special
zomer

De sterke
vrouw
achter
Willem V
Op 28 juni 1787 ging
Wilhelmina van Pruisen
op weg naar Den Haag
om een volksopstand te
ontketenen. Maar vlak bij
de Goejanverwellesluis
werd ze gearresteerd door
de patriotten. Met dat
scenario had ze geen
rekening gehouden.
Door Mirjam Janssen
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‘G

od geve dat we elkaar in het
voorjaar weerzien. Ik hoop nooit te vergeten wat je allemaal voor me hebt gedaan,’ schreef de vroegere stadhouder
Willem v in 1801 aan zijn vrouw Wilhelmina van Pruisen toen ze tijdelijk
gescheiden leefden. In hun lange huwelijk hadden ze vaak tegenover elkaar gestaan, maar als het erop aankwam, had Wilhelmina zich altijd ingezet voor Willems belangen. Ze had
hem nooit aan de kant geschoven, hoewel haar vertrouwelingen daarop wel hadden gezinspeeld.
Wilhelmina was zestien toen ze in 1767 trouwde met
Willem van Oranje. Hij had enige inspraak in het huwelijk
gehad; zij geen enkele. Ze hadden elkaar tot hun trouwdag
nog nooit ontmoet. Wilhelmina gold als een koele schoonheid: ze gedroeg zich gereserveerd, was lang en had een
kaarsrechte rug, waar ze heel trots op was. Als favoriete nicht
van Frederik de Grote, de machtige koning van Pruisen, was
ze een goede partij.
Op papier was Willem dat ook, maar in werkelijkheid viel
dat tegen. ‘Hij is van middelbare lengte, zijn gang is niet
mooi, wat hem een onbeholpen aanzien geeft,’ noteerde een
hoveling. ‘Zijn gezicht heeft niets bekoorlijks, maar ook niets
wat afstoot. De ogen zijn levendig, het gezicht rond, de huid
vlekkig, de mond groot.’

Moeder en zoon wilhelmina en
haar jongste zoon frederik

Wilhelmina was nauw betrokken bij de
opvoeding van haar kinderen. Schilderij
door Tethart Philipp Christian Haag uit
1790. Afbeelding Paleis ’t Loo, bruikleen
van Geschiedkundige Vereniging OranjeNassau
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wllem v De kroonprins in 1789

doe mee & win

Tekening door Johann Friedrich August
Tischbein uit 1789. Afbeelding Rijksmuseum Amsterdam

Historisch Nieuwsblad mag een overnachting weggeven
in het fijne Hotel
de Keizerskroon. U
verblijft hier op een absolute toplocatie in hartje Gouda, van waaruit u
de oude stad te voet kunt verkennen.
Om mee te dingen naar deze prijs,
ga naar www.historischnieuwsblad.
nl/hotels

Willem was pas negentien en al een jaar
de belangrijkste man van de Republiek
der Verenigde Nederlanden. Het stadhouderschap had hij zonder enige inspanning verworven, omdat het inmiddels erfelijk was. Toch was zijn positie niet
makkelijk. Dat lag zowel aan zijn karakter
als aan de politieke situatie. Zijn vader,
Willem iv, was overleden toen hij vier jaar
oud was. Zijn moeder, Anna van Hannover, vervulde daarna de rol van regentes,
maar zij stierf toen Willem elf was.
Vanaf dat moment nam haar adviseur
hertog Lodewijk Ernst van BrunswijkWolfenbüttel de opvoeding en de regering
over. Hij was een hork van een man, die
Willem voortdurend koeioneerde. Bij zijn
aantreden als stadhouder liet Brunswijk
Willem een geheime akte tekenen waarin
stond dat hij zich als adviseur met alle
beleidsterreinen mocht bemoeien, maar
dat de stadhouder verantwoordelijk bleef.
Willem had te weinig zelfvertrouwen om
tegen de hertog in te gaan; eigenlijk
voelde hij zich niet prettig in zijn functie.
Hij studeerde slecht op zijn dossiers en
maakte achter de schermen grappen over
de saaie regenten die hem omringden.
Wilhelmina was evenmin onbeschadigd uit haar jeugd gekomen. Ze was nog
geen vier toen ze bij haar ouders werd
weggehaald om te worden opgevoed aan
het hof van Frederik de Grote, want dat
gold als de beste voorbereiding op een
bestaan als vorstin. Haar eerste gouvernante mishandelde haar dagelijks zonder
dat iemand ingreep, wat haar altijd is
blijven dwarszitten.
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intocht wilhelmina trekt den
haag binnen 24 september 1787. De

