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Lodewijk XVIII,  
koning na Napoleon

 Vanwege zijn slechte gezondheid is Lodewijk XVIII nooit gekroond – de plechtigheid zou te lang duren. Wel bestaan er verschillende ceremoniële portretten in hermelijnen 
koningsmantel. Library of Congress.  
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beschouwde hem intellectueel als zijn 
mindere en misgunde hem om die 
reden de kroon. lodewijk schroomde 
niet om achter diens rug te lasteren en 
te stoken. toen Frankrijk aan het einde 
van de jaren tachtig in een ernstige 
financiële crisis geraakte die de koning 
vergeefs trachtte te bezweren, namen 
de politieke spanningen in het land snel 
toe. de graaf van de Provence maande 
zijn in het nauw gedreven broer de 
eisen van de hervormingsgezinden af te 
wijzen. daarmee droeg hij niet bij aan 
de overlevingskans van de monarchie.
Uiteindelijk liep de roep om hervor-
ming uit op een heuse revolutie. de 
leiders van het volk schoven lodewijk 
XVi terzijde en namen zelf de macht in 
handen. begin oktober 1789 werd de 
koninklijke familie gedwongen Versail-
les te verlaten en verblijf te houden in 
Parijs. dit betekende een soort halve ge-
vangenschap. Uiteindelijk probeerden 

l
odewijk leek voorbestemd 
voor een prachtvol en gerie-
felijk bestaan in ledigheid, 
met veel lezen en veel eten 
als favoriete bezigheden. al 

op jeugdige leeftijd stond hij bekend om 
zijn verfijnde eruditie én zijn veront-
rustende vetzucht. de graaf van de 
Provence, zoals zijn titel luidde, werd op 
17 november 1755 geboren in Versailles; 
in en nabij dit koninklijk paleis speelde 
de helft van zijn leven zich af. hij was 
een kleinzoon van lodewijk XV. door 
verscheidene sterfgevallen in de familie 
kwam hij allengs steeds dichter bij de 
troon. toen zijn oudste broer in 1774 
als lodewijk XVi koning werd, was de 
19-jarige graaf van de Provence de twee-
de in de lijn van erfopvolging. dit bleef 
hij tot in 1781 tot zijn grote spijt een 
kroonprins werd geboren. lodewijks ei-
gen in 1771 gearrangeerde huwelijk met 
de italiaanse koningsdochter marie-
Josephine van savoie zou uiteindelijk 
kinderloos blijven. zijn positie aan het 
hof werd er verder door verzwakt.

Vluchten voor de Revolutie
de graaf van de Provence had een 
slechte verhouding met zijn broer: hij 

Lodewijk maakte de Franse 
revolutie van 1789 van 
dichtbij mee. Het hoofd 
van zijn oudste broer, de 
koning, viel onder de guil-
lotine. Zelf  was hij 23 jaar 
balling. In 1814 kwam hij 
terug naar Parijs als de 
nieuwe koning. De vraag 
was wat voor vorst hij zou 
worden. Als jongeman was 
hij conservatief. Zijn reac-
tionaire aanhangers wilden 
een volledig herstel van het 
absolute koningschap. Hoe 
regeerde hij nu hij eindelijk 
op de troon zat?
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 De Franse koninklijke familie, nog ongeschonden 
door de revolutie van 1789. In het midden koningin 
Marie-Antoinette met de eenjarige dauphin op schoot, 
naast haar koning Lodewijk XVI. Achter hem staat 
zijn 37-jarige broer, de graaf van de Provence, de 
latere Lodewijk XVIII. Portret uit 1792, Collectie Paleis 
Versailles.
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Loutering in ballingschap
lodewijk XViii hield dus onverkort vast 
aan zijn onvervreemdbare recht op de 
Franse troon, waarop in 1804 keizer na-
poleon had plaatsgenomen. tijdens zijn 
gedwongen buitenlands verblijf dacht 
lodewijk veel na over zijn toekomstige 
koningschap. in politiek opzicht maakte 
hij daarbij een louteringsproces door. 
Vooral zijn verblijf in groot-brittannië, 
waar hij van nabij kennismaakte met 
het bijzondere samenspel tussen vorst 
en volksvertegenwoordiging, was van 
grote invloed. intelligent en pragma-
tisch als hij was, ging hij gaandeweg 
beseffen dat bij een herstel van de 
bourbon-monarchie de ingrijpende 
hervormingen die de Franse staat en 
maatschappij tijdens de republiek 
(1792-1804) en het Keizerrijk (1804-
1814) hadden ondergaan, niet meer 
ongedaan konden worden gemaakt. 
een constitutioneel koningschap met 
zichzelf in de rol van vaderlijke verzoe-
ner achtte hij het beste voor Frankrijk. 
hij was liever koning geweest zoals voor 
1789, maar hij zag in dat de monarchie 
zich aan de nieuwe tijd moest aanpassen.

