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http://nl.wikipedia.org/wiki/Pruisen


 

Tijdlijn van het Koninkrijk in Wording 
1795 - 1815 

 
Het einde van de Republiek der Nederlanden 1795 

De Bataafse Republiek 1795 - 1806 

Koning Lodewijk Napoleon en koningin Hortense de Beauharnais 1806 - 1810 

Inlijving bij het keizerrijk van Napoleon 1810 - 1813 

Oranje in ballingschap 1795 - 1813 

Opstand tegen en verdrijving van de Fransen november - december 1813 

Van Hogendorp vormt voorlopig bestuur november 1813 

Aanvaarding soevereiniteit Willem van Oranje 1813 

De geallieerde opmars en Franse tegenstand 

De nieuwe staat krijgt vorm december 1813 - november 1814 

Grondwet en Inhuldiging Soeverein vorst 1814 

Uitbreiding Nederlands grondgebied 

Teruggave overzeese bezittingen 

Noord en Zuid gescheiden samen augustus 1814 - maart 1815 

België voorlopig samen onder gezag van Koning Willem I 

Vredesonderhandelingen Congres van Wenen 

De geboorte van het Verenigd Koninkrijk maart - september 1815 

Opnieuw ten strijde tegen Napoleon 1815 

Slag bij Waterloo einde Napoleon 1815 

Grondwet en inhuldiging in Brussel 1815 

Koninkrijk in wording 1815 

 

 

 

 

 

 

  

 

    Wapen van Koning Willem I 
Bron: www.koninkrijk1813.huygens.knaw.nl   



 

Napoleon Bonaparte 1769 - 1821 
Keizer van 1804 - 1815 

 
 

De geschiedenis van Nederland staat nooit los van 

ontwikkelingen in het buitenland. Dat geldt zeker ook voor 

het einde van de achttiende en begin negentiende eeuw. De 

Fransen oefenden een beslissende invloed uit in de 

Nederlandse politiek. Napoleon kwam in beeld. In de jaren 

voor de Franse revolutie werd hij tot militair opgeleid. De 

Franse Revolutie deed de totale Europese samenleving 

wankelen. Napoleon zette in 1799 de Franse regering af en 

werd eerste Consul van Frankrijk. In 1804 riep hij zichzelf en 

gemalin Joséphine de Beauharnais uit tot keizer en keizerin. Er 

waren vele oorlogen onder zijn bewind. De generaal ging zijn troepen voor in veldtochten 

tegen onder andere de keizer van Oostenrijk, de Russische tsaar en de koningen van 

Pruisen en Engeland. Na een serie overwinningen slaagde Frankrijk er in een dominante 

positie op het vasteland van Europa in te nemen. Napoleon benoemde familieleden en 

vrienden in machtsposities in andere landen om daar als Getrouwe van de keizer te 

heersen. De Bataafse Republiek was in 1795 gevormd met steun van Franse troepen. 

Stadhouder Willem V, de vader van de latere Koning Willem I, was verjaagd naar Engeland 

door Nederlandse patriotten. Tot 1806 bleef de Bataafse Republiek formeel onafhankelijk 

van Frankrijk. In werkelijkheid gebeurde er weinig zonder goedkeuring van de Fransen. 

Napoleon benoemde in 1806 zijn broer Lodewijk en stiefdochter Hortense tot Koning en 

Koningin van Holland. Doordat Napoleons huwelijk met Joséphine kinderloos bleef liet hij 

zich in 1809 scheiden. Voor het legitimeren van zijn keizerschap dwong Napoleon in 1810 

een huwelijk af met Marie Louise van Oostenrijk, dochter van de Oostenrijkse keizer Frans 

I. Zij schonk Napoleon in 1811 zijn enige wettige zoon, Napoleon Frans Karel Jozef. Na zijn 

eerste val en verbanning naar Elba in 1814 zag hij haar en zijn zoon nooit meer terug. Na 

tien maanden ontsnapte hij en greep opnieuw de macht. In 1815 moest hij voor de 

tweede keer afstand doen van de troon. Hij verloor de slag bij Waterloo en werd 

verbannen naar St. Helena.   

