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FrancquiPolitieke geschiedenis van België 
 

PERSONEN 
 

Magda Aelvoet Agalev-minister in 2002 die vervroegd moest 
opstappen vanwege de omstreden Belgische 
wapenleveringen aan Nepal 
 

Albert (gemaal van koninging Victoria) Gemaal van de Britse Koningin Victoria die het 
nichtje van koning Leopold I was 
 

Albert I (koning) Belgische koning van 1875 tot 1934 die 
gedurende WO I het opperbevel over het leger 
had 
 

Albert II (koning) Belgische koning van 1993 tot 2013 
 

Rudy Andeweg Nederlands politicoloog die de particratie 
omschrijft als de geleidelijke kolonisatie van 
formele instellingen door de partijen 
 

Edouard Anseele Gentse socialist die verkozen werd in Luik en 
oprichter van coöperatie de Vooruit in Gent 
 

Bert Anciaux Voormalig voorzitter van de Volksunie en bij het 
uiteenvallen van de Volksunie mede-oprichter 
van Spirit 
 

Lilian Baels Tweede vrouw van Leopold III waarmee hij 
tevens trouwde tijdens zijn ballingschap als 
duitse krijgsgevangene gedurende WO II 
 

Emile Banning Voormalig directeur-generaal van Buitenlands 
Zaken die persoonlijk toegewijd was aan de 
koning en een liberaal cachet droeg 
 

Auguste Beernaert Belgisch katholiek politicus die als pragmatische 
leider naar de koning luisterde en ervoor zorgde 
dat de nodige toestemming toch nog verkregen 
werd opdat Koning Leopold II hoofd was over 
twee landen namelijk België en Congo 
 

Eugene Beyens Minister van Buitenlandse Zaken die de 
geallieerden ertoe bewoog om de Verklaring 
van Sainte-Adresse te tekenen en meende dat 
België niet als een gewone oorlogvoerende 
partij moet worden beschouwd maar als een 
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neutraal land waarvan het territorium 
geschonden is 

Jaak Billiet Socioloog die beweert dat het kerks 
katholicisme evolueert naar een sociaal-
culturele christenheid 
 

Tony Blair Britse socialist die met zijn Derde Weg 
illustreert dat de sociaaldemocraten opschuiven 
naar het centrum en een aantal neoliberale 
uitgangspunten accepteren wat de weg opent 
voor paarse regeringen 
 

Maurice Bologne Marxist die de Belgische revolutie beschouwt 
als een revolutie waarvan enkel de burgerij de 
vruchten van plukte en spreekt dan ook van een 
proletarische opstand waarbij de arbeiders een 
klassenstrijd moesten nastreven in plaats van 
een nationale strijd 
 

August Borms Activist die veroordeeld werd tot de doodstraf 
maar nadien omgezet tot een levenslange 
hechtenis die tijdens de verkiezing voor een 
vacante kamerzetel in Antwerpen 1928 als 
kandidaat van de Frontpartij won (controverse 
omwille van zijn straf en symbool van de 
amnestie en dus ongeldig verklaard) 
 

Boudewijn (koning) Belgische Koning van 1951 tot 1993 die aantrad 
door de troonsafstand van zijn vader Leopold III 
naar aanleiding van de koningskwestie en die 
vooral bekend staat om ethische kwesties zoals 
de abortuskwestie 
 

Max Buset BSP-partijvoorzitter die coalitie van socialisten 
en liberalen op de been bracht met als 
regeringshoofd Achille van Acker in 1954 
 

Roger Casement Britse consul in Congo die een rapport opstelde 
over de gruwelijkheden in Congo waardoor het 
internationaal protest tegen de wreedheden in 
Congo-Vrijstaat groeide in de twintigste eeuw 
 

Charlotte (britse kroonprinses) Echtgenote van de Duitse prins Leopold van 
Saksen-Coburg die later als weduwnaar door de 
Britten naar voren geschoven werd als 
Belgische Koning en uiteindelijk de eerste 
Belgische koning werd (Leopold I) 
 

Charlotte (dochter Leopold I) Jongste dochter van koning Leopold I gehuwd 
met de Habsburgse prins Maximiliaan wat 
België het argument geeft om aan de expeditie 
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in Mexico van de Franse Keizer deel te nemen 
om de noordgrens naar overzeese gebieden te 
weerleggen 
 

Winston Churchill Brits oud-premier die als eerste de notie Ijzeren 
Gordijn in gebruik neemt in 1946 
 

Willy Claes Co-voorzitter van de BSP die het verzet van zijn 
partij tegen de Volksunie en het FDF doet 
opheffen 
 

John Cockerill Orangist die uit economisch belang als Waalse 
ondernemer steun bood in Seraing 
 

Leo Collard Socialistisch minisister van Openbaar onderwijs 
in 1954 en later in 1969 BSP-voorzitter die 
opriep tot progressieve frontvorming omdat de 
CVP hen dumpte voor de liberalen 
 

Hendrik Conscience Auteur van de roman ‘De leeuw van 
Vlaanderen’ over de guldensporenslag die als 
lid van de literaire beweging stelde dat de 
Vlaamse cultuur een bijdrage had tot de 
vestiging van een Belgische nationaliteit tegen 
Frankrijk, uit deze literaire beweging groeide de 
Vlaamse beweging 
 