slotte vond hij vanaf eind 1807 gast-
vrijheid in groot-brittannië. met een 
ruime financiële ondersteuning van de 
regering in londen kon hij hof houden 
in hartwell house. marie-Josephine zou 
hier in 1810 overlijden.
intussen waren zijn positie en status 
veranderd. de revolutionaire macht-
hebbers in Parijs veroordeelden zijn 
broer de ex-koning tot de guillotine. 
nadat het vonnis op 21 januari 1793 
was voltrokken, beschouwden de 
Franse royalisten de gevangen kroon-
prins als koning; in het buitenland riep 
zijn gevluchte oom, de graaf van de 
Provence, zich uit tot regent van deze 
lodewijk XVii. maar kort daarop, in juni 
1795, overleed dit neefje. daarop werd 
zijn regent de graaf van de Provence, in 
ballingschap, de nieuwe koning: lode-
wijk XViii. 
Van zijn monarchale waardigheid was 
hij zich sindsdien onder alle omstan-
digheden bewust, hoe groot de verla-
tenheid en vernedering van de bal-
lingschap ook mochten zijn. en altijd 
gedroeg hij zich zodanig dat ook zijn 
omgeving zich hiervan bewust was. 
‘hij was overal koning,’ zei 
de schrijver chateaubriand 
hierover later, ‘zoals god 
overal god is.’

beide broers in juni 1791 incognito naar 
het buitenland te ontsnappen. de graaf 
van de Provence en marie-Josephine 
wisten de oostenrijkse nederlanden te 
bereiken, maar de koning en zijn gezin 
werden bij hun vluchtpoging herkend 
en gearresteerd in Varennes. 

Koning zonder koninkrijk
Voor lodewijk begon een ballingschap 
die 23 jaar zou duren en waarin hem 
zware beproevingen wachtten: niet al-
leen chronische onzekerheid, ongerief 
en geldgebrek, maar ook eenzaamheid, 
teleurstelling, bedreiging door vijanden 
en trouweloosheid van bondgenoten. 
in deze jaren kreeg hij, telg van het 
belangrijke huis bourbon, onderdak 
bij verwante en bevriende vorsten. al 
met al zou hij op vijftien verschillende 
plaatsen, verspreid over geheel europa, 
verblijven: van de oostenrijkse neder-
landen tot vele duitse vorstendomme-
tjes, van italië tot zweden, van letland 
tot engeland. de aard en omvang van 
zijn onderkomen varieerden daarbij van 
het luxueuze Jelgava Paleis in mitau (nu 
Jelgava in letland) tot drie huurkamers 
boven een brouwerij in blankenburg. 
Keer op keer moest lodewijk vluchten 
voor de oprukkende Franse legers of 
stuurden zijn gastheren hem weg onder 
druk van de Franse diplomatie. ten 

‘Le roi fauteuil’
‘Een koning mag sterven, maar hij mag nooit ziek zijn,’ luidde de stelregel van 
Lodewijk XVIII. Juist in zijn geval was dit echter onmogelijk. Zijn gezondheid 
was altijd slecht, en hij leed aan verscheidene kwalen tegelijk. Allereerst was 
er zijn obesitas. Van jongs af worstelend met overgewicht nam zijn lichaam 
in de laatste twintig jaar van zijn leven een enorme omvang aan; ‘het vette 
varken’ (le gros cochon) noemde men hem smalend in het leger. Terwijl 
Lodewijk zich hierdoor al moeizaam bewoog, werd het lopen hem verder 
bemoeilijkt door hevige aanvallen van jicht, waardoor hij zijn ledematen tijdelijk 
niet kon gebruiken. Aan het eind van zijn leven kwam hierbij nog gangreen, dat zijn voeten en benen 
wegvrat en waardoor hij enkele tenen verloor. Zijn permanente invaliditeit was dan ook de voornaam-
ste reden dat de koning zich nooit in een urenlange plechtigheid heeft laten kronen. Uiteindelijk werd 
Lodewijk voor zijn dagelijkse bezigheden geheel afhankelijk van anderen en moest hij zich in een 
rolstoel door het paleis verplaatsen; ‘le roi fauteuil’ noemde hij zichzelf. Andere ziekten kwelden hem 
evenzeer: wondroos, darmverstoringen, aderverkalking, oedeem en een tumor in de maag ‘zo groot als 
een ei’. In de maanden voor zijn dood kon de koning zijn hoofd niet meer rechtop houden en lag het 
bewegingsloos voorover op zijn borst. Maar ondanks zijn chronische pijn en beperking bleef Lodewijk 
XVIII zich immer bewust van zijn monarchale waardigheid, en tot het allerlaatst bleef hij met ijzeren 
volharding en plichtsbesef zijn koninklijke taken vervullen.