Napoleon bezocht meerdere malen het strategisch gelegen Zeeland om de 
kustverdediging op orde te brengen tegen Engelse aanvallen. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Marie_Louise_van_Oostenrijk


 

Franse vlag op Dikke Toren 
Wat betekende deze periode voor Zierikzee 
 
 

In 1795 trad in Zierikzee een nieuw stadsbestuur aan. De 

Prinsgezinden waren geweldloos aan de kant gezet. De Franse 

vlag werd op de Dikke Toren uitgestoken, er werd gedanst 

rond vrijheidsbomen en er was Vrijheid, Gelijkheid en 

Broederschap. Het nieuwe bestuur bestaande uit patriotten 

voerde de regels uit van de Franse gezaghebbers. Vanwege de dure inkwartiering van de 

soldaten was twee jaar na de komst van de Fransen de stad bijna failliet. Invoering van de 

dienstplicht riep weerstand op, zeker toen de vraag naar soldaten toenam. De oorlog 

belemmerde de handel met Engeland. Zierikzee had nog een kleine vloot, maar het 

uitvaren werd steeds gevaarlijker. De pakhuizen zaten vol met smokkelwaar. Gilden 

werden afgeschaft en voorrechten van de Prinsgezinde regenten werden ingetrokken. In 

1798 volgde de scheiding van bestuur en rechtspraak en van kerk en staat in Nederland. 

Nieuwe maten en gewichten werden ingevoerd. De belangrijkste straten en poorten in 

Zierikzee kregen Franse namen. Bij de ’nieuwe’ burgerlijke stand moest iedereen een 

familienaam aannemen. Ook de schepen kregen Franse namen. Napoleon zijn broer 

Lodewijk en zijn stiefdochter Hortense werden in 1806 de eerste Koning en Koningin van 

Holland. Na de beslissende nederlaag bij Leipzig begonnen de Franse troepen zich terug te 

trekken uit Nederland. De Franse bevelhebber Ducos bleef met zijn troepen in Zierikzee. 

Een aantal Engelse schepen verscheen voor de kust en de Engelsen eisten de stad op. De 

Fransen werd een veilige aftocht geweigerd. Daarop besloot Ducos de stad te verlaten. 

Voor het stadhuis schreeuwde een menigte: "Hoezee! Oranje boven!" Op 8 december 

1813 werd de stad overgegeven aan de Engelsen. Het gezag in de Nederlanden werd 

overgedragen aan de soevereine vorst Willem I van Oranje. 

Tot burgemeester werd mr. W.A. de Jonge benoemd die in 

1795 het veld had moeten ruimen. Na de val van Napoleon 

dacht niemand erover om de Napoleontische wetgeving 

weer ongedaan te maken. Zo wordt de Code Napoleon, het 

burgerlijk wetboek in aangepaste vorm nog steeds gebruikt.   

Tip: Het voormalige stadhuis in Zierikzee is nu een prachtig gerenoveerd museum. 

http://www.zierikzee-monumentenstad.nl/kk_300006.html


 

Wie en wat bepaalde de mode? 
Empire 

 
 

Napoleon Bonaparte hechtte grote waarde 

aan pracht en praal aan het hof. Hij zag 

mogelijkheden voor Frankrijk om de econo-

mie te stimuleren, door machinaal stoffen te 

laten produceren in navolging van de 

Engelsen. Hij verbood de import van buiten-

landse stoffen. Er heerste een soort “Engelse” 

ziekte omdat de mode uit Londen kwam. 

Ontwerper Isabey en kleermaker Leroy waren de favoriete mode ontwerpers van de 

keizerlijke familie. Leroy kreeg de taak om de Franse mode te ontwikkelen. Hij slaagde 

erin Frankrijk terug te brengen als vooraanstaand mode land. De kleding was geïnspireerd 

op Griekse gewaden. De stoffen crêpe, mousseline, tule, kant, batist, satijn, Kasjmir, zijde, 

brokaat en fluweel werden voortaan geproduceerd in Frankrijk. Om de productie aan de 

gang te houden mochten de hofdames zich niet twee keer in dezelfde jurk presenteren in 

de Tuilerieën, de tuinen van het koninklijk paleis. Leroy had enorm succes met een 

driekleurige jurk waarop de woorden Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap geborduurd 