André Cools Co-voorzitter van PSB die het verzet van zijn 
partij tegen de Volksunie en het FDF doet 
opheffen 
 

Adolphe Daens Priester uit Aalst die het boegbeeld was van het 
daensisme als stroming 
 

Harold d’Aspremont Lynden Belgisch minister van Afrikaanse zaken die op 
vraag van commissarissen-generaal in 
Leopoldstad bij Tshombe heeft aangedrongen 
om de transfer van Lumumba waarbij Lumumba 
vermoord werd 
 

Jean-Baptiste David Vlaamsgezinde priester en professor waarnaar 
het Davidsfonds vernoemd werd opgericht door 
katholieke flaminganten 
 

Charles de Broqueville Regeringsleider van de katholieke partij in en 
die in 1916 een nationaal kabinet te vormen 
naar Frans en Brits voorbeeld door de drie 
ministers van Staat van de oppositie in zijn 
kabinet op te nemen waardoor zij volwaardige 
ministers werden 
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Bertrand De Clercq  Dominicaan die stelde dat de christen zowel 
links als rechts in het politieke spectrum 
geplaatst kan worden zonder verraad te plegen 
aan zijn geloof 
 

Staf Declercq Eerste leider van het VNV en gewezen kamerlid 
voor de Frontpartij 
 

Charles De Gaulle Obstakel voor de Europese integratie aangezien 
De Gaulle een Frans leiderschap ambieerde en 
zich verzette tegen de toetreding van het VK en 
geen voorstaander was van de supranationale 
aanpak 
 
Zijn aantreding als gevolg van zijn reactie op de 
Algerijnse crisis zorgde voor een versneld 
onafhankelijkheidsproces in de Franse kolonies 
 
 

Karel De Gucht VLD-partijvoorzitter in 2004 die België vergelijk 
met een diplomatieke conferentie aangezien de 
gemeenschappen enkel in de federale paritair 
samengestelde ministerraad een vergelijk 
moeten bekomen 
 

Léon Degrelle Leider van de door het fascisme geïnspireerde 
verbond Rex die op demagogische wijze het 
werkelijke land tegenover het wettelijke land 
poogde te stellen die later als oorlogsvrijwilliger 
naar het Oostfront vertrok (collaboratie) 
 

Jean-Luc Dehaene Formateur die een noodkabinet op de been 
brengt na de verkiezingen in 1991 vanwege de 
moeilijke start van regeringsformatie 
waaronder het Sint-Michielsakkoord in 1992 
ontstaat als derde Staatshervorming die 
eindelijk de federale staatsstructuur bekrachtigt 
En die uiteindelijk als voormalig eerste minister 
onderhandelaar wordt in de communautaire 
onderhandelingen 
 

Lucie Dejarding Eerste rechtstreeks verkozen vrouw in Leuk 
voor de BWP in 1929 
 

Léon Delacroix Socialist die als topadvocaat en naaste 
medewerker van Francqui in het Nationaal 
Comité als regeringsleider naar voren 
geschoven wordt die uiteindelijk regeringsleider 
wordt in 1918 van een regering van nationale 
unie die beter bekend staat als de Regering van 
Loppem 
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Hendrik De Man BWP-voorzittter die pleitte voor autoritaire 
democratie om de geldmachten onder controle 
te krijgen en die in België bleef tijdens WO II als 
raadgever van de koning maar later beschuldigd 
werd van collaboratie 
 

Cesar De Paepe Brusselse arts die behoorde tot de 
vrijdenkersvereniging Les Solidaires (die De 
Internationale introduceerde). De Paepe was 
ook lid van de progressistische kiesvereniging 
van Brussel 
 

Louis De Potter Boegbeeld van de republikeinse democraten/ 
patriotten in de revolutie die ontslag neemt als 
lid van het Voorlopig Bewind en na een mislukte 
agitatie begin 1831 naar Frankrijk moest 
vluchten 
 

Gérard Deprez Politicus van de PSC die als Franstalig 
vertegenwoordiger met Hugo Schiltz 
(Volksunie) het voorzitterschap deelde met 
betrekking tot het Sint-Michielsakkoord van de 
derde staatshervorming 
 
Een deel van de PSC splitste zich af en zocht als 
MCC onderdak bij de Franstalige liberalen 
 

Lodewijk De Raet Ambtenaar en economist die een belangrijke rol 
speelde bij de verruiming van de taalbeweging 
tot een nationale beweging die ook de 
verheffing van het Vlaamse volk op sociaal en 
economisch gebied nastreeft 
 

Marguerite De Riemaecker-Legot Eerste vrouwelijke Belgische minister in 1965 
 

Pieter De Somer Leuvense professor en later rector die als 
directeur van het invloedrijke tijdschrift ‘De 
Maand’ de evolutie illustreert van een 
christelijke arbeidersbeweging waarbij de 
verwijzingen naar de sociale leer van de kerk 
verdwijnen 
 

Goswin de Stassart Senaatsvoorzitter en eerste grootmeester van 
het Grootoosten 
 

Jules Destrée Socialistische wallingant die in een open brief 
aan koning Albert  I stelt dat er geen Belgen 
bestaan maar enkel Vlamingen en Walen 
 

