
George III van het Verenigd Koninkrijk: Londen, 4 juni 1738 – 

Windsor Castle, 29 januari 1820 
George III Willem Frederik (Londen, 4 juni 1738 – Windsor Castle, 29 januari 1820) was 

koning van Groot-Brittannië en koning van Ierland vanaf 25 oktober 1760. Na de vereniging 

van deze twee landen op 1 januari 1801 was hij voortaan koning van het Verenigd Koninkrijk 

van Groot-Brittannië en Ierland tot aan zijn dood. Hij was ook hertog van Brunswijk-

Lüneburg en keurvorst van het keurvorstendom Hannover, gebieden die in het Heilige 

Roomse Rijk lagen. Vanaf 12 oktober 1814 werd het keurvorstendom verheven tot koninkrijk 

en voortaan was George koning van het koninkrijk Hannover. Hij was de derde telg uit het 

Huis Hannover, maar anders dan zijn twee voorgangers was hij in Engeland geboren en was 

zijn eerste taal Engels in plaats van Duits. Ondanks zijn lange leven en zijn 60-jarige 

regeringsperiode heeft hij Hannover nooit bezocht. 

 
Prins van Wales 

Periode: 1751-1760 

Voorganger: Frederik Lodewijk 

Opvolger: George August Frederik 

Koning van Groot-Brittannië en Ierland / van het Verenigd Koninkrijk 

Periode: 1760-1820 

Voorganger: George II 

Opvolger: George IV 

Keurvorst / koning van Hannover 

Periode: 1760-1820 

Voorganger: George II 

Opvolger: George IV 

Hertog van Saksen-Lauenburg 

Periode: 1760-1803 

Voorganger: George II 

Opvolger: Frederik I (vanaf 1815) 



George werd geboren in Londen te Norfolk House op 4 juni 1738. Hij was een kleinzoon van 

koning George II en koningin Caroline van Brandenburg-Ansbach (die onverwacht en plots 

overleed in 1737). 

 
George II van Groot-Brittannië 

 
Caroline van Brandenburg-Ansbach 

Hij was een zoon van kroonprins Frederik, de prins van Wales en Augusta van Saksen-Gotha. 

 
Frederik van Wales 



 
Augusta van Saksen-Gotha 

Prins George werd twee maanden te vroeg geboren en er werd dan ook niet verwacht dat hij 

zijn eerste dagen zou overleven. Daarom werd hij nog dezelfde dag gedoopt door Thomas 

Secker, de bisschop van Oxford, later aartsbisschop van Canterbury. Een maand later werd 

hij publiekelijk gedoopt te Norfolk House en opnieuw door Secker. Zijn peetouders waren 

koning Frederik I van Zweden (Lord Charles Calvert, Baron van Baltimore nam zijn plaats in), 

zijn oom Frederik III van Saksen-Gotha-Altenburg (Henry Brydges, hertog van Chandos nam 

zijn plaats in) en zijn overgroottante koningin Sophia Dorothea van Pruisen (haar plaats werd 

ingenomen door Charlotte Edwin, een dochter van de wijlen hertog van Hamilton). 

 
Frederik I van Zweden 

 
Sophia Dorothea van Hannover 

George had een moeilijke jeugd, waarin zijn geestelijke ontwikkeling geen gelijke tred hield 

met de emotionele. Zijn onzekerheid over zijn eigen bekwaamheden leidde tot neuroses die 

hem soms onvoorspelbaar en agressief maakten. Anderzijds werd de koning, zeker toen hij 



ouder werd, wel gewaardeerd. Hij was een gezonde jongen en groeide op als zeer verlegen. 

De familie verhuisde naar Leicester Square waar George opgroeide samen met zijn broer, 

prins Eduard van York. 

 
Eduard van York 

Ze kregen een opleiding, verzorgd door verschillende leraren. Brieven uit die tijd tonen aan 

dat George zeer goed kon schrijven, zowel Engels als Duits, en dat hij al op de leeftijd van 

acht jaar zeer goed commentaar kon geven op de politieke gebeurtenissen van die tijd. Hij 

was de eerste Britse monarch die natuurwetenschappen studeerde. Behalve chemie en 

fysica kreeg George ook lessen in astronomie, wiskunde, Frans, Latijn, geschiedenis, muziek, 

aardrijkskunde, handel, de landbouw en het grondwettelijk recht. In aanvulling op de 

sportieve en sociale bezigheden kreeg hij ook les in dansen, schermen en paardrijden. Zijn 

religieuze opvoeding stond geheel in het teken van de Anglicaanse Kerk. 

De grootvader van George, koning George II, had een hekel aan zijn oudste zoon, de prins 

van Wales, en toonde weinig interesse in zijn kleinkinderen. Maar toen in 1751 de prins van 

Wales, Frederik, plotseling stierf, werd prins George de nieuwe erfgenaam en de 

vermoedelijke troonopvolger. Hij erfde één van zijn vaders titels en werd de hertog van 

Edinburgh. George II kreeg nu meer interesse in zijn kleinkind en drie weken na de dood van 

prins Frederick werd George door de koning verheven tot prins van Wales. In de lente van 

1756 naderde George zijn achttiende verjaardag en kreeg hij door de koning grote 

appartementen in het St. James's Palace aangeboden, maar George weigerde het aanbod. In 

dit besluit werd hij geleid door zijn moeder en haar vertrouweling, John Stuart, 3e Graaf van 

Bute. De moeder van George, de douairière-Prinses van Wales, gaf er de voorkeur aan om 

George thuis te houden, waar ze hem haar strenge morele waarden kon inprenten. 



