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Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam het voortbestaan van de Belgische monarchie ernstig in gevaar,
omdat Koning Leopold III zich overgaf aan de Duitsers. De Koning raakte in conflict met de Belgische
regering, die wilde doorvechten. Op 28 mei 1940 maakte de Belgische premier Pierlot de 'onmogelijkheid om te regeren” van Leopold III bekend. De ministers namen daarmee in praktijk de Koninklijke
macht over. De uitspraak van het parlement leidde tot een politiek conflict die bekend kwam te staan als
de Koningskwestie. De Verenigde Kamers besloten op 20 september 1944 uiteindelijk Karel als Regent
van het Koninkrijk België te benoemen.
BIOGRAFIE
Karel van België (1903-1983) was de 2de zoon van Albert I van België (1875-1934), °°1875 Elisabeth van
Beieren (1876-1965). In 1910 kreeg hij de titel Graaf van Vlaanderen. Hij volgde een opleiding bij de
Britse marine, waar hij ereluitenant was. In 1939 werd Prins Karel kolonel in het Belgische leger.
Prins Karel had zeer goede contacten met Winston Churchill en andere geallieerde leiders. Hierdoor was
hij de Belgische contactpersoon voor het Marshallplan, het Amerikaanse hulpplan voor Europa. Prins
Karel was waarnemend Belgisch staatshoofd op cruciale momenten in de geschiedenis:
*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.
Hij bezocht Belgisch Congo in 1947.
Na zijn regentschap trekt de prins zich terug in Raverszijde, dichtbij zee. Hij tekent en schildert er vooral
portretten en landschappen. Hij kiest als artiestennaam “Karel van Vlaanderen”. In december 1981
verkocht hij zijn domein aan de Belgische staat en overleed 2 jaar later op 1 juni 1983. Hij werd op 7 juni
1983 met nationale eer in Brussel begraven en bijgezet in de crypte te Laken. Karel was de laatste graaf
van Vlaanderen. Na hem werd deze dynastieke titel niet meer toegekend.

100 Frank, type 4 Koningen

50 Frank, type Mercurius

In 1944 trad België toe tot de nieuwe internationale monetaire orde. De regels hiervan werden bepaald
tijdens de conferentie van Bretton Woods, waar o.m. het Internationaal Monetair Fonds opgericht werd.
De Belgische frank wordt ten opzichte van de waarde van het goud en de Amerikaanse dollar ingeschakeld in het stelsel van de goudwisselstandaard, een wereldwijd systeem van vaste wisselkoersen.

20 Frank, type Mercurius

5 Frank kopernikkel, type Ceres

Tijdens het regentschap van prins Karel werden geen munten op naam van Leopold III geslagen. In plaats
daarvan kwamen er grote stukken van 100 frank met de 4 bustes van de eerste Belgische koningen in
omloop, en twee reeksen met verschillende waarden (50, 20, 5 en 1 frank) met afbeeldingen van
Mercurius en Ceres, god van de handel en godin van de landbouw in de Romeinse mythologie, de eerste
in zilver, de tweede in kopernikkel. Ook 5 frank, 1 frank, 25 centiem en 10 centiem werden geslagen in
zink die in België en Nederland werden gebruikt als goedkoop muntmateriaal tijdens de oorlog.

1 Frank kopernikkel, type Ceres

5 Frank zink, type Rau

1 Frank zink, type Rau

25 Centiem zink, type Jespers

10 Centiem zink, type Jespers

Bronnen:

Wikipedia: monarchie.be
Catawiki: Van Romeinse munt tot Belgische frank.

