
Wilhelm I van Duitsland: (Berlijn, 22 maart 1797 – aldaar, 9 

maart 1888 
Ook bekend als Willem I (volledige naam: Willem Frederik Lodewijk, Duits: Wilhelm Friedrich Ludwig)  

van het Huis Hohenzollern, was een Pruisische en Duitse vorst. Hij werd koning van Pruisen in 1861, 

uitoefende van het Bundespräsidium van de Noord-Duitse Bond en Duitse keizer vanaf 1871 tot aan 

zijn dood. 

Onder de heerschappij van Wilhelm en zijn kanselier Otto von Bismarck, verwezenlijkte Pruisen de 

eenmaking van Duitsland en de stichting van het Duitse Keizerrijk. 

 
Koning van Pruisen 

Periode: 1861-1888 

Voorganger: Frederik Willem IV 

Opvolger: Frederik III 

Hertog van Saksen-Lauenburg 

Periode : 1865-1876 

Voorganger: Christiaan II 

Opvolger: -- 

Duits keizer 

Periode: 1871-1888 

Voorganger: -- 

Opvolger: Frederik III 

Vader: Frederik Willem III van Pruisen 

Moeder: Louise van Mecklenburg-Strelitz 

Dynastie: Hohenzollern 



Na de troonsbestijging van zijn kinderloze broer Frederik Willem IV werd Wilhelm troonopvolger.  

 
Frederik Willem IV in 1847 

Hij was conservatief gezind. In het revolutiejaar 1848 was hij voorstander van een gewelddadig 

neerslaan van de Maartrevolutie in Berlijn. Toen dit bekend werd, moest hij voor zijn eigen veiligheid 

enige tijd in Engeland doorbrengen. Een jaar later was hij weer terug in Duitsland om in Baden en de 

Palts leiding te geven aan de troepen, die de opstandige democraten de kop in drukten. 

In 1861 besteeg Wilhelm de troon van Pruisen, na reeds sinds 1858 regent namens de zieke Frederik 

Willem IV te zijn geweest. Een jaar later kwam hij in aanvaring met het Huis van Afgevaardigden over 

het begrotingsrecht met betrekking tot militaire uitgaven. 

Dankzij de aanstelling van Otto von Bismarck tot premier slaagde Wilhelm er in om het conflict in zijn 

voordeel te beëindigen. 

 
Otto von Bismarck 



 Hierna hield de koning zich minder met politieke zaken bezig. Hij liet deze zo veel mogelijk over aan 

zijn eerste minister. Wel probeerde hij zich enkele malen tevergeefs te verzetten tegen de oorlogen 

die Bismarck voerde. 

In de Noord-Duitse Bond van 1867, een federale staat die Noord-Duitsland verenigde, kreeg de 

Pruisische koning het Bundespräsidium. Daarmee waren de taken van een monarchisch staatshoofd 

verbonden. Tijdens de Frans-Pruisische Oorlog (1870-1871) kreeg de Bond een nieuwe grondwet. 

Vanaf 1 Januari 1871 had de koning de titel Deutscher Kaiser. 

Bekender dan de nieuwe grondwet is nu de zogeheten keizerproclamatie van 18 januari, toen de 

groothertog van Baden Wilhelm een hoog! uitbracht op keizer Wilhelm. Wilhelm had zich namelijk 

tegen de keizertitel verzet of wilde ten minste Kaiser von Deutschland zijn. Wilhelm was bang dat de 

Duitse keizertitel als even kunstmatig en nep wordt beschouwd als de keizertitel van Napoleon III. 18 

januari had geen staatsrechtelijke betekenis maar werd later wel als dag van de Reichsgründung 

gezien. 

Wilhelm overleed in 1888 in Berlijn op 90-jarige leeftijd. Hij was toen de oudste regerende vorst ooit, 

en werd hierin pas in 1950 gepasseerd door Gustaaf V van Zweden. Hij werd opgevolgd door zijn 

zoon Frederik III. 

 
Wilhelm I in 1880 aan zijn bureau 



Wilhelm huwde, nadat de onderhandelingen over een huwelijk met zijn geliefde Elisa Radziwiłł, 

dochter van Antoni Radziwiłł, waren afgebroken, op 11 juni 1829 Augusta van Saksen-Weimar-

Eisenach, een dochter van groothertog Karel Frederik. Uit dit huwelijk werden twee kinderen 

geboren: 

 Frederik Willem Nicolaas Karel (1831-1888), koning en keizer, trouwde met Victoria van 

Saksen-Coburg en Gotha, prinses van Groot-Brittannië. Diens zoon Wilhelm II kreeg in 1882 

zijn eerste zoon, waardoor voor het eerst in de Duitse geschiedenis een regerend vorst 

overgrootvader werd en er vier troongeneraties tegelijkertijd in leven waren. Zijn 

achterkleinzoon werd reeds in 1888, na de dood van Frederik, kroonprins maar door de 

ineenstorting van het Duitse Keizerrijk in 1918 werd hij nooit keizer. 

 Louise Marie Elizabeth (1838-1923), gehuwd met Frederik I van Baden. 

 
Augusta van Saksen-Weimar-Eisenach 

Tussen 1867 en 1918 werden er meer dan 1000 monumenten geplaatst in het Duitse Rijk die min of 

meer ter ere waren van Wilhelm. Het ging bij lang niet alle monumenten alleen om Wilhelm, maar 

vaak om de Duitse eenwording in het algemeen. De bekendste monumenten zijn het 

Kyffhäuserdenkmal (1896), het Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Porta Westfalica (1896), het Kaiser-

Wilhelm-Denkmal (1897) aan de Deutsches Eck in Koblenz en het afgebroken Kaiser-Wilhelm-

Nationaldenkmal (1897) in Berlijn. 



 
Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmal in Berlijn 

 

 
Deutsches Eck Koblenz 



Hij werd begraven in het Mausoleum in het Slotpark Charlottenburg 

 
Mausoleum Slotpark Charlottenburg 

 