waren. Op de riem verschenen de woorden Vrijheid of Dood. De enige geïmporteerde 

artikelen waren de geweven Kasjmir sjaals die Napoleon had 

ontdekt op zijn Egyptische veldtochten. Voor de uniformen van 

het Hollandse Armee/leger werd deels de wortel van de rood 

kleurende meekrap uit Zeeland gebruikt. De Empire stijl werd 

getoond bij de kroning van Napoleon en Joséphine de 

Beauharnais in 1804. De modellen werden gepubliceerd in het 

Journal des Modes en door heel Europa gelezen. Na de val van 

Napoleon schakelde Leroy feilloos over op cliënten in heel 

Europa, waarbij de namen van winnaars en verliezers in de 

oorlog geen verschil maakten voor zijn portemonnee. Napoleon schreef in zijn memoires, 

ik heb “de Franse industrie” gecreëerd.  Journal des Modes  

Tip: In Zierikzee zijn in het historisch centrum gevels en bovenlichten in Empire stijl te 
vinden bijvoorbeeld aan het Havenpark 33 en 35. 



 

Kleding in Empire stijl  
1800 - 1815 
 
 

De kleding in de Dikke Toren is geïnspireerd op de Empire 

stijl. Na de revolutie veranderde de Franse kleding 

drastisch. Het volk liet zich niet meer voorschrijven wat ze 

moesten dragen. De praktische mode uit Engeland sprak 

tot de verbeelding en deed ook zijn intrede in Frankrijk. 

De eenvoudige japonnen waren geïnspireerd op Griekse 

gewaden uit de oudheid. Aan het hof werden ze met 

goudgalon, franje en kant versierd. Ze hebben een laag 

uitgesneden hals, zijn hoog in de taille met korte 

pofmouwen en lange sierlijke handschoenen. Een afneembare sleep behoort tot de 

garderobe. Half over de arm vallende Mammelukken mouwen en Kasjmir sjaals komen in 

de mode na Napoleons veldtocht in Egypte. Aan de zoom van de japonnen zitten 

’bijzondere’ randen, vaak met palmetten en franje versierd. De jurken werden nu ook 

door burgers gedragen. Dit was mogelijk dankzij de dunne minder kostbare stoffen en de 

opkomst van modetijdschriften en patronen. Mousseline is een soepel vallende stof maar 

zeer dun. Na de strenge winter van 1805, waarin de ‘mousselineziekte’ veel slachtoffers 

maakte, werd er meer wol en fluweel gedragen. Sieraden waren vooral de camee en 

bloedkoralen. Het tasje - de réticule - en de waaier ontbraken niet bij de accessoires. Een 

kort kapsel à la Titus of à la Grècque met diadeem was modieus. Een Pamela- of luifelhoed 

en platte schoentjes of sandalen maakten de 

japon compleet. Het mannenkostuum uit de 

Empire periode was bijna volledig overgenomen 

uit Engeland. Het vormde de basis voor de mode 

van de volgende 150 jaar. Het moest vooral 

doelmatig zijn. De kleren waren vaak bruin en groen. Een nat aangetrokken zeemleren 

kniebroek of lange strakke broek werd in de laars gedragen en de jas had weggesneden 

panden. Het linnen hemd had een opstaande boord en een rommelige das. Het haar was 

kort, krullend met bakkebaarden en daarop een hoge “zijde” - hoge hoed - of een 

tweekantige steek. Kinderen werden als volwassenen gekleed.  



 

Koning Louis Napoleon Bonaparte, 1778 - 1846 
Lodewijk, eerste Koning van Holland 1806 - 1810 

 
 

Lodewijk was de jongere broer van keizer Napoleon. 