koets wordt getrokken door een groep
burgers. Prent door Andrea de Bernardis.
Afbeelding Rijksmuseum Amsterdam

Willem maakte
achter de
schermen grappen
over de saaie
regenten die hem
omringden

De eerste jaren in Nederland moest
Wilhelmina haar positie ontdekken. Ze
leerde de taal en verdiepte zich in de
omgangsvormen. Als standsbewuste
dame moest ze wennen aan de prominente positie die de burgers in Holland
innamen. Maar ‘als het gezelschap goed
gekozen is, bevalt het mij dikwijls beter
dan dat van de adel’, schreef ze later. Ze
kreeg met Willem vijf kinderen, van wie
er drie bleven leven: Louise (1770),
erfprins Willem (1772) en Frederik
(1774). Wilhelmina was nauw betrokken
bij hun opvoeding en hield hen zo veel
mogelijk bij zich toen ze klein waren.
Het jonge paar ging veel het land in en
hield talloze audiënties. De stadhouders
waren populair bij het gewone volk, maar
hadden een moeizame relatie met een

deel van de regenten en de burgerij. Een
van de belangrijkste taken van Willem
was de benoeming van bestuurders, maar
de regenten verdeelden de mooie baantjes
liever onderling en zaten hem op dit punt
steeds dwars. Ongemakkelijk was ook de
groeiende onvrede over het staatsbestel.
Een deel van de patriotten – een bont
gezelschap van publicisten, burgers en
regenten – wilde meer zeggenschap voor
het volk. Ze vonden het stadhouderschap
te absolutistisch. Maar Willem hechtte
sterk aan tradities en zag geen enkele
reden om de inrichting van het bestuur te
veranderen.
De eerste grote ruzie tussen Wilhelmina en haar man ging over de positie
van de hertog van Brunswijk. Wilhelmina vond dat de hertog te veel macht

had. De spanningen daarover liepen zo
hoog op dat zich aan het hof een kliek
vormde rond Brunswijk, en een kliek
rond Wilhelmina.
Toen tijdens de Vierde Engelse
Oorlog (1780-1784) bleek dat de defensie
van Nederland niet op orde was, schilderden de patriotten Willem en Brunswijk af
als onbekwaam. De oorlog veroorzaakte
veel economische schade en de reputatie
van Willem raakte aangetast. De problemen werden nog groter toen de geheime
akte aan het licht kwam die Brunswijk
zoveel macht toekende. Net als veel
anderen drong Wilhelmina aan op het
vertrek van Brunswijk, maar Willem
durfde de knoop niet door te hakken. Pas
in 1784 vertrok de hertog voorgoed.
Op initiatief van Wilhelmina begon-

nen de Oranjes een charmeoffensief: ze
reisden door het land om de aanhang
onder het volk terug te winnen. Toch
namen de spanningen overal toe. In
steeds meer plaatsen kregen patriotten de
overhand en vormden zij eigen burgermilities, vrijkorpsen genaamd. Willem
weigerde elk gesprek met hun leiders. Hij
zag de patriotten als machtsbeluste regenten die alleen uit eigenbelang aandrongen
op hervormingen. Wilhelmina stond wel
open voor contact met gematigde patriotten. Zij sprak met hen en met hervormingsgezinde orangisten, maar kon niet
voorkomen dat de situatie escaleerde.