Charles-Maurice de Talleyrand Franse ambassadeur die België als een 
kunstmatige creatie beschouwt door te stellen 
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dat er geen echt Belgisch volk bestaat maar 
enkel deelentiteiten 
 

Albert Devèze Waalse liberaal die herhaaldelijk minister van 
Landsverdediging was die pleitte voor een 
verregaande integratie van België in het Franse 
verdedigingssysteem tegen Duitsland 
 

Bart De Wever Partijvoorzitter van N-VA 
 

Filip Dewinter Ex partijvoorzitter van Vlaams Blok die een 70-
puntenplan opstelde na de verkiezingen van 
1991 dat alle antivreemdelingenstandpunten op 
een rijtje zet 
 

Karel Dillen Ex-partijvoorzitter van Vlaams Blok die de 
grondbeginselen van het Vlaams Blok vastlegde 
en de nadruk legde op de terugkeer van de niet-
Europese gastarbeiders naar hun eigen 
vaderland en samen met Filip Dewinter het 70-
puntenplan opstelde na de verkiezingen van 
1991 dat alle antivreemdelingenstandpunten op 
een rijtje te zetten 
 

Elio Di Rupo Waalse socialist en ex-premier waaronder de 
zesde staatshervorming uitgevoerd werd 
 

Karel Dobbelaere Socioloog die beweert dat het kerks 
katholicisme evolueert naar een sociaal-
culturele christenheid 
 

Engelbert Dollfüss Leider van de fascistische groepering in 
Oostenrijk 
 

Jean Duviesart Oud-CVP-premier die een van de kopstukken 
werd van het Rassemblement Wallon waar 
katholieken en niet-katholieken samenwerken 
als tegenhanger van de Volksunie 
 

Gaston Eyskens Medeleider van het tijdschrift Nieuw-
Vlaanderen die een stroming in de katholieke 
partij illustreert dat gewonnen is voor een of 
andere vorm van federalisme 
 
CVP-regeringsleider onder wie de 
volksraadpleging omtrent de koningskwestie 
gehouden werd 
 
CVP-regeringsleider van een 
minderheidsregering die het initiatief nam tot 
onderhandelingen over de schoolkwestie 
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Koning Boudewijn vroeg n.a.v. de Congocrisis in 
1960 om het ontslag van de regering Eyskens 
maar deze pikte het niet 
 
Premier onder wie de eerste staatshervorming 
werd doorgevoerd 
 

Daniel Féret Extreemrechts politicus die in 2006 veroordeeld 
werd tot 240 uren gemeenschapswerk en een 
verbod om 10 jaar lang een politiek ambt te 
bekleden voor het overtreden van de 
racismewet 
 

Ferdinand Foch Franse maarschalk onder wie de geallieerde 
commandostructuur viel waarin uiteindelijk ook 
België in opgenomen werd in september 1918 
(weliswaar met tegenzin van de koning) 
 

Louis Franck Liberaal die het samen met Frans Van 
Cauwelaert (katholiek) en Camille Huysmans 
(socialist) opnam voor de vernederlandsing van 
de Gentse universiteit in het kader van de 
evolutie van een taalbeweging tot een 
nationale beweging die ook de verheffing van 
het Vlaamse volk op sociaal en economisch vlak 
nastreefde 
 

Francisco Franco Rechtse generaal van Spanje die opkwam tegen 
de linkse regering wat leidde tot de Spaanse 
Burgeroorlog (dictator) 
 

Emile Francqui Bankier en topman van de financieel-industriële 
holding Société Générale en centraal figuur 
binnen het Nationaal Hulp-en Voedingscomité 
die na de oorlog zorgt voor stabilisatie van de 
Belgische frank 
 

Franz-Ferdinand (aartshertog) Oostenrijkse kroonprins die in Sarajevo 
vermoord werd door Servische nationalisten op 
28 juni 1914 wat aanleiding gaf tot WO II 
 

Walthère Frère-Orban Advocaat en een van de meest markante 
vertegenwoordigers van de doctrinaire vleugel 
van het liberalisme 
 

Jaak Gabriëls Partijvoorzitter van de Volksunie die probeerde 
de Volksunie als links-liberale partij in de markt 
te zetten en uiteindelijk als verruimer bij de 
nieuw opgerichte VLD beland in 1992 
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Alexandre Galopin Gouverneur van de Société Générale die tijdens 
WO II het boegbeeld van de politiek van 
voorwaardelijke werkhervatting was om de 
bevoorrading van het land te verzekeren, de 
deportatie van arbeiders te beletten en vooral 
de ondernemingen uit Duitse handen te houden 
 

Walter Ganshof van der Meersh Jurist die het boek ‘Pouvoir de fait et règle de 
droit dans le fonctionnement des institutions 
politiques’ schreef naar aanleiding van de 
nieuwe partijverhoudingen 
 

Isabelle Gatti de Gamond Feministe die in de jaren 1860 in Brussel een 
kwalitatief hoogstaand middelbaar onderwijs 
voor meisjes in vrijzinnig perspectief oprichtte 
 

Alexandre Gendebien Advocaat en lid van het Voorlopig Bewind die 
als reünist niet verwachtte van een zelfstandig 
België en streefde naar de hereniging bij 
Frankrijk 
 