Napoleon arrangeerde in 1802 een huwelijk tussen Lodewijk 

en stiefdochter Hortense de Beauharnais, dochter van zijn 

gemalin Joséphine de Beauharnais. Hij benoemde hen in 

Parijs tot koning en koningin van Holland. Napoleon besloot 

in 1806 een eind te maken aan de Bataafse Republiek, die de 

ideeën Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap hoog in het 

vaandel had. Hij wilde een sterk gezag in het strategisch 

gelegen Holland. Lodewijk vestigde zich met zijn vrouw 

Hortense en hun twee kinderen in Den Haag. Hortense en 

Lodewijk hadden een ongelukkig huwelijk. De koning van Holland stond dicht bij het volk 

en was zeer geliefd. Lodewijk had zich heilig voorgenomen om zich voor de belangen van 

de natie in te zetten. Hij reisde door het land om zich te informeren over de plaatselijke 

situatie. Zijn optreden bij rampen maakte indruk, zo heeft hij het nationaal rampenfonds 

in het leven geroepen. In 1809 bracht Lodewijk een bezoek aan Zierikzee. Hij wilde zich tot 

in detail op de hoogte stellen van de problemen op het eiland. De stormvloed van 1808 

waardoor Zierikzee was getroffen had zijn belangstelling. Hij richtte de voorloper van het 

Rijksmuseum op, voerde de uniforme munt in en liet nationale wetten vastleggen. In het 

Stadhuis was voor hem een kleine tentoonstelling ingericht. Het koninklijk bezoek kostte 

de armlastige gemeenschap - inclusief bal en diner - 8000 gulden. Omgerekend naar nu 

ongeveer 64.000 euro. Lodewijk maakte zich sterk voor zijn land en verzette zich steeds 

meer tegen de plannen van zijn broer Napoleon. Dat leidde tot een conflict. Lodewijk 

hield de eer aan zichzelf en trad af, waarna het Koninkrijk werd ingelijfd in het Franse 

Keizerrijk. Lodewijk woonde in Florence in ballingschap en leefde jaren gescheiden van 

zijn vrouw Hortense. In 1838 trouwde hij op 60-jarige leeftijd met de 16-jarige markiezin 

Julia Livia di Strozzi. Hij stierf op 67-jarige leeftijd. Koning Lodewijk heeft de Nederlandse 

monarchie vorm gegeven.  

Tip: In de prachtige Raadzaal van het Stadhuismuseum ligt de Stadssleutel, die aange-
boden werd aan koning Lodewijk tijdens zijn vierdaags bezoek in 1809 aan Zierikzee. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hortense_de_Beauharnais
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9phine_de_Beauharnais
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Julia_Livia_di_Strozzi&action=edit&redlink=1


 

Marie Louise van Oostenrijk 1791 - 1847 
Aartshertogin van Oostenrijk, keizerin van Frankrijk, hertogin van Parma 
 
 

Marie Louise was de dochter van keizer Frans I en Maria 

Theresia van Bourbon-Sicilië, een van de oudste regerende 

families van Europa. Om haar aantrekkelijker te maken als 

huwelijkspartner, gaven haar ouders haar een goede 

opleiding. De Franse keizer Napoleon liet zich scheiden van 

zijn eerste echtgenote Joséphine de Beauharnais, die er niet in 

was geslaagd hem een troonopvolger te geven. Hij ging op 

zoek naar een vrouw van Koninklijken bloede om het 

voortbestaan van de dynastie te verzekeren, Marie Louise was 

een goede kandidaat. Haar vader ging akkoord met het 

huwelijk, in de hoop op die manier de banden tussen het Oostenrijkse - en het nieuwe 

Franse keizerrijk te versterken. Marie Louise werkte mee, maar beschouwde het als een 

persoonlijk offer. Het huwelijk vond plaats in 1810, een jaar later schonk Marie Louise na 

een zeer zware bevalling een opvolger, die als titel Koning van Rome kreeg. Tijdens 

Napoleons afwezigheid in 1812, 1813 en 1814 trad Marie Louise in Parijs op als regentes. 

Na Napoleons eerste val in 1814 keerde ze terug naar Wenen, waar ze door de bevolking 

en haar eigen familie met open armen werd ontvangen. Ze ging niet in op Napoleons 

dringende verzoeken hem naar Elba te volgen. Ook tijdens Napoleons tweede 

regeerperiode, de zogenaamde Honderd Dagen, bleef ze in Wenen. Marie Louise kreeg de 

titel hertogin van Parma. Haar zoon Napoleon Franz Karel Jozef werd van opvolging 

uitgesloten. Na 1815, leefde de jonge prins, nu bekend als “Franz” in Oostenrijk. Hij kreeg 

in 1818 de titel Hertog van Reichstadt. Na de dood van 

Napoleon, trouwde Marie Louise met haar minnaar, graaf 

Adam Adalbert van Neipperg, met wie ze al twee kinderen 

had. Uit het huwelijk werd nog een dochter geboren. Na de 

dood van Neipperg in 1829 hertrouwde Marie Louise in 1834 

met haar opperkamerheer, graaf Charles-René de Bombelles. 