I

n 1785 ontnamen de staten
van Holland Willem de macht over
het garnizoen in Den Haag, omdat
hij niet was opgetreden tegen rebellerend Oranje-volk. De stadhouder voelde zich persoonlijk onveilig
zonder deze soldaten en vertrok met zijn
gezin naar Leeuwarden. Daarna zwierf de
familie door het land op zoek naar steun.
Op 4 september 1786 kwamen alle politieke spanningen samen in een burgeroorlog die losbarstte toen troepen van de
stadhouder het opstandige Hattem veroverden en plunderden. Willem en Wil-
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Wilhelmina’s eerste gouvernante
mishandelde
haar dagelijks
zonder dat
iemand ingreep
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hield ondertussen in de gaten of de stoet
naderde. Hij gaf een teken toen het zover
was. Daarop sprongen de ruiters tevoorschijn en hielden Wilhelmina en haar
hovelingen tot hun verbijstering aan; ze
hadden geen moment rekening gehouden
met dit scenario.

O

mringd door mannen
met bajonetten op hun geweren moesten Wilhelmina en haar entourage mee
naar de nabije Goejanverwellesluis, waar ze werden ondergebracht
in het huis van een kaasboer. Wilhelmina
hield zich rustig, maar was zeer verontwaardigd over het machtsvertoon en het
gebrek aan manieren van de mannen die
haar aanhielden. Een van hen kwam zelfs
zomaar bij haar aan tafel zitten! Ze accepteerde ook geen verversingen van haar
ontvoerders, maar liet wat biscuits uit
haar wagen halen.
Toen het avond werd, wilden de
ruiters Wilhelmina meenemen naar hun
hoofdkwartier in Woerden om te overnachten, maar dat weigerde ze, omdat ze
vreesde dat ze daar zou worden opgesloten. Uiteindelijk kreeg ze toestemming
terug te keren naar Schoonhoven. Vlak
daarna vertrok ze weer naar Nijmegen,
waar ze de spil vormde van verder diplomatiek overleg.
Wilhelmina’s broer Frederik Willem
ii van Pruisen, die Frederik de Grote
inmiddels had opgevolgd, reageerde
woedend toen hij hoorde dat zijn zus was
vernederd: hij eiste genoegdoening. Zijn
troepen verzamelden zich dreigend aan
de grens van de Republiek. Een paar
maanden lang onderhandelden de
stadhouder en de patriotten over de
inhoud van de genoegdoening.
De patriotten probeerden compromissen te sluiten, maar de partijen kwamen
er niet uit. En dat was geen wonder, want
de stadhouderlijke partij wílde er helemaal niet uit komen. Uiteindelijk zorgde
Wilhelmina dat haar broer ingreep. Op 13
september 1787 trokken Pruisische
troepen de grens over en binnen de

land van
patriotten
In het Groene Hart van ZuidHolland reist u Wilhelmina na
op haar ongelukkige tocht.

1 Gouda

4 Woerden

In Gouda hebben de patriotten
veel invloed. In 1783 richten ze er
een vrijkorps op, en in 1787 gaan
veertig ruiters naar de weg tussen Schoonhoven en Gouda om
Wilhelmina en haar gezelschap
aan te houden.

In Woerden zetelt de patriotse
Commissie van Defensie, die
opdracht heeft gegeven voor de
arrestatie. Het plan is om Wilhelmina daarheen te brengen, maar
ze weigert mee te gaan en krijgt
haar zin.