Eugène Goblet d’Alviella Liberaal kopstuk die tot minister van Staat 
benoemt werd om de nationale eendracht te 
benadrukken 
 

Michail Gorbatsjov Sovjetleider die aan de macht kwam in 1985 
waardoor er toenadering kwam tussen Moskou 
en Washington in de Koude Oorlog die een 
beleid voert gericht op de openheid en 
hervorming van de sovjet-unie 
 

Marcel Grégoire Voormalig UDB-minister die de term particratie 
in de Belgische politiek introduceerde 
 

Paus Gregoirus XVI Paus met antiliberale standpunten waarop de 
ultramontanen zich beroepen 
 

Charles Grey Regeringsleider op 22 november 1830 die 
sympathie opbracht voor de liberale revolutie in 
Brussel 
 

Juvénal Habyarimana Hutu-president wier regime in 1994 ten val 
gebracht werd en leidde tot de Rwandese 
genocide 
 

Dag Hammarskjöld VN-secretaris-generaal die het mandaat krijgt 
voor een militaire operatie in Congo naar 
aanleiding van de resolutie van de VN 
Veiligheidsraad van 14/7 als antwoord op de 
vraag van Congo om VN-troepen te sturen 
tegen de buitenlandse agressie en de resolutie 
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roept België ook op om zijn troepen terug te 
trekken uit Congo 
 

José Happart Symboolfiguur in de communautair explosieve 
taalgrensgemeente Voeren die bij de Europese 
verkiezingen van 1984 op de lijst van de PS mag 
prijken 
 

Pierre Harmel CVP-minister van Onderwijs onder de CVP-
regering van 1950-1954 die schoolwetten 
invoerden die felle kritiek uitlokten vanuit links 
perspectief die er een partijdige bevoordeling in 
zag van het katholiek onderwijs 
 

Georges Helleputte Leuvense ingenieur-architect die symbool staat 
voor de christendemocratische tendens binnen 
de katholieke partij 

Lucienne Herman-Michielsens Senator voor de PVV die de stuwende kracht 
werd achter de voorstellen voor de vrijmaking 
van abortus 
 

Heinrich Himmler SS-leider 
 

Adolf Hitler  

Paul Hoornaert Luikse advocaat die de leiding heeft over het 
Belgisch Nationaal Legioen dat in 1922 tot stand 
kwam en vooral oudstrijders in de grote steden 
rekruteert 
 

Luc Huyse Leuvense socioloog die in 1991 een grondige 
studie aan de repressie wijdde en ze plaatst in 
een strijd tussen oude en nieuwe elites zowel 
op politiek, administratief als cultureel vlak en 
die een analyse maakte over zwarte zondag in 
opdracht van de SP 
 

Camille Huysmans Socialist die het samen met Frans Van 
Cauwelaert (katholiek) en Louis Franck (liberaal) 
opnam voor de vernederlandsing van de Gentse 
universiteit in het kader van de evolutie van een 
taalbeweging tot een nationale beweging die 
ook de verheffing van het Vlaamse volk op 
sociaal en economisch vlak nastreefde 
 
En die met Frans van Cauwelaert voor een 
historisch schoolakkoord zorgen in 1921 
 
Londenaar binnen de verdeling van het 
socialisme tegenover de socialisten van het 
bezette land 
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Paul Hymans Liberale minister die van de mogelijkheden die 
door de jonge Volkenbond gebruik maakte om 
een Belgische stem te laten horen en die zo 
verkozen werd tot voorzitter van de allereerste 
Volkenbondvergadering en benoemd tot 
minister van Staat als liberaal kopstuk om de 
nationale eendracht te benadrukken en die de 
illusie koesterde dat België door deelname aan 
de vredesconferentie een volwaardige 
deelnemer van het Europese 
grootmachtentoneel geworden is en ervoor 
pleit om de band met GB te versterken en ijvert 
voor een afzonderlijk militair akkoord met GB 
 

Joseph Ileo Regeringsleider in Congo van een regering die 
door Kasa Vubu in het leven geroepen werd en 
er niet in slaagt zich te consolideren omdat 
Lumumba nog steeds over steun van de 
parlementaire meerderheid beschikt  
 

Paul Janson Latere leider van de progressisten die deel 
uitmaakt van de Eerste Internationale  
 

Henri Jaspar CVP-premier die in 1929 belooft de taalkwestie 
eens en voorgoed op te lossen door taalwetten 
door te voeren die de vernederlandsing van 
Vlaanderen zal realiseren in 1930 
 

Paus Johannes XXIII Hervormingsgezinde paus die het Tweede 
Vaticaans Concilie bijeenroept, een 
uitzonderlijke vergadering van kardinalen en 
bisschoppen dat inhaakt op 
vernieuwingstendensen in diverse landen en 
een einde maakt aan de geslotenheid van de 
katholieke leefwereld en haar meer afstemt op 
de moderne wereld 
 

Keizer Jozef II Oostenrijkse keizer onder wie de centralisatie in 
de Zuidelijke Nederlanden een eerste 
hoogtepunt bereikt 
 

Regent Karel Broer van Leopold III die in afwachting van de 
bevrijding van koning Leopold III 
(krijgsgevangen koning) door de Verenigde 
Kamers aangesteld werd als regent 
 