 ‘Een Smulpaap!’ Lodewijk XVIII aan de 
maaltijd. Zijn omzwachtelde, door jicht en 
gangreen aangetaste been is goed zichtbaar. 
Op het schilderij rechts: een guillotine, als 
verwijzing naar de dood van zijn broer en 
schoonzuster. Britse spotprent door I.R. 
Cruikshank uit 1818.
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beleid van de eerste restauratie niet 
voortzetten. de reactionaire konings-
gezinden onder leiding van lodewijks 
jongere broer, de graaf van artois, die 
het nieuwe Frankrijk afwezen en een 
herstel van de absolute monarchie 
nastreefden, hadden nu de wind in de 
zeilen. deze zogeheten ultraroyalisten 
zonnen op wraak op de tegenstanders 
van de bourbons die in 1814 in genade 
waren aangenomen, maar tijdens de 
‘honderd dagen’ opnieuw voor napo-
leon hadden gekozen. gevangenschap, 
verbanning, grootscheepse zuiveringen 
en hier en daar ook lynchpartijen waren 
het gevolg. daar kwam bij dat Frankrijk 
in 1815 door de geallieerde overwin-
naars niet zo genadig werd behandeld 
als in 1814. zij bestraften het land met 
gebiedsafstand, hoge herstelbetalingen 
en jarenlange militaire bezetting.
dat de ultra-royalisten direct na de 
honderd dagen de boventoon voer-
den, was voor de koning allesbehalve 
een zegen. in de volksvertegenwoor-

de aloude monarchale soevereiniteit 
en niet de door de revolutie geïntrodu-
ceerde volkssoevereiniteit.
lodewijks mild liberale koers ten spijt 
bleef een deel van de bevolking onte-
vreden. dit gold in het bijzonder voor 
het leger, dat zijn bevoorrechte posi-
tie had verloren. Van deze stemming 
profiteerde napoleon toen hij in maart 
1815 elba verliet. in drie weken slaagde 
hij erin – zonder dat er een schot werd 
gelost – de Franse troon weer in bezit te 
nemen. de kersverse koning lodewijk 
XViii moest opnieuw een goed heenko-
men zoeken in het buitenland, ditmaal 
in gent. gelukkig voor hem maakte de 
slag bij waterloo al in juni een einde aan 
napoleons heerschappij, zodat hij na 
een ballingschap van welgeteld honderd 
dagen kon terugkeren in Parijs. hiermee 
begon de tweede restauratie.

De Tweede Restauratie
teruggekeerd op de troon kon lodewijk 
het verzoenende, vergevingsgezinde 

De Eerste Restauratie
in het voorjaar van 1814 wisten de grote 
mogendheden eindelijk met vereende 
krachten de legers van napoleon te ver-
slaan. de keizer moest aftreden en ver-
trok naar elba. de Franse troon kwam 
nu vrij om eindelijk door de inmiddels 
59-jarige lodewijk XViii te worden 
bezet. dit herstel van de bourbon-
monarchie na een onderbreking van 
22 jaar noemt men de ‘restauratie’. na 
aankomst in Parijs probeerde lodewijk, 
overeenkomstig zijn nieuwe inzichten, 
door een politiek van vergeven en ver-
geten het oude en het nieuwe Frankrijk 
te verenigen. hij begreep dat hij, na 
de revolutie, niet kon regeren zonder 
grondwet. dit werd de Charte constitu-
tionnelle, die de koning weliswaar grote 
macht gaf, maar tevens een aantal in de 
voorgaande jaren verworven rechten en 
vrijheden vastlegde. lodewijk liet deze 
grondwet echter niet door zijn onderda-
nen goedkeuren, maar schonk hun deze 
als een gunst. Voor hem gold immers 

