegend karakter', aldus Thierry Debels. 'En Albert had heel wat minnaressen. Tijdens één van de vele ruzies over Alberts
ontrouw heeft Elisabeth nog met een pistool achter haar man gezeten, heeft een lakei ooit verteld. Misschien was ze op die fatale 17de
februari zodanig boos, dat ze de trekker heeft overgehaald. Om een schandaal te vermijden, zouden enkele vertrouwelingen het lijk
van de koning dan naar Marche-les-Dames hebben vervoerd om het daar aan de voet van de rots te leggen. Dat klinkt vergezocht,
maar de butler die de dode koning achteraf zijn uniform aantrok zei dat er geen spoor van blauwe plekken of schrammen was op zijn
lichaam. Dat kan gewoon niet als iemand van een hoge rots valt.'

Deze denkpiste wordt wel minder waarschijnlijk nu DNA-onderzoek aantoont dat het bloed op blaadjes uit Marche-les-Dames van
koning Albert is.

DELPHINE BOËL

Drie jaar geleden kocht 'Royalty'-reporter Reinout Goddyn drie ingelijste boomblaadjes op een veiling. Er stond bij dat ze uit Marche-
les-Dames kwamen en dat er druppels bloed van de koning op zaten.

'Er was totaal geen interesse voor die relikwie', herinnert Reinout zich. 'Voor 16 euro mocht ik het ding mee naar huis nemen. Maar ik
maakte me geen illusies. In de weken na de dood van Albert I was er in de streek van Marche-les-Dames een hele relikwie-industrie
ontstaan. Honderden kippen werden er geslacht om hun bloed op afgevallen herfstbladeren te sprenkelen. Ik was natuurlijk wel
nieuwsgierig en liet de bloedsporen analyseren aan de universiteit van Gent. En eerlijk gezegd was ik enorm verbaasd toen bleek dat
het wel degelijk menselijk bloed was. Onderzoeker Maarten Larmuseau van de KULeuven mocht zijn onderzoek enkel voortzetten
als de DNA-code achteraf vernietigd zou worden, zodat mensen als Delphine Boël die niet konden gebruiken om hun verwantschap
met de koninklijke familie aan te tonen. Maarten Larmuseau heeft zelf verwanten van Albert I gezocht om het gevonden DNA mee
te vergelijken. Koning Simeon van Bulgarije, ook een Saksen-Coburg, stond een DNA-staal af en het bloed op de blaadjes blijkt wel
degelijk van Albert I te zijn.'

DOODGESCHOTEN?
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'Die vondst ontkracht alvast de theorie dat Albert I ergens anders vermoord werd', zegt prins Simon de Merode, producer van de
musical 'Albert 1' (zie kader hierboven). 'Maar we kunnen er niet uit afleiden wat er gebeurd is op de rots van Marche-les-Dames. Had
Albert zich vastgegrepen aan een steen die losgekomen is, zoals de officiële versie luidt? Of heeft iemand hem van de rots geduwd?
Dat blijft mogelijk.'

Thierry Debels is nog kritischer. 'Dit bewijst niks', besluit hij. 'Misschien is de koning doodgeschoten in het park van Laken en zijn die
blaadjes daar opgeraapt. Maar de vondst maakt het inderdaad waarschijnlijker dat Albert wel degelijk om het leven kwam in Marche-
les-Dames. Het is ook mogelijk dat de jaloerse echtgenoot van één van zijn minnaressen hem doodgeschoten heeft. Er is destijds
geen ernstig onderzoek gevoerd naar de dood van Albert I. Dat kan erop wijzen dat men iets te verbergen had.'

Albert I was absoluut geen vrolijke frans en neigde soms naar depressiviteit. Hij was ook een notoire schuinsmarcheerder die heel wat
minnaressen heeft versleten

ALBERT 1, DE MUSICAL MET LUCAS VAN DEN EYNDE

Met het kasteel van Westerlo als decor vindt op 13 augustus de musical 'Albert 1' plaats, met Lucas Van den Eynde als de betreurde
koning. De eigenaar van het Kempische sprookjesslot, prins Simon de Merode, is ook de producent van het spektakel. Hij is opgelucht
dat hij het scenario van zijn musical niet halsoverkop moet veranderen. Want uit DNA-onderzoek op bloedspatten die 82 jaar geleden
gevonden werden aan de voet van de Fatale Rots in Marche-les-Dames is gebleken dat de legendarische Koning-Ridder wel degelijk
de dood vond op die plek.

'Er zijn theorieën dat Albert in Laken is vermoord', zegt prins Simon. 'En dat zijn dode lichaam nadien in Marche-les-Dames van de
rotsen werd gegooid. Die theorie is nu ontkracht door DNA-onderzoek dat uitgevoerd werd aan de universiteit van Leuven. In onze
musical valt hij van de rotsen en dus hoeven we ons slot niet te herschrijven.'

Meer inlichtingen over de musical 'Albert 1' op www.historalia.be.

Prins Simon de Merode: 'Greep Albert zich vast aan een steen die losgekomen is? Of heeft iemand hem van de rots geduwd? Ook met
die bloedspatten blijft dat mogelijk.'

ERLEND HAMERLIJNCK
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