Ze overleefde haar zoon die stierf aan tuberculose op 21 jarige 

leeftijd.       Napoleon II  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9phine_de_Beauharnais
http://nl.wikipedia.org/wiki/1810
http://nl.wikipedia.org/wiki/Honderd_Dagen_%281815%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kupy
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Adam_Adalbert_van_Neipperg&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tuberculose


 

Jeanne - Louise Campan 1752 - 1822  
Adèle Auguié 1788 - 1813 

Hofdames en vertrouwelingen van Hortense  
 

Mevrouw/Mme Campam was een voormalig vertrouwelinge 

van koningin Marie-Antoinette, die op het schavot geëindigd 

was. Om in het onderhoud te voorzien startte Mme Campan 

in 1749 een pension voor adellijke meisjes. Ze beloofde een 

veelzijdige opleiding met aandacht voor vreemde talen, 

geschiedenis, wiskunde en literatuur. Er was aandacht voor 

huishoudelijke vakken en lichamelijke opvoeding. Ze had een 

zeer goede reputatie. Weduwe Joséphine de Beauharnais had 

niet veel geld meer. Mme Campan was zeer gecharmeerd van 

Hortense. Ze had medelijden met dit spontane, leergierige 

maar nerveuze kind en nam haar aan. Moeder Joséphine kwam zelden op bezoek. Zij had 

het te druk met feesten en het zoeken van een partner. Toch dweepte Hortense altijd met 

haar moeder. Haar broer Eugène, met wie ze een unieke band had, zat in de buurt op 

college. Mme Campan was op het juiste moment in Hortense ’s leven gekomen net als het 

nichtje van Mme Campan, Adèle Auguié. Adèle en Hortense steunden elkaar door dik en 

dun. Hortense werd het idool van het pension. Ze leerde er musiceren, dansen, 

toneelspelen en kreeg schilder- en tekenles van Jean Baptiste Isabey. Hortense blonk 

overal in uit. Ze werd gekozen tot Liefste Kind van de School. Als onderscheiding mocht ze 

een kunstroos dragen. Hortense beleefde hier haar gelukkigste kinderjaren. Haar moeder 

was stiekem getrouwd met Napoleon Bonaparte. Haar moederlijke vriendin Mme Campan 

moest het haar vertellen. Hortense was woedend. In de loop 

van de jaren ontstond er een warme band tussen Napoleon, 

zijn stiefdochter en stiefzoon. Hortense ’s hartsvriendin Adèle 

werd haar hofdame en ze vergezelde haar overal. Tot 

overmaat van ramp stortte Adèle in een ravijn, slechts 25 jaar 

oud. Hortense kon haar niet redden en was ontroostbaar. Ze 

richtte een monument voor haar op. Mme Campan kreeg van 

Napoleon de hoogste en belangrijkste Franse nationale 

onderscheiding. Ze liet bijzondere memoires en educatieve 

boeken voor vrouwen na.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk


 

Hortense de Beauharnais 1783 - 1837 
Eerste Koningin van Holland 1806 - 1810 
 
 

Het leven van Hortense de Beauharnais was een aaneen-

schakeling van bizarre avonturen. Als kind moest ze met haar 

moeder van het eiland Martinique naar Frankrijk vluchten. 

Haar vader verloor het hoofd onder de guillotine. Haar 

moeder zat gevangen en Hortense zwierf met haar broertje 

Eugène in doodsangst door de straten van Parijs. Haar moeder 

Joséphine ontsnapte met hulp uit de gevangenis en werd 

herenigd met haar kinderen. Ze wist Napoleon Bonaparte te 

veroveren en door hun huwelijk brak er een ander leven aan 

voor Hortense. Zij verbleef van 1795 tot 1800 in het pension voor adellijke meisjes bij 