 Lodewijk vluchtte voor de Franse Revolutie die zijn broer en schoonzuster het leven kostte. Op 21 januari 1792 werd zijn broer onthoofd (zie foto), bewust oneerbiedig 
onder de naam 'burger Louis Capet'. In 1793 volgde Marie-Antoinette. Toch koos Lodewijk niet voor wraak of voor een complete restauratie van het ancien regime toen hij zelf 
uiteindelijk koning werd, nadat Napoleon het veld had geruimd. 
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met afschuw. als balling kwam lodewijk 
echter geleidelijk tot een ander inzicht: 
wilde hij nog kans maken op de troon 
dan moest hij, zonder afbreuk te doen 
aan zijn koninklijke waardigheid, het 
nieuwe Frankrijk aanvaarden. niet uit 
volle overtuiging, maar uit pragmatisme 
beschouwde hij de constitutionele 
monarchie hiertoe het meest geëigende 
middel.
hoe bijzonder lodewijks optreden was 
geweest, bleek spoedig. zijn broer, de 
graaf van artois, besteeg als Karel X de 
troon en toonde meteen een nauwelijks 
verholen afkeer van het constitutionele 
koningschap: hij zag de grondwet, het 
parlement en zelfs de voor een uiterst 
kleine elite gereserveerde verkiezin-
gen als een noodzakelijk kwaad. waar 
lodewijk XViii in het landsbelang het 
compromis had gezocht, schuwde Karel 
X de confrontatie niet: met de groeiende 
liberale oppositie weigerde hij zich te 
verstaan. in tegenstelling tot zijn voor-
ganger voelde Karel de tijdgeest niet 
aan: sterker nog, met reactionaire wet-
ten wilde hij de klok zo veel mogelijk te-
rugdraaien naar het Frankrijk van voor 
1789. Verhard in wrok en verbittering 
over wat de revolutie zijn familie en zijn 
land had aangedaan, besefte de koning 
niet dat hij door zijn rancuneuze onver-

kenmerkten ook de laatste jaren van 
lodewijks bewind zich door relatieve 
politieke stabiliteit.

Van compromis naar confrontatie
na een zwaar ziekbed overleed lode-
wijk XViii op 16 september 1824, ruim 
68 jaar oud. door een beleid van verzoe-
ning, matiging en rust stelde hij Frank-
rijk in staat zich te hervinden na een 
kwarteeuw van binnenlandse conflicten 
en buitenlandse oorlogen. de koning 
gaf het land stabiliteit, welvaart en vrede 
en hij zorgde in internationaal opzicht 
voor herstel van respect en vertrouwen. 
daar stond tegenover dat vooral veel 
jongere tijdgenoten lodewijks bewind 
als saai en benepen ervoeren in verge-
lijking met de van politieke hartstocht 
vervulde revolutiejaren en napoleons 
met krijgsroem overladen keizerrijk. dit 
romantische nostalgische sentiment is 
terug te vinden in de romans van schrij-
vers als stendhal en balzac.
in zijn politieke denken had de koning 
een lange weg afgelegd. een alterna-
tief voor de absolute monarchie van 
zijn voorvaderen was voor hem als 
jongeman ondenkbaar geweest, en 
tijdens de eerste jaren van zijn balling-
schap vervulden de veranderingen die 
Frankrijk na 1789 onderging hem nog 

diging hadden de graaf van artois en 
zijn rechts-radicale geestverwanten de 
absolute meerderheid. zij dwongen 
lodewijks gematigde ministers tot re-
actionaire en repressieve wetten die de 
tegenstellingen in het land aanwakker-
den. de vrienden van de koning werden 
aldus zijn grootste vijanden. hij koos er 
daarom al in 1816 voor het parlement te 
ontbinden en nieuwe verkiezingen uit 
te schrijven. tot zijn opluchting brach-
ten die een meerderheid van gematigde 
royalisten in het parlement, die bereid 
waren zijn politiek te steunen. met over-
wegend liberale ministers probeerde de 
koning vervolgens een middenkoers te 
varen, die het verdeelde land weer bij 
elkaar moest brengen.
aan deze jaren van liberale wetgeving 
kwam in februari 1820 een abrupt einde 
toen de hertog van berry, zoon van de 
graaf van artois, door een antiroyalist 
werd vermoord. opnieuw schreeuwden 
de reactionairen om wraak. lodewijk 
kon nu zijn gevaarlijke aanhangers niet 
langer buiten de regering houden. de 
koning, toch al verzwakt door een ver-
slechterende gezondheid moest steeds 
meer invloed toestaan aan de graaf van 
artois, de leider van de ultraroyalisten 
en de beoogde troonopvolger. maar 
ondanks de nieuwe koers naar rechts 

Lodewijk XVIII bij zijn terugkeer in Parijs, 3 mei 1814. 