!
Duivenvoorde
museum

Mauritshuis
museum
Hofcultuur
fietsroute

infographic erik flokstra / twin media

helmina verschansten zich ondertussen in
Nijmegen, in de Valkhofburcht.
In de provincie Utrecht kwamen de
legers van de twee partijen tegenover
elkaar te liggen, maar Willem deed niets.
Hij wilde liever een politieke dan een
militaire oplossing, al had hij geen idee
hoe hij dat moest aanpakken. Op een dag
trof Wilhelmina hem glimlachend aan
voor de spiegel. Toen ze vroeg waarom hij
lachte, antwoordde hij: ‘Kijk toch eens,
wat een rare sufferd.’ Hij wist dat hij
ongeschikt was; de crisis verlamde hem.
Uiteindelijk kon Wilhelmina het niet
meer aanzien. Daarom vertrok ze in de
vroege ochtend van 28 juni 1787 in een
koets met zes paarden, vergezeld van nog
twee rijtuigen met hovelingen, vanuit
Nijmegen in volle vaart naar Den Haag.
Het was de bedoeling drie keer van
paarden te wisselen en in één dag de
Hofstad te bereiken. Daar wilde Wilhelmina overleggen met de Staten van
Holland. Vertrouwelingen hadden
geregeld dat ze zou worden ontvangen
door Oranjegezinde regenten. Ze ging
ervan uit dat het volk zich uiteindelijk bij
haar zou aansluiten en zich tegen de
patriotten zou keren.
Wilhelmina hoopte haar tegenstanders te verrassen, maar de patriotten
kregen lucht van het plan. Ze stuurden
een vrijkorps van veertig ruiters naar de
weg tussen Schoonhoven en Gouda om
het gezelschap aan te houden. De ruiters
verstopten zich bij het riviertje de Vlist in
de polder Bonrepas achter bomen en
struiken. Een boerenarbeider deed alsof
hij het gras langs de weg maaide, maar

Patriottenreis
roadtrip

Woerden
restaurant
De Keizerskroon
hotel

!

Central
grand café

!

Slot Oranienstein
Diez (Duitsland)


10 km
5,5 km
14 km

Prinsessenroute
fietsroute

2 Bonrepas

In het gehucht Bonrepas, aan het
riviertje de Vlist, leggen de Goudse
patriotten een hinderlaag. Op 28 juni,
rond vier uur, houden ze daar Wilhelmina’s gezelschap aan.

6 Den Haag

Wilhelmina’s broer Frederik Willem II
van Pruisen is woedend over de vernedering van zijn zus. Na maanden van
onderhandelen trekken zijn troepen de
grens over en stellen orde op zaken. Willem en Wilhelmina kunnen terug naar
Den Haag, waar ze vertrekken hebben
aan het Binnenhof. In hun balzaal zal
later de Tweede Kamer vergaderen. Ook
het ‘Oude Hof’, paleis Noordeinde, is van
het stadhouderlijk echtpaar.

I Wilhelmina van Pruisen
1751-1820
Trouwt op haar zestiende met prins
Willem V. In de patriottentijd initieert
ze een Oranje-charmeoffensief. En
als zij en haar man zich moeten verschansen in Nijmegen, neemt ze het
heft in handen en vertrekt ze richting
Den Haag.

II Willem V
1748-1806

3 Goejanverwellesluis

Vanuit Bonrepas wordt Wilhelmina
naar de Goejanverwellesluis gebracht, de Hollandse IJssel overgezet
en vastgehouden in de kaasboerderij
van Adriaan van Leeuwenhoek.

!

Erft op zijn vierde het stadhouderschap, maar de eerste jaren treden zijn
moeder en adviseur hertog Lodewijk
Ernst van Brunswijk-Wolfenbüttel
namens hem op. Ook als volwassene
leunt Willem zwaar op de hertog, tot
ergernis van de patriotten en van zijn
vrouw.

III Lodewijk Ernst van
Brunswijk-Wolfenbüttel
1718-1788

De hertog en militair treedt vanaf 1759
op namens de jonge Willem V. Als de
stadhouder meerderjarig wordt, laat
Van Brunswijk-Wolfenbüttel hem een
geheime akte tekenen met de afspraak
dat hij zich als adviseur met alle beleidsterreinen mag bemoeien, maar
dat Willem verantwoordelijk blijft. In
1784 vertrekt de hertog onder druk
van Wilhelmina en de patriotten.