Joseph Kasa-Vubu Leider van Abako/etnische groepering van het 
Kongo-volk in Beneden-Congo en de eerste 
president werd van het onafhankelijke Congo 
en eerste minister Lumumba afzet 
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Julien Lahaut Voorzitter van de Kommunistische partij die op 
18 augustus 1950 in zijn huis vermoord werd 
 

François Lambermont Diplomaat die mee hielp om een akkoord te 
bereiken met Nederland om de scheldetol af te 
kopen en secretaris-generaal van Buitenlandse 
Zaken en op die manier persoonlijk toegewijd 
was aan de Koning en een liberaal cachet droeg 
 

Irma Laplasse Eerste geval waarbij een repressieproces werd 
overgedaan en een terdoodveroordeling en 
executie werd omgezet tot levenslange 
hechtenis op beschuldiging van verklikking 
 

Joseph Lebeau Luikse advocaat en journalist die een hoge post 
bezette in het nieuwe koninkrijk België wat de 
stelling van historica Els Witte bevestigd dat de 
intellectuele middenklasse de drijvende kracht 
was achter de Belgische revolutie 
 

Theo Lefèvre CVP-voorzitter en premier, na het Schoolpact 
was hij van oordeel dat het tijd is om de 
doelstellingen van 1945 te realiseren en ziet 
vooral de conservatieve vleugel als obstakel en 
na de verkiezingen van 1961 de weg effent voor 
een coalitiewissel en de liberalen inruilt voor de 
BSP en die in het kader van de koningskwestie 
koning Boudewijn waarschuwt niet terug te 
keren naar de praktijken van zijn vader Leopold 
III 
 

Leopold I (koning) Eerste Belgische koning, van 1831 tot 1865 die 
als kandidaat voor het Belgische koningschap 
werd voorgedragen door GB, Duitse prins 
gehuwd met overleden Britse kroonprinses 
Charlotte 
 

Leopold II (koning) Belgische koning van 1865 tot 1909 die vooral 
bekend staat om zijn gruwelijkheden in Congo 
en als privépersoon soeverein staatshoofd was 
van Congo van 1885 tot 1908 (overname door 
Belgische staat) 
 

Leopold III (koning) Belgische koning van 1934 tot 1951 die 
noodgedwongen troonsafstand deed ten 
voordele van zijn zoon Boudewijn vanwege de 
koningskwestie 
 

Leopold van Saksen-Coburgh Duitse prins en weduwnaar van de Britse 
kroonprinses Charlotte die door de 



12 
 

grootmachten naar voren geschoven werd als 
koning van het kersverse onafhankelijke België 
 

Paus Leo XIII Nieuwe paus in 1878 onder wie de 
tegenstellingen in het katholieke kamp 
afzwakten en auteur van het encycliek Rerum 
Novarum 1891 waarin hij oproept tot 
corporatisme en indien nodig het oprichten van 
een antisocialistische arbeidersbeweging 
 

Yves Leterme CD&V-voorzitter die stelt dat de splitsing van de 
kieskring BHV een fluitje van een cent is als 
kritiek op de paarse regering maar zelf ook niet 
tot een compromis komt in 2005 en belgisch 
premier in 2008 wier regering valt omwille van 
BHV 
 

Arend Lijphart Nederlands politicoloog die de term 
pacificatiedemocratie introduceerde 
 

Louise-Marie (koningin) Dochter van de Franse vorst waarmee koning 
Leopold I huwde 
 

Louis-Philippe van Orléans (koning) Franse burgerkoning waarnaar de notie 
orleanisme vernoemd is en die op de Franse 
troon belandt na de Julirevolutie in 1830 
waardoor er een einde komt aan de 
Bourbondynastie in Frankrijk, schoonvader van 
Leopold I geabdiceerd en gevlucht naar 
aanleiding van de revolutiegolf van 1848 
  

Patrice Lumumba Leider van het Mouvement National Congolais 
die op de plechtige proclamatie van de 
onafhankelijkheid onaangekondigd een speech 
geeft waarin hij het koloniale bewind hekelt, hij 
wordt eerste minister van Congo maar wordt 
door president Kasa-Vubu afgezet maar omdat 
hij niet van het politieke toneel wilde 
verdwijnen probeerde Mobutu hem te 
arresteren maar gevlucht en gevangen 
genomen door Mobutu en uiteindelijk 
vermoord bij zijn transfer 
 

Adriaan Martens Activist die als dokter tot lid van de pas 
opgerichte Koninklijke Vlaamse Academie voor 
Geneeskunde werd benoemd waardoor de 
liberalen in 1939 de regering laten vallen 
 

Wilfried Martens  

Karl Marx  
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Maximiliaan (keizer) Habsburgse prins die gehuwd was met prinses 
Charlotte, de jongste dochter van België 
 

Désire-Joseph Mercier Aartsbisschop waarbij de Belgische 
kerkprovincie als eerste in Europa een centrale 
leiding kreeg 
 

Charles Michel Belgisch premier in 2014 waarbij de regering 
vervroegd ontbonden werd en verderging als 
minderheidsregering zonder N-VA 
 

François Mitterand Franse president die met het verleden in het 
achterhoofd een hereniging met Duitsland 
enkel kan aanvaarden mits garanties voor de 
toekomst 
 