Mme Campan in Saint Germain. Zij zou dit in haar memoires later de gelukkigste jaren in 

haar leven noemen. Ze moest van haar stiefvader Napoleon trouwen met zijn broer 

Lodewijk. Het huwelijk van de levenslustige, artistiek begaafde Hortense met deze 

zwartgallige en ziekelijke man bleek rampzalig. Desondanks kregen ze drie kinderen. Ze 

verbleef, diep ongelukkig, in het Paleis op de Dam of op Paleis ’t Loo. De jongste zoon 

Napoleon Charles overleed op vierenhalfjarige leeftijd aan kroep. Ze kwijnde weg en 

verbleef vaak in Parijs bij haar moeder Joséphine. Vier jaar later keerde ze voorgoed terug 

naar Frankrijk en scheidden ze van tafel en bed. Toen de rol van Napoleon Bonaparte was 

uitgespeeld werd ze samen met de andere Bonaparte’ s uit Frankrijk verbannen. Na al het 

verdriet en de ontberingen was Hortense gevoelig voor haar ware liefde, minnaar Charles 

de Flahaut. Tot haar schrik bleek ze zwanger van hem te zijn. Ze moest de jongen afstaan 

en hij werd in een pleeggezin opgevoed. Ze vestigde zich met haar zoon Louis-Napoleon in 

kasteel Arenenberg in Zwitserland. Lodewijk eiste tot haar verdriet haar zoon Napoleon 

Lodewijk II op. De broers zagen elkaar regelmatig. Hortense verzamelde bekende 

kunstenaars als Alexandre Dumas, Lord Byron, Chateaubriand en Franz Liszt om zich heen. 

Ze heeft zo’n 150 ‘romances’ gecomponeerd voor sopraan, piano en harp. In de eerste 

helft van de negentiende eeuw was Partant pour la Syrie erg geliefd. Het was van 1852 tot 

1870 het Franse volkslied. Ze overleed aan baarmoederhalskanker op 54 jarige leeftijd.  

Tip: Auteur Thera Coppens schreef een interessant beeldend boek en aangrijpend 
portret over Hortense, de vergeten Koningin van Holland. 



 

Charles de Flahaut de la Billarderie 1785 - 1870 
Graaf, Generaal  

 
 

Charles zat in het leger van Napoleon en streed aan de zijde 

van Joachim Murat, de schoonzoon van Napoleon. Charles 

ontmoette Hortense op een hofbal. Hij werd huisvriend bij 

Lodewijk en Hortense, waar de vonk oversloeg. Hortense zat 

in een troosteloos huwelijk met Lodewijk die jaloers van aard 

was en spionnen had ingezet om haar te controleren. 

Hortense en Charles bekenden elkaar hun liefde en gingen, 

naar het scheen, voorgoed uiteen. Het Koningspaar vertrok 

naar Holland. Napoleon maakte zich op voor grote Europese 

veldtochten waarin zwager Murat en Flahaut de leiding hadden. Hortense ging terug naar 

Frankrijk na de dood van haar oudste zoontje. Ze verbleef op kasteel Malmaison bij haar 

moeder Joséphine die in scheiding lag met Napoleon. Flahaut bleef, via zijn moeder, in 

geheimtaal met Hortense corresponderen. De liefde voor Flahaut was haar enige lichtpunt 

in een dor bestaan. Charles zag haar regelmatig in het geheim, hoewel ze ‘trouw’ bleef 

aan Lodewijk. Charles was in de oorlog zwaar gewond geraakt, maar hij herstelde. Hij nam 

afscheid van Hortense toen ze opnieuw naar Holland moest. Het werd een drama en in 

1810 vertrokken zowel Hortense als Lodewijk uit Holland, voorgoed gescheiden. Charles 

zag zijn kans schoon en bezocht haar opnieuw. Ze bezweek voor zijn verleidingen en 

raakte zwanger. Hortense moest van Napoleon de bevalling van keizerin Marie Louise 

bijwonen. Ze kon nauwelijks haar emoties beheersen vanwege haar verborgen zwanger-

schap. Charles had verlof genomen en in 1811 werd in het diepste geheim Hortense ’s 

vierde zoon geboren, die de naam Charles Auguste de Morny kreeg. Charles senior vertrok 

naar zijn regiment en bleef tot het einde trouw aan Napoleon. Charles vroeg Hortense met 

hem te trouwen, maar dit was onmogelijk omdat ze dan haar kinderen aan Lodewijk zou 

verliezen. Napoleon was verslagen, Joséphine overleed en de geallieerden verlieten Parijs. 