5 Schoonhoven

Wilhelmina hoeft niet naar Woerden en reist terug
naar Schoonhoven, waar ze verblijft in het Doelenhuis. Volgens Wilhelmina komen twee schildwachten
met blanke sabel haar kamer binnen. Haar broer zal
daarover protest aantekenen tegen de stad. Vanuit
Schoonhoven reist Wilhelmina terug naar Nijmegen.

Iv Frederik Willem II
van Pruisen
1744-1797

! Aanbieding/korting

I

II

III

IV

Als de patriotten Wilhelmina aanhouden bij Bonrepas, is haar broer Frederik Willem net koning van Pruisen. Hij
stuurt zijn troepen naar de Nederlanden en zij lopen de patriottenmilities
eenvoudig omver.
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Meer informatie en aanbiedingen
kortste keren liepen ze de patriottische
milities omver. Niet lang daarna gingen
de prins en prinses weer naar Den Haag,
luid toegejuicht door een menigte met
oranje vlaggen en kokardes.
Eenmaal terug nam Wilhelmina het
machtsherstel ter hand. Ze constateerde
dat de Republiek zich niet kon verweren
tegen buitenlandse troepen. Deze keer
waren het de troepen van haar broer
geweest, maar de volgende keer konden
het vijandige legers zijn. Bovendien was
de binnenlandse politieke situatie erg
instabiel, en hadden de patriotten Franse
steun gehad.
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Mauritshuis Den Haag

Vanuit Schoonhoven reisde Wilhelmina in 1787 naar Bonrepas, en die
route is nu te volgen op de fiets. Bij
Goejanverwellesluis, waar de prinses de IJssel werd overgezet, ligt nu een ophaalbruggetje voor fietsers en wandelaars met haar
naam. De kaasboerderij waar ze werd vastgehouden, heet nu Prinsessenboerderij.
www.historischnieuwsblad.nl/reistips.

Willem V verzamelde kunst, zoals De Stier van Potter en schilderijen van Rubens en Holbein.
Ze zijn nu bezit van het Mauritshuis. Het
museum heeft ook portretten van het
stadhouderlijk paar. Tot medio 2014 is
slechts een deel van de collectie te zien
in het Haags Gemeentemuseum.
Stadhouderslaan 41, Den Haag. Open:
di-zo 11-17 uur. Info: www.mauritshuis.nl.

Fietsroute

»

Hofcultuur

Fietsroute

De route ‘Vorstelijk en Adellijk leven’ van de gratis app ‘Naar Toen’
voert langs ruim veertig bewaarde
en verdwenen buitenplaatsen in de omgeving van Den Haag.
www.historischnieuwsblad.nl/reistips.

Z

onder te overleggen
met de Staten-Generaal sloot
Wilhelmina een verdrag met
Engeland en Pruisen waarin
het stadhouderlijk bestel en
de grenzen van de Republiek werden gegarandeerd. Dat werd haar niet in dank
afgenomen. De sfeer verslechterde verder
toen Oranjevolk zich begon af te reageren
op de patriotten. Die werden bedreigd en
mishandeld; hun huizen werden in brand
gestoken of geplunderd. Pruisische soldaten die zich verveelden, deden mee met
de rellen. Veel patriotten vluchtten daarop
naar de Zuidelijke Nederlanden en naar
Frankrijk.
Willem en Wilhelmina grepen niet in.
Integendeel, ze maakten gebruik van hun
nieuwe positie om politieke zuiveringen
door te voeren. Op veel bestuursposten
zetten ze hun eigen mensen neer en ze
lieten patriotten straffen of verbannen.
Alle ambtenaren moesten voortaan trouw
zweren aan de stadhouder.
Als Willem en Wilhelmina zich in het
land vertoonden, werden ze steevast
ontvangen door een aanhankelijke
menigte met oranje linten en vlaggen.
Maar het gejuich en het vlagvertoon
waren sterk geregisseerd; de populariteit
van het paar was eigenlijk afgenomen.
Hun compromisloze houding na het
Pruisische ingrijpen had de binnenlandse
tegenstellingen vergroot, en hun tegenstanders loerden op een herkansing.