Joseph Mobutu Kolonel, stafchef van het leger die een 
staatsgreep pleegde en de politici 
neutraliseerde en een commissie van technici, 
jonge Congolese universitairen installeerde die 
als college van commissarissen-generaal de 
uitvoerende en wetgevende macht toebedeeld 
kregen 
 
Zijn soldaten namen Lumumba gevangen 
tijdens zijn vlucht 
 
Eerste president van het onafhankelijke Congo 

Jean Monnet Bedenker en voorzitter van de Hoge Autoriteit 
(een van de vaders van Europa) 
 

Edmund Morel Britse journalist die de brutale dwangarbeid van 
de inlandse Congolese bevolking aan de kaak 
stelde waardoor in de twintigste eeuw het 
internationaal protest tegen de wreedheden in 
Congo-Vrijstaat groeide 
 

Benito Mussolini Fascistische leider van Italië in 1922 dat zich 
keert tegen het partijenregime en de 
democratie 
 

Napoleon (keizer)  

Napoleon III (keizer)  

Isodore Ndaywel Historicus die stelt dat de nieuwe naam voor de 
schepping van Leopold II, Congo-Vrijstaat een 
kolonie is zonder metropool (een staat waarvan 
de grenzen nog getrokken moeten worden 
 

Kwame Nkrumah President van Ghana die bekend staat om zijn 
panafrikanisme 
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Pierre Nolf Liberale minister van Kunsten en 
Wetenschappen die het compromis opmaakte 
omtrent de vernederlandste Gentse universiteit 
dat ook wel eens door spottende flaminganten 
de Nolf-barak genoemd wordt. 
 

Jean-Baptiste Nothomb Luxemburgse advocaat die een hoge post bezet 
in het nieuwe Koninkrijk België en de stelling 
van historica Els Witte bewijst dat de 
intellectuele middenklasse de drijvende kracht 
was achter de Belgische revolutie 
 

Laurette Onkelinx Socialiste, Eerste vrouwelijke minister-president 
met name in 1993 van de Franse 
gemeenschapsregering 
 

Palmerston Britse minister van Buitenlandse Zaken die zijn 
stempel drukte op de agenda van de 
Conferentie van Londen 
 

François Perin Luikse hoogleraar en latere politicus die in 1960 
de partijen verantwoordelijk acht voor de 
blokkeringen in de Belgische politieke 
besluitvorming 
 

Léon Petillon Voormalige gouverneur-generaal van Belgisch 
Congo die als minister van Koloniën in 1958 
beslist om een werkgroep van politici en 
deskundigen te belasten met een studie ter 
plaatse van de Congolese kwestie 
 

Hubert Pierlot  

Paus Pius IX Paus die antiliberaal ingesteld was vanwege zijn 
confrontatie met een liberale nationale 
beweging in Italië die de Pauselijke Staten 
bedreigde 
 

Marie Popelin Afgestudeerde juriste die niet werd toegelaten 
tot de advocatuur wat leidde tot de stichting 
van de Ligue belge du droit des femmes die in 
1905 de kern werd van de Nationale 
Vrouwenraad 
 

Pierre-Joseph Proudhon Franse utopische socialist die de 
antifeministische tendens aanhangt (vrouw als 
concurrente op de arbeidsmarkt) 
 

Ronald Reagan Gewezen VS-president die stond voor een 
consequent neoliberaal beleid 
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André Renard Luikse vakbondsleider onder wiens leider de 
Waalse gewestelijke verbonden van het ABVV 
een comité vormden op 23/12 om de staking 
richting te geven en die in 1961 de Mouvement 
Populaire Wallon oprichtte 
 

Charles Rogier Luikse liberaal die in Antwerpen verkozen werd 
en regeringsleider van de liberale regering in 
1947 en een van de meest markante 
vertegenwoordigers van de doctrinaire vleugel 
van het liberalisme en die een belangrijke rol 
speelde in de afkoop van de scheldetol 
 

Franklin Roosevelt Amerikaanse president die als gevolg van de 
New Deal uitgebreide volmachten verwerft en 
zo sommige hervormers inspireert 
 

Jean-Jacques Rousseau Volonté générale wordt tot uitdrukking 
gebracht in de meerderheid 
 

George Rutten Dominicaan die in 1904 een permanent 
secretariaat voor syndicale actie oprichtte 
waaruit in 1912 het ACV groeit 
 

Louis Rwagasore Burundische prins die als gedoodverfde premier 
en criticus van België eind 1961 vermoord door 
zijn politieke tegenstaanders 
 

Antonio de Oliveira Salazar Leider van de fascistische groepering in Portugal 
 

Hugo Schiltz Politicus van de Volksunie die als 
vertegenwoordiger van de Vlamingen met 
Gérard Deprez (PSC) het voorzitterschap deelde 
met betrekking tot het Sint-Michielsakkoord 
van de derde staatshervorming 
 

Gerhard Schröder SPD-kanselier in Duitsland wier politiek een 
voorbeeld vormt voor een paarse regering 
 

Robert Schuman Frans minister van Buitenlandse Zaken die 
voorstelde om een Duitse en Franse steenkool-
en staalnijverheid te integreren onder 1 
supranationale autoriteit 
 

Miet Smet Oprichtster van de werkgroep Vrouw en 
Maatschappij dat een vooraanstaande rol kreeg 
in de CVP 
 