Lodewijk verbleef in Italië met zijn zoon. Charles huwde een Engelse en nam Auguste op in 

zijn gezin. In 1829 zag Hortense haar grote liefde en 18 jarig zoon terug op kasteel 

Arenenberg. Hij leek sprekend op zijn moeder. Charles Auguste zou later de vertrouweling 

zijn van Lodewijk Napoleon III, de zoon van Hortense en dus zijn halfbroer.  



 

Frederica Louisa Wilhelmina van Pruisen 1774 - 1837 
Koningin der Nederlanden 
 
 

Op bijna 17-jarige leeftijd werd ze door haar ouders uitge-

huwelijkt aan haar volle neef Willem Frederik van Oranje-

Nassau, de latere koning Willem I. Haar man leidde zacht 

gezegd van 1795 tot 1813 een weinig roemrijk leven, eerst 

tegen Napoleon, toen mét Napoleon en later weer tegen 

Napoleon. In 1792 werd haar oudste zoon geboren, de latere 

koning Willem II. In 1795 weken ze uit naar Engeland vanwege 

de Franse inval. Daar kreeg ze een doodgeboren kindje. Een 

jaar later vertrok ze naar haar familie in Pruisen waar nog drie 

kinderen werden geboren. Ze verzorgde ze zelf, wat bijzonder was voor een koningin. 

Haar man was vaak van huis, wat Wilhelmina geen goed deed. Onder Franse bezetting zijn 

de jaren 1806-1810 voor Wilhelmina erg zwaar geweest. Nadat ze eerst haar dochtertje 

had verloren, raakte ze nu bijna al haar landgoederen kwijt. In 1811 kwam Wilhelmina 

alsnog in bezit van diverse landgoederen in Posen en Silezië, die een belangrijke bron van 

inkomsten waren. Het tij leek te keren. Alles wees erop dat de toekomst van het gezin in 

Nederland lag. Zeker toen de voorlopige regering van de Republiek der Nederlanden 

Willem in november 1813 vroeg de leiding van het land te aanvaarden. In januari 1814 

keerde Wilhelmina als echtgenote van de aankomend soeverein vorst der Verenigde 

Nederlanden terug naar Den Haag. Koning Willem raadpleegde zijn echtgenote nooit. 

Wilhelmina is een belangrijke schakel geweest in het aanzien en voortbestaan van het 

huis van Oranje-Nassau. Er werd met genegenheid en respect over haar gesproken. Ze 

gold als een bescheiden vrouw, die als echtgenote, moeder en koningin op de achtergrond 

bleef. Op haar volk kwam ze wat kil over doordat ze vrijwel alleen contact had met familie 

en hofdames. Toch gaf ze gul aan liefdadigheid. Wilhelmina tekende en schilderde niet 

onverdienstelijk. Ze bezocht met enige regelmaat tentoonstellingen en was bescherm-

vrouw van verschillende musea. Haar laatste reis was in het voorjaar van 1837, toen zij 

haar kleinzoon ten doop hield. Wilhelmina overleed op bijna 63 jarige leeftijd. Ze werd 

bijgezet in de Koninklijke grafkelder van de Nieuwe Kerk in Delft.  

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pruisen
http://nl.wikipedia.org/wiki/1774
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_I_der_Nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_I_der_Nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte


 

Willem Frederik van Oranje-Nassau 1772 - 1843 
Koning der Nederlanden 

 
 

