
Frederik Willem II van Pruisen: Berlijn, 25 september 1744 – 

Marmerpaleis, Potsdam, 16 november 1797 
Hij was van 1786 tot 1797 koning van Pruisen. 

 
Koning van Pruisen 

Periode:  1786-1797 

Voorganger: Frederik II 

Opvolger: Frederik Willem III 

Hij was de oudste zoon van August Willem van Pruisen (1722-1758) en Amalia van Brunswijk-

Wolfenbüttel (1722-1780). In 1786 volgde hij zijn oom Frederik de Grote op als koning van Pruisen 

toen die stierf zonder nageslacht. 

 
van August Willem van Pruisen 



 
Amalia van Brunswijk-Wolfenbüttel 

Frederik Willem trouwde in 1765 met Elisabeth Christine Ulrike van Brunswijk-Wolfenbüttel (1746-

1840) 

 
Elisabeth Christine Ulrike van Brunswijk-Wolfenbüttel 

Met haar kreeg hij één dochter 

 Frederika (1767-1820), gehuwd met Frederik van York (1763-1827). 

Als jongeman had Frederik Willem een voorkeur ontwikkeld voor Franse actrices en 

balletdanseressen. Om hem in zijn amoureuze escapades te remmen werd hij voorgesteld aan de 

mooie en spirituele Elisabeth. De beoogde troonopvolger veranderde echter zijn amoureuze leventje 

niet. Zijn echtgenote nam wraak en richtte haar aandacht op officieren en hofmusici. In april 1769 

scheidde hij van Elisabeth, en om te zorgen dat er nooit meer kans zou zijn op buitenechtelijke 

kinderen, werd ze verbannen naar Stettin. 

Drie maanden later trouwde hij, op dwingend advies van zijn oom Frederik de Grote, met Frederika 

van Hessen-Darmstadt (1751-1805). 



 
Frederika van Hessen-Darmstadt 

Met haar kreeg hij de volgende kinderen: 

 Frederik Willem (1770-1840), gehuwd met Louise van Mecklenburg-Strelitz (1776-1810), 

dochter van groothertog Karel II van Mecklenburg-Strelitz 

 Frederik Lodewijk Karel (1773-1796), gehuwd met Frederika van Mecklenburg-Strelitz (1778-

1841), dochter van groothertog Karel II van Mecklenburg-Strelitz 

 Frederica Louisa Wilhelmina (1774-1837), gehuwd met koning Willem I der Nederlanden 

(1772-1843) 

 Augusta (1780-1841), gehuwd met keurvorst Willem II van Hessen-Kassel (1777-1847) 

 Frederik Hendrik Karel (1781-1846) 

 Frederik Willem Karel (1783-1851), gehuwd met Marie Anne Amalie van Hessen-Homburg 

(1785-1846), dochter van landgraaf Frederik V van Hessen-Homburg. 

De kroonprins had sinds 1764 een verhouding met Wilhelmine Enke (1753–1820), de dochter van 

een hofmusicus. Hij kreeg bij haar zes kinderen, waarvan er slechts één volwassen werd. Hoewel de 

verhouding in 1782 eindigde, bleef zij een nauwe vertrouwelinge van de koning. Na diens dood naam 

zijn zoon haar bezittingen in beslag; door toedoen van Napoleon kreeg ze haar vermogen weer terug. 

In 1786 sloot hij een morganatisch huwelijk met Julie von Voß, de latere gravin Ingenheim. 

Na haar dood in 1790 hertrouwde hij opnieuw morganatisch met Sophie von Dönhoff. Uit dit 

huwelijk werden geboren: 

 Friedrich Wilhelm von Brandenburg (1792-1850), premier van Pruisen 

 Julie von Brandenburg (1793-1848), gehuwd met Ferdinand Frederik van Anhalt-Köthen 



 
Het neoclassicistische Marmerpaleis, gebouwd om afstand te nemen van zijn oom, die van barok en  

rococo hield. 

 
De Brandenburger Tor: gebouwd in 1788 door architect Carl Gotthard Langhans in opdracht van de 

Pruisische koning Frederik Willem II 



 
Monogramm von Friedrich Wilhelm II 

Als gevolg van kortademigheid stierf hij tijdens een aanval s op 16 november 1797 's morgens om 

8:58, op de leeftijd van 53 jaar. 

 
Sarcofaag van Frederik Wilhelm II 