Antoinette Spaak Eerste vrouwelijke partijvoorzitter met name 
van het FDF 
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Marie Spaak-Janson Gecoöpteerde senator door de BWP in 1921 
 

Paul-Henri Spaak  

Jozef Stalin Sovjetleider wier overlijden in 1953 voor een 
beperkte détente zorgde in de Koude Oorlog 
 

Henry Morton Stanley Amerikaanse journalist en ontdekkingsreiziger 
die het voor Europa nog onbekende gebied van 
de Congo-stroom in kaart bracht 
 

Engelbert Sterckx Kardinaal en aartsbisschop van Mechelen 
waarbij de Belgische kerkprovincie als eerste in 
Europa een centrale leiding kreeg en die Rex 
veroordeelde als een gevaar voor het land en 
de katholieke partij die aanhanger was van de 
liberaal-katholieke meerderheidsstroming die 
de liberale grondwet accepteerde zonder 
daarom de feitelijke voorrangspositie van de 
kerk op te geven 
 

Gustav Streseman Duitse minister van Buitenlandse Zaken die van 
de mentaliteitswijziging van de harde lijn tegen 
Duitsland naar de collectieve veiligheid handig 
gebruik maakte om voor Duitsland opnieuw een 
plaats te verwerven in Europa 
 

Paul Struye Senaatsvoorzitter die er in 1961 op wees dat 
niet politieke partijen en drukkingsgroepen 
beslissingen moeten nemen, maar de 
vertegenwoordigers van de natie 
 

Erasme Surlet de Chokier Regent van het kersverse onafhankelijke België 
voor er een staatshoofd (Leopold I) aangeduid 
was 
 

Margaret Thatcher Gewezen Brits premier die stond voor een 
consequent neoliberaal beleid 
 

Adolphe Thiers Franse liberale leider die bekend is om het 
citaat ‘il règne mais il ne gouverne pas’ m.b.t. 
de onschendbaarheid van de koning 
 

Marianne Thyssen Ex CD&V voorzitter 
 

Leo Tindemans Eerste minister onder wie het Egmontpact tot 
stand kwam die in 1978 het ontslag van zijn 
regering in volle Kamerzitting aankondigde 
vanwege de mislukking van dat Egmontpact 
 

Louis Tobback Minister van Binnenlandse Zakken voor de SP in 
1998 die ontslag moest nemen naar aanleiding 
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van de door van een asielzoekster bij een 
gedwongen uitwijzing 
 

Harry Truman Amerikaanse president die in 1947 
economische en militaire steun beloofde aan 
vrije volkeren die bedreigd worden door de 
communistische opmars 
 

Donald Trump Huidig Amerikaans president van de 
republikeinen  
 

Moise Tshombe Congolees met een vooraanstaande rol in een 
kartel van Katangese etnische groepen die op 
11/7 de onafhankelijkheid van Katanga uitriep 
met steun van de Belgische militairen bij wie 
Harold d’Aspremont Lynden op vraag van de 
commissarissen-generaal in Leopoldstad heeft 
aangedrongen op de transfer van Lumumba 
waarbij hij vermoord werd 
 

Achille Van Acker Socialistische regeringsleider die eisen stelt 
voor de terugkeer van koning Leopold III, 
opsteller van het Sociaal Pact dat hij met de 
besluitwet van 28 december 1944 invoert en zo 
als Minister van Sociale Zaken een stelsel van 
sociale veiligheid voert 
 

Omer Vanaudenhove Voorzitter van de liberale partij die vanaf 1961 
het roer resoluut omgooide om zijn partij open 
te stellen voor katholieken 
 

Jef Van Bilsen Professor aan de Koloniale Hogeschool van 
Antwerpen die zijn plan voor de stapsgewijze 
ontvoogding van Congo die binnen een termijn 
van 30 jaar voltooid moet zijn lanceerde dat in 
België weggelachen werd en in Congo voor een 
kettingreactie zorgde 
 

Frans Van Cauwelaert Katholiek die het samen met Louis Franck 
(liberaal) en Camille Huysmans (socialist) 
opnam voor de vernederlandsing van de Gentse 
universiteit in het kader van de evolutie van een 
taalbeweging tot een nationale beweging die 
ook de verheffing van het Vlaamse volk op 
sociaal en economisch vlak nastreefde 
 
Oprichter van het Vlaams-Belgisch Verbond en 
stelt met het oog op de naoorlogse periode het 
Vlaamse minimumprogramma op 
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Samen met Camille Huysmans in 1921 
historisch schoolakkoord 
 
Katholieke Kamervoorzitter die wantrouwig 
staat tegenover een te verregaande integratie 
(atlantisten) 
 

Luc Van den Brande Minister-president onder wiens impuls tijdens 
de eerste legislatuur 5 resolutie over de 
‘volgende’ staatshervorming werden 
goedgekeurd waarin een meer substantiële 
invulling van het federalisme wordt gevraagd 
 

Emile Vandervelde Socialist, Brusselse advocaat en opsteller van 
het Charter van Quaregnon dat in 1894 als 
electoraal programma van de BWP wordt 
opgenomen en die als socialistische leider in 
1914 tot minister van Staat werd benoemt om 
de nationale eendracht te benadrukken 
 