COLUMNANTON VAN HOOFF

‘Minder Marokkanen’, 
dát is pas antisemitisch
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‘hitler ' ondersteunde het zionisme 
voordat hij gek werd en ten slotte zes 
miljoen Joden doodde. deze opmerking 
kwam het dwarse britse labour-lid Ken 
livingstone op beschuldiging van anti-
semitisme te staan.  zo wordt critici van 
de Joodse kolonisatie van Palestina en 
de politiek van israël altijd de mond ge-
snoerd. het verwijt wordt zelfs gebruikt 
tegen erasmus en luther: in het licht 
van de komende lutherherdenking heeft 
de Protestantse Kerk nederland (PKn) 
afstand genomen van de anti-Joodse 
uitspraken van de grote hervormer. hij 
zou een ‘akelige rol’ hebben gespeeld 
in de geschiedenis van het europese 
antisemitisme. ‘Joodse prominenten’ 
ging dit ‘sorry’ niet ver genoeg: luther 
moest gewoon een antisemiet worden 
genoemd. iemand uit een ver verleden 
‘antisemitisme’ te verwijten is echter 
hoogst anachronistisch. term en begrip 
zijn pas in de jaren 60 van de 19de eeuw 
ontstaan als  pseudowetenschappelijke 
aanduiding voor afkeer van het Joodse 
ras. het rassenbegrip is een akelig bij-
product van het sociaal darwinisme; was 
in de ‘struggle for life’ het blanke ras niet 
superieur gebleken? de enig andere, dus 
minderwaardige soort die men in eu-
ropa tegenkwam waren de Joden. maar 
‘antijudaismus’ klonk zo plomp. geluk-
kig kwam de historische taalwetenschap 
te hulp. zij nam in die tijd een hoge 
vlucht en onderscheidde  en onder-
scheidt nog steeds 
indo-germaanse 
en semitische 
talen; tot deze 
laatste talengroep 
behoren het 
aramees en hebreeuws en in de eerste 
plaats het arabisch. iemand die ‘minder 
marokkanen’ roept, is dus pas echt een 
antisemiet. het is maar beter de term 
antisemitisme definitief op te bergen in 
het historische woordenboek, waar ook 
‘negerzoen’ en ‘jodenkoek’ slapen.
Je kunt trouwens niet eens zeggen dat 
livingstone zich antizionistisch heeft 
uitgelaten. hij wees alleen op het histo-
rische feit dat hitlers misdadige politiek 
het zionisme bevorderde. zo voelden 

duitse zionisten het indertijd ook, zoals 
blijkt uit een verklaring over de positie 
van duitse Joden die de Zionistische Ve-
reinigung für deutschland vijf maanden 
na de machtsovername door de nazi’s 
op 21 juni 1933 uitgaf. zij kwam met 
een oplossing die in overeenstemming 
was ‘met de beginselen van de nieuwe 
duitse staat'. in een historisch overzicht 
wordt de emancipatie van de duitse 
Joden sinds het einde van de 18de eeuw 
ontmaskerd als product van de Franse 
revolutie die geen rekening hield met 
de ‘bindungen von blut und geschichte 
und die seelische sonderart’. assimilatie 
had tot verval geleid. ‘ook voor de Jood 
moeten afstamming, religie, lotsverbon-
denheid en ‘soortbewustzijn’ (artbe-

wusstsein) van 
doorslaggevende 
betekenis voor de 
levensstijl zijn.’ 
Verderop wordt 
gewoon van ‘ras-

senprinzip’ gesproken. omdat zij als zio-
nisten de ‘blutmässigen gegebenheiten’ 
recht wilden doen, waren ook zij tegen 
‘mischehen’ (gemengde huwelijken) en 
voor ‘reinerhaltung der jüdischen art’. 
de conclusie van het stuk is: ‘het zionis-
me wil de emigratie van de Joden naar 
Palestina zo organiseren dat daardoor 
een ontlasting van de Joodse positie in 
duitsland plaatsvindt.’ livingstone had 
dus ook kunnen zeggen dat zionisten op 
een bepaalde manier hitler steunden.

zettelijkheid de restauratie-monar-
chie zelf op het spel zette. er gebeurde 
wat lodewijk XViii had voorspeld: 
‘het zal niet lang duren voordat [Karel] 
ieders ongenoegen heeft gewekt.’ eind 
juli 1830 brak in Parijs een revolutie uit 
die een einde maakte aan zijn bewind. 
met de monarchie zouden de Fransen 
daarna nog blijven experimenteren: 
eerst het liberale koningschap van 
lodewijk-Filips (1830-1848) en daarna 
het tweede keizerrijk van napoleon 
iii (1852-1870). maar de bourbons 
verdwenen in 1830 na bijna 250 jaar 
definitief van de Franse troon.
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