Prinsessenroute

»

Patriottenreis

Roadtrip

De patriotten lieten sporen na in onder meer Zwolle, Hattem, Utrecht en
Den Haag. Reis ze met Historisch
Nieuwsblad in drie dagen na.
www.historischnieuwsblad.nl/reistips.

»

Kasteel Woerden

Restaurant

brunswijk wilhelmina vond dat
de hertog, een hork van een man,
te veel macht had Schilderij door

Johann Heinrich Tischbein uit 1750. Afbeelding ANP/AKG

In Engeland woonde het stadhouderlijk paar even in
een bovenhuis dat
zo krap was dat
Wilhelmina er
maar één hofdame
kon herbergen

In de relatief rustige periode die volgde,
richtte Wilhelmina zich weer op haar
gezin. Zelfs op de spannendste momenten in de jaren daarvoor had ze niet
geprobeerd de positie van haar man
volledig over te nemen, hoewel sommigen daarop wel hadden aangedrongen.
Ze kende ongetwijfeld de positie van haar
tijdgenote Catharina de Grote. Deze
tsarina had haar zwakke man met hulp
van een groep getrouwen aan de kant
geschoven en bestuurde zelf het land.
Maar Wilhelmina bleef loyaal. Ze
organiseerde muziekavonden en hield
zich bezig met haar collectie. Samen met
Willem verzamelde ze van alles: van
opgezette dieren, oudheden, mineralen en
koloniale attributen tot schilderijen. Wie
wilde, kon de collectie op afspraak komen
bekijken. Af en toe probeerde de familie te

Vanuit Kasteel Woerden geeft de Comissie voor Defensie opdracht voor
Wilhelmina’s arrestatie. Tegenwoordig zitten in het kasteel een café, een restaurant en een expositieruimte.
Kasteel 3, Woerden. Open: di-zo 11-17 uur.
Info: www.kasteelwoerden.nl.

»

Oranienstein

Museum
!

In 1795 ontvluchten Wilhelmina en
haar gezin de Nederlanden alsnog.
De eerste jaren wonen ze in Engeland, maar Willem vertrekt in 1801 naar het
familieslot Oranienstein. Wilhelmina volgt in
1802. Oranienstein is te bezoeken, inclusief
de tuinen die stammen uit de tijd van Wilhelmina. Met de bon op deze pagina krijgt u 25
procent korting op de entreeprijs.
Kaserne Schloss Oranienstein, Oraniensteiner Strasse, 65582, Diez, Duitsland. Open:
alleen met rondleiding. Aanmelden en legitimatie verplicht. Info: www.museumdiez.de.

»

Museum

»

Kasteel Duivenvoorde,
Voorschoten

Museum
!

Op de tentoonstelling Duivenvoorde en Oranje (tot 19
oktober) is het Stadhouderlijk
servies te zien, dat de VOC schonk aan
Willem V, en Oranjekeramiek met afbeeldingen van Wilhelmina en haar echtgenoot. De bon geeft kans op een gratis
informatieve kaartenset, en is in ieder
geval goed voor een korting.
Laan van Duivenvoorde 4, Voorschoten. Info: www.kasteelduivenvoorde.nl.

»

De Keizerskroon

Hotel
!

Lezers van Historisch Nieuwsblad maken kans op een gratis
overnachting in hotel De Keizerskroon, in een van de oudste straten
van Gouda. Het beroemde stadhuis en
de markt zijn vlakbij. Met de bon op
deze pagina krijgt u korting op een
overnachting.
Keizerstraat 11-13, Gouda. Info: 0182528096 of www.hotelkeizerskroon.nl.
Voor de gratis overnachting en meer
informatie: www.historischnieuwsblad.
nl/hotels.

»

10%
Korting

Hotel de
Keizerskroon
in Historisch
Gouda
Keizerskroon
Gouda

wa a r de b on
Gratis of
korting

kaartenset
Duivenvoorde
en Oranje
twv € 6,95
Kasteel Duivenvoorde
Voorschoten

wa a r de b on
25%
Korting

Entree
Wilhelmina’s
slot
Slot Oranienstein

Central

Grand Café
!