Pierre Van Humbeeck Eerste titularis van het ministerie van Openbaar 
onderwijs; dignitaris van het Grootoosten en 
zowel sociaal progressief als antigodsdienstig en 
staat symbool voor het beleid dat de regering 
wil voeren en die in 1879 voor een ieuwe 
organieke wet zorgt die de gemeentelijke 
autonomie beperkt (liberaal) 
 

Jozef-Ernest Van Roey Kardinaal en aartsbisschop van Mechelen 
waarbij de Belgische kerkprovincie als eerste in 
Europa een centrale leiding kreeg en die Rex 
veroordeelde als een gevaar voor het land en 
de katholieke partij 
 

Herman Van Rompuy Door de Europese staats- en regeringsleiders als 
eerste vaste voorzitter van de Europese Raad 
aangewezen (CD&V politicus 
 

Joris Van Severen Gewezen Kamerlid voor de Frontpartij die in 
1931 Verdinaso oprichtte (Verbond van Dietse 
Nationaal-Solidaristen) 
 

Guy Vanthemsche Historicus die stelt dat de staat gedominieerd 
door de sociaaleconomische elite een reddende 
en ondersteunende of opvullende rol speelt, 
optreedt als regelgeven en zelfs als herverdeler 
van de rijkdom ten tijde van de laisser faire 
politiek 
 

Harry Van Velthoven Historicus die de wezenlijke vooruitgang van de 
taalwetgeving in de 19de eeuw betwist en de 
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stelling van Lode Wils betwist dat de katholieke 
partij meer Vlaamsgezindheid zou hebben 
tentoongespreid dan de andere partijen 
 

Paul Van Zeeland Oud-premier en minister van Buitenlandse 
Zaken 1949-1954 die in 1935 volmachten vroeg 
voor een jaar om het gebrek aan efficiëntie van 
de politieke instellingen weg te werken en die 
een groep vertegenwoordigt die fundamenteel 
geen bezwaar heeft tegen Europese 
economische integratie maar toch wantrouwig 
staat tegenover alle tendensen tot 
supranationaliteit en Europees federalisme 
 

Pierre-Théodore Verhaegen Brusselse advocaat en vroegere orangist die de 
drijvende kracht wordt van de vrijmetselarij die 
de leiding van het Grootoosten zal overnemen 
en haar in een politieke richting zal sturen 
 

Guy Verhofstadt Leider van 2 paarse regeringen die de liberale 
vernieuwings-en verruimingsoperatie 
persoonlijkt en in zijn regeerverklaring de 
ambitie verwoordt om België om te bouwen tot 
een modelstaat en die zich mettertijd steeds 
meer associeert met ethische hervormingen en 
die zich bovendien schaarde achter een forza 
flandria 
 

Luc Versteylen Jezuïet met een christelijk geïnspireerde 
herlevingsbeweging waarvan Agalev een 
offspring is 
 

Victoria (koningin) Britse koningin die het nichtje was van Leopold I 
  

Otto von Bismarck Duitse kanselier onder wie er een stelsel van 
verplichte sociale verzekeringen bestond in 
Duitsland 
 

Alexander von Falkenhausen Duitse generaal die de leiding had over de 
Militärverwaltung in Brussel 
 

Jules Vuylsteke Gentenaar die Vlaamsgezindheid koppelde aan 
vrijzinnigheid onder de leuze ‘Klauweraert en 
geus’ 
 

Hertog van Wellington Regeringsleider van een conservatieve regering  
 

Wilhelm II (keizer) Duitse keizer in 1870 van wie er dreiging uitging 
richting België na het einde van de Franse 
dreiging 
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Willem I (koning) Leider van het Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden van 1814-1830 en later na de 
splitsing van Nederland wier beleid groot verzet 
uitlokte in het Zuiden wat leidde tot de 
Belgische onafhankelijkheid in 1830 
 

Willem II (koning) Koning van Nederland wier overlijden symbool 
stond voor een generatiewisseling in de 
Nederlandse politiek en waardoor bepaalde 
kringen in het Noorden niet langer droomden 
van een herstel van het grote Koninkrijk der 
Nederlanden hij wou ook steeds elke blijk van 
onrust in België aanwakkeren 
 

Jan Frans Willems Schrijver en taalminnaar die als vader van 
Vlaamse beweging wordt beschouwd weliswaar 
in de vorm van een literaire beweging 
 

Lode Wils Historicus die unionisme en orleanisme 
definieert en stelt dat de katholieke partij meer 
Vlaamsgezindheid zou hebben tentoongespreid 
dan de andere partijen en die ook stelt dat de 
niet-inwilliging van de Vlaamse eisen na WO I 
voor een groot deel te wijten was aan het 
persoonlijke verzet van Albert I en die in de 
bestraffing van de collaboratie vooral een 
afrekening ziet tussen vrijzinnigen en 
katholieken m.a.w. tussen links en rechts 
 

Woodrow Wilson Amerikaanse president die bekend staat 
omwille van zijn 14puntenplan na WO I  
 

Els Witte Historica die heeft aangetoond dat de 
intellectuele middenklasse de drijvende kracht 
was achter de Belgische Revolutie 
 

Charles Woeste Brusselse advocaat die verkozen werd in Aalst 
die tevens symbool staat voor de conservatieve 
tendens binnen de katholieke partij 
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