In 1813 zeilde de oudste zoon van stadhouder Willem V uit 

Engeland naar Scheveningen, waar hij hartelijk werd verwel-

komd. Het driemanschap van Hogendorp, van Limburg 

Stirum,  van der Duyn van Maasdam had hem verzocht om 

soeverein vorst te worden. Er werd hard gewerkt aan een 

nieuwe grondwet, die deels door Lodewijk Napoleon al vorm 

had gekregen. Lodewijk deed nog een poging om terug te 

keren. Hij werd bedankt en op de hoogte gebracht dat het 

Huis van Oranje in ere was hersteld. Willem I werd in 1813 in 

de Nieuwe Kerk in Amsterdam ingehuldigd. Hij nam zijn 

intrek in het Paleis op de Dam in Amsterdam. Echtgenote Wilhelmina van Pruisen kwam 

later met hun drie kinderen. Er gloorde hoop onder de bevolking; niet langer geld naar 

verslindende oorlogen, gesneuvelde soldaten of afhankelijkheid van Parijs. Willem I werd 

in 1815 in Brussel geïnaugureerd als Koning der Nederlanden. Het eerste besluit dat de 

koning nam was de mobilisatie van het leger. Napoleon verloor de strijd in Waterloo. 

Hortense de Beauharnais ving Napoleon op in kasteel Malmaison en Charles Flahaut 

bemiddelde. De regering zou om het jaar in 's-Gravenhage en in Brussel resideren. Wetten 

werden in het Frans en Nederlands afgekondigd. Willem was een ondernemer die sterk 

investeerde in de industrie in het zuiden van zijn land. Hij was oprichter en aandeelhouder 

van de latere Belgische Generale Maatschappij. In 1824 stichtte hij de Nederlandsche 

Handel-Maatschappij. Hij was zeer verdienstelijk voor de waterstaat. Kanalen en wegen 

werden in zijn opdracht aangelegd. Hij werd “Koning-Koopman” en “Kanalen-Koning” 

genoemd. Willem was de eerste kapitalistische heerser van Europa, die met enigszins 

moderne methoden zijn inkomsten vergrootte, terwijl de arbeidersklasse verpauperde. De 

inperking van zijn macht en de Belgische afscheiding waren de voornaamste redenen om 

in 1840 troonsafstand te doen. Zoon Willem Frederik II volgde hem op. Na de dood van 

Wilhelmina trouwde hij met Henriëtte d'Oultremont de Wégimont.   

Tip: Willem I leende het armlastige Zierikzee geld voor de bouw van een stadswerf. U 

kunt de Museumhaven en de Stads- en Commerciewerf bezoeken.  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Frans_Adam_van_der_Duyn_van_Maasdam
http://nl.wikipedia.org/wiki/Generale_Maatschappij_van_Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandsche_Handel-Maatschappij
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandsche_Handel-Maatschappij
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kapitalisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_%28werelddeel%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Henri%C3%ABtte_d%27Oultremont_de_W%C3%A9gimont


 

Historische plekken in beeld en geluid in Zierikzee 
 

 
 
In de binnenstad van Zierikzee zijn op verschillende plaatsen tegels in de bestrating 

aangebracht met daarop een QR-code. De tegels voeren u langs historische plekken van 

Zierikzee. De QR code is te scannen met mobiel, ipad of tablet. De link stuurt u naar You-

Tube met historische verhalen in beeld en geluid.  



 

Musea op Schouwen-Duiveland 
 
Schouwen-Duiveland heeft 8 musea, die vanuit vele invalshoeken informeren over de 

geschiedenis van het eiland door de eeuwen heen.  

 
1 Stadhuismuseum Zierikzee 

2 De Burghse Schoole Burg-Haamstede 

3 Watersnoodmuseum Ouwerkerk 

4 Museumhaven, Stads- en Commerciewerf Zierikzee 

5 Streek- en Landbouw Museum Goemanszorg Dreischor 

6 Brouws Museum Brouwershaven 

7 Brusea Visserijmuseum Bruinisse  

8 Cameramuseum in Zierikzee 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tekst 

Baukje Bijlsma 

Kostuumontwerp 

Anke Remijn, Baukje Bijlsma, Corry Kouwenberg, Janny Engels, Jaqueline Landman,  

Lenie Ouwens, Sophie Duinhouwer 

Vertalingen 

Angela Lavelle, Hans Erbrink, Thea van der Duijn  

Vormgeving en redactie  

 Luitzen Bijlsma, Jaqueline Landman 

Drukwerk 

Rap Repro 

 

Met dank aan de VVV Zeeland, Torenwachters Hans Baris en Alan Quist 

© Uitgave Stichting Vrienden van het Stadhuismuseum  



 

 

EI
N

D
E 

V
A

N
 E

EN
 K

EI
ZE

R
R

IJ
K

 