Op een steenworp van de Keizerskroon ligt het historische
Grand Café Central, met onder
meer een Art Deco-salon. Met de bon
op deze pagina krijgt u er korting.
Markt 22, Gouda. Open: ma-wo 9-23
uur, do 9-0 uur, vr 9-0.30 uur, za 8.3000.30, zo 10-23 uur. Info: 0182-512576 of
www.grandcafecentral.nl.

»

>> Voor meer informatie, routes en internetadressen:
kijk op www.historischnieuwsblad.nl/reistips.
! Aanbieding/korting

wa a r de b on

wa a r de b on
15%
Korting

Koffie met
appeltaart
Grand Café Central
Gouda

juli/augustus 2013 · Historisch Nieuwsblad

75

vlucht wilhelmina en willem
vertrekken naar engeland

Tegen inlevering van deze originele bon krijgt u 10 procent
korting op een overnachting in
Hotel de Keizerskroon.

17 januari 1795. Afbeelding Rijksmuseum

Keizerstraat 11-13
2801 NJ Gouda,
0182-52 80 96
info@hotelkeizerskroon.nl

Geldig t/m
31 december 2013

De eerste vijftig personen die
deze bon inleveren, krijgen de
kaartenset Duivenvoorde en
Oranje gratis. Daarna is de bon
goed voor een korting van
¤ 1,95.
Laan van Duivenvoorde 4
2252 AK Voorschoten
071-56 13 752
informatie@kasteelduivenvoorde.nl

Tegen inlevering van deze bon
betaalt u voor de entree van
Oranienstein ¤ 3,- in plaats van
¤ 4,-. Dezelfde korting geldt
voor het nabijgelegen Grafenschloss.
Kaserne Schloss Oranienstein,
Oraniensteiner Strasse, 65582,
Diez, Duitsland
Leitung@oranienstein.de
Geldig t/m 1 december 2013.
Aanmelden en legitimatie
met paspoort verplicht.

Tegen inlevering van deze bon
krijgt u 15 procent korting op
koffie met appeltaart.
Markt 22, Gouda. Open: mawo 9-23 uur, do 9-0 uur, vr
9-0.30 uur, za 8.30-00.30, zo
10-23 uur.
Markt 22
2801 JJ Gouda
0182-51 25 76
info@grandcafecentral.nl
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ontsnappen aan het knellende hofprotocol. Na een bal dat tot diep in de nacht
had geduurd, liet de prins zijn gezin naar
het strand rijden. Ze maakten er een
wandeling ‘met onze haren in de war en ik
overdekt met diamanten, in hoepelrok’,
schreef Wilhelmina opgetogen.
Maar in 1793 verloor de Franse koning
Lodewijk xvi zijn hoofd onder de guillotine. De pas uitgeroepen Franse Republiek zag Willem als een ‘tiran’ en verklaarde hem de oorlog. In de winter van
1794-1795 stootten de Fransen, met in
hun kielzog eerder gevluchte patriotten,
door naar Holland. Hun opmars verliep
zo snel dat Willem en Wilhelmina
gehaast moesten vluchten. Op 18 januari
1795 vertrok Wilhelmina met haar
schoondochter, kleinzoon en gevolg in
vissersboten naar Engeland. Willem v en
erfprins Willem namen eerst nog afscheid
van de Staten-Generaal, en daarna
gingen ook zij scheep. Een paar uur later

goejanverwellesluis wilhelmina wordt vastgehouden in het
huis van kaasboer leeuwenhoek

Wilhelmina weigert alle versnaperingen.
Juni 1787. Prent door Gottfried Arnold Lehman uit 1791. Afbeelding Atlas Van Stolk