 
John Stuart 

Hij was een aangenaam familieman, had grote interesse in cultuur en wetenschappen en ook 

de landbouw kon zich in zijn belangstelling verheugen. 

In 1759 was George zeer verliefd op Lady Sarah Lennox, de dochter van de hertog van 

Richmond, maar Lord Bute adviseerde dat Lady Sarah geen goede huwelijkskandidaat zou 

zijn en George staakte zijn gedachten over een dergelijk huwelijk. "Ik ben geboren voor het 

geluk of voor het leiden van een grote natie," schreef George aan haar, "en dus moet ik vaak 

handelen in strijd met mijn passies." Pogingen die zijn grootvader, de koning, deed om 

George uit te huwelijken aan prinses Sophia Caroline van Brunswijk-Wolfenbüttel werden 

krachtig tegengewerkt door hem en zijn moeder. Uiteindelijk ging dit huwelijk niet door. 

Het jaar daarop werd George de nieuwe koning toen zijn grootvader overleed. George II 

stierf op 25 oktober 1760, twee weken voor zijn 77e verjaardag. George, Prins van Wales, 

werd toen koning als George III. De zoektocht naar een geschikte vrouw voor George werd 

hierop ook versneld. Op 8 september 1761 trad de koning in de Koninklijke Kapel van het St. 

James's Palace in het huwelijk met hertogin Sophia Charlotte van Mecklenburg-Strelitz.  

 
Charlotte van Mecklenburg-Strelitz 

Ze leerden elkaar pas kennen op hun huwelijksdag. Twee weken later werden beiden 

gekroond in de Westminster Abbey.  



 
Westminster Abbey 

Het mag wel opmerkelijk genoemd worden dat George geen maîtresses had, dit in zeer 

groot contrast met zijn voorgangers en zijn zoons, de latere George IV en Willem IV. Het 

echtpaar had een zeer gelukkig huwelijk. Er werden vijftien kinderen geboren, negen zoons 

en zes dochters. In 1761 kocht de koning Buckingham House (later Buckingham Palace) voor 

zijn groeiende familie.  

 
Buckingham Palace 

Zijn andere residenties waren Kew Palace en Windsor Castle.  

 
Kew Palace in 2006 



 
Windsor Castle 

St. James's Palace werd gebruikt voor officiële gebeurtenissen.  

 
Hoofdingang St. Jame’s Palace 

George III reisde niet zeer veel, en bracht zijn hele leven door in Zuid-Engeland. Sinds 1790 

werden de jaarlijkse vakanties gehouden in Weymouth in Dorset, een van de eerste 

badplaatsen in Engeland. 



 
De 15 kinderen van het echtpaar 

In 1788 werd koning George III ernstig ziek, naar men vermoedt porfyrie. In die tijd was deze 

ziekte nog niet bekend en men dacht aan krankzinnigheid. Bij porfyrie kunnen symptomen 

zijn: gevoeligheid van de huid, hevige buikpijn en rode wijnkleurige urine. Ook komen 

psychische symptomen voor. Bij George III kwamen al deze symptomen voor en zijn 

geestesvermogen begon af te nemen. 

Soms kon George III onophoudelijk praten, vaak uren per dag. Elke dag kreeg hij een 

vreemde medische behandeling: zo werd hij urenlang in een stoel vastgebonden. Dokters 

stelden ook vast dat zijn urine bloedrood kleurde. In de periode 1788-1810 kwamen 

porfyrie-aanvallen bij de koning echter zelden voor. 

In 1810 stortte de koning na de dood van zijn jongste dochter psychisch in en zou er nooit 

meer van herstellen. Hij was niet meer in staat om te regeren en in 1811 werd prins George 

tot regent benoemd. Vanaf toen leefde George III teruggetrokken in Windsor Castle. Zijn 

familie kwam hem amper bezoeken, door zijn grillige gedrag en vaak voorkomende 



gewelddadige reacties die door zijn ziekte veroorzaakt werden. Toch bleef de koning zich 

bewust van zijn status, hoewel hij een lange witte baard liet groeien en steeds een paars 

kleed droeg. Volgens getuigen had hij soms heldere momenten waarbij hij zich beklaagde 

over de situatie waarin hij terechtgekomen was. Hij kwam nooit te weten dat hij in 1814 

terug de kroon van Hannover kreeg en dat in 1818 zijn vrouw overleed. 

De koning werd doof, blind en dement. Op 25 december 1819 kreeg hij een opnieuw een 

zware porfyrieaanval, waarbij hij 2 dagen en 10 uur onafgebroken sprak. Vervolgens zonk hij 

in een coma, waaruit hij niet meer ontwaakte. Hij stierf op 29 januari 1820 in het bijzijn van 

zijn tweede en lievelingszoon Frederik, waarna hij begraven werd in Windsor. Zijn oudste 

zoon volgde hem op als George IV. 

 
St. Georges Chapel, Windsor Castle 

 
Handtekening 

 
Wapen van George als koning van het Verenigd Koninkrijk en van Hannover (vanaf 1816) 