Wilhelmina
was zeer
verontwaardigd
over het gebrek
aan manieren van
de mannen die
haar aanhielden

marcheerden de Fransen Den Haag
binnen.
Het stadhouderlijk paar had weinig
financiële middelen en woonde in Engeland op verschillende plaatsen – zelfs
even in een bovenhuis dat zo krap was
dat Wilhelmina er maar één hofdame kon
herbergen. Toch leefde Willem helemaal
op nu hij was bevrijd van de druk van zijn
functie. Hij maakte lange wandelingen, bezocht feesten en
gedroeg zich zo opgetogen
dat de pers er de spot mee
dreef. Wilhelmina en
erfprins Willem bleven
intussen zoeken naar
manieren om hun oude
positie te heroveren. Ze
vestigden hun hoop op
een Engels-Russische
poging Nederland te
bevrijden, maar die aanval
mislukte.

Vanaf dat moment moesten Willem en
Wilhelmina onder ogen zien dat ze
waarschijnlijk nooit meer zouden terugkeren als stadhouders. In 1801 verhuisden
ze naar hun Duitse buitenplaats Oranienstein bij Dietz. In december van dat jaar
erkende Willem het nieuwe gezag in de
Republiek en deed hij afstand van zijn
rechten als stadhouder. Wilhelmina
richtte haar energie op andere activiteiten: ze liet het slot verbouwen, stichtte
een school voor achterstandskinderen en
steunde een soepinrichting voor armen.
Na Willems dood in 1806 moest ze
vluchten voor de oprukkende troepen
van Napoleon en leidde ze een zwervend
bestaan.
Tegen Wilhelmina’s verwachting in
keerden de kansen voor haar familie. In
1813 was haar zoon weer welkom in
Nederland als ‘souverein vorst’. Na
de definitieve nederlaag van
Napoleon besloten de overwinnaars dat er een sterke
staat moest komen ten
noorden van Frankrijk: ze
voegden de Zuidelijke

» meer weten
Boeken
Edwin van Meerkerk schreef
de prettig leesbare dubbelbiografie Willem V en
Wilhelmina van Pruisen
(2009). Vrouwen in het
landsbestuur (1982), onder
redactie van C.A. Tamse,
bevat een portret van Wilhelmina, net als Ooggetuigen van de vaderlandse
geschiedenis (2011) van
Geert Mak. Goejanverwellesluis. De
aanhouding van de prinses
van Oranje op 28 juni 1787
door het vrijkorps van Gouda (1987) van W.A. Knoops
en F.Ch. Meijer zoomt in op
de beroemde arrestatie.
Voor de achtergronden van
de periode is Patriotten en
bevrijders (1977) van Simon
Schama nog steeds geschikt,
al schrijft hij nauwelijks over
Wilhelmina.

Nederlanden samen met het grondgebied
van de voormalige Republiek en Willem
mocht vanaf 1815 de koning zijn. Zo
regeerde Wilhelmina’s zoon uiteindelijk
over een groter land dan haar man en was
hij ook nog in rang gestegen. Zijzelf
bemoeide zich niet meer met het landsbestuur. Tot haar dood in 1820 hield ze zich
bezig met liefdadigheid en was ze een
gerespecteerde koningin-moeder.
De band met Willem v had haar een
bewogen leven bezorgd, maar het paste
niet bij haar karakter om daar bitter over
te zijn. ‘Het huwelijk, lieve dochter, is een
wederzijdse verbintenis,’ schreef ze eens
aan Louise. ‘Geniet het goede, verwacht
geen volmaaktheid, matig je verlangens,
bedenk dat echt gelukkig zijn zijn oorsprong vindt in ons zelf.’

Bij dit artikel heeft Historisch Nieuwsblad een themapagina
samengesteld. Ga naar www.historischnieuwsblad.nl/fransetijd
voor artikelen, filmpjes, boeken en websites over de Franse Tijd. Kom
erachter waarom de patiotten met weemoed verlangden naar de Gouden
Eeuw, en lees alles over de dictatoriale trekjes van raadpensionaris
Rutger Jan Schimmelpenninck.

Wiilhelmina na de dood van Willem V. Schilderij van Johannes Hari. Afbeelding Rijksmuseum
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