
Lodewijk XVI van Frankrijk: Versailles, 23 augustus 1754 – 

Parijs, 21 januari 1793 
Lodewijk XVI August van Frankrijk regeerde als koning van Frankrijk en Navarra van 1774 tot 1791 en 

daarna als koning der Fransen van 1791 tot 1792. Hij werd geschorst en gearresteerd na de 

Bestorming van de Tuilerieën tijdens de Franse Revolutie. Hij werd berecht door de Nationale 

Conventie, schuldig bevonden aan hoogverraad en geëxecuteerd door de guillotine op 21 januari 

1793 als een ontheiligde Franse burger "citoyen Louis Capet". Hij is de enige koning van Frankrijk die 

ooit geëxecuteerd werd. 

Zijn pogingen om het Ancien Régime te hervormen kenden een beperkt succes. Hij werd 

tegengewerkt door de geprivilegieerde standen (adel en geestelijkheid), en de parlementen, adellijke 

rechtbanken die de koninklijke besluiten moesten toetsen aan de soms ongeschreven 

"Fundamentele Wetten". Gedwongen door de financiële omstandigheden moest hij de Staten-

Generaal samenroepen. In die - consultatieve - vergadering riepen de leden zich uit tot 

Grondwetgevende Vergadering en in een proces dat Franse Revolutie wordt genoemd, waarin de 

koning de regie verloor, en het grootste deel van zijn macht, vormden ze Frankrijk om tot een 

constitutionele monarchie. Een machtsgreep van de extremisten en de republikeinen in 1792 leidde 

tot afzetting, gevangenneming en doodstraf. 

 
Koning van Frankrijk 

Periode : 1774-1792 

Voorganger: Lodewijk XV 

Opvolger: Nationale Conventie 

(titulair Lodewijk XVII) 

Vader: Lodewijk Ferdinand van Frankrijk 

Moeder: Maria Josepha van Saksen 

Dynastie: Bourbon 



Op 16 mei 1770 trouwde de vijftienjarige Lodewijk August met de veertienjarige Oostenrijkse 

aartshertogin Maria Antonia van Habsburg-Lotharingen, die na haar huwelijk bekend werd als Marie-

Antoinette maar ze bleven aanvankelijk kinderloos. Marie-Antoinette leed daar erg onder. Het paar 

groeide naar elkaar en ze kregen uiteindelijk een zeer goede band. Nadat Lodewijk August een kleine 

operatie ondergaan had, werden uit het huwelijk vier kinderen geboren: 

 Marie Thérèse Charlotte (19 december 1778 – 19 oktober 1851), Madame Royale, huwde 

met haar neef, Louis Antoine de Bourbon, de zoon van Charles Philippe de hertog van Artois. 

Hij werd de latere koning Lodewijk XIX (Louis XIX). 

 Lodewijk Jozef Frans Xavier (22 oktober 1781 – 4 juni 1789) dauphin van Frankrijk en hertog 

van Bretagne 

 Lodewijk Karel (27 maart 1785 – 8 juni 1795) hertog van Normandië werd later dauphin, en 

de troonpretendent Lodewijk XVII. 

 Sophie Beatrix Hélène (9 juli 1786 – 19 juni 1787) 

 
Koningin Marie-Antoinette 

Zijn grootvader, koning Lodewijk XV, werd plotseling ziek op 27 april 1774. Op 4 mei werd de 

maîtresse van de koning, Madame du Barry, weggestuurd van Versailles. En uiteindelijk op 10 mei 

1774 rond drie uur in de middag stierf de 64 jaar oude koning aan de pokken, waarna Louis Auguste 

koning werd op negentienjarige leeftijd als Lodewijk XVI (Louis XVI, in het Frans: Louis Seize). Zijn 

jongere broer, Lodewijk Stanislaus, werd de erfgenaam van de Franse troon tot de geboorte van 

Lodewijks oudste zoon in 1781. Op 11 juni 1775 werd Lodewijk in de Kathedraal van Reims gezalfd en 

gekroond. Zijn vrouw werd niet gekroond , maar stond wel de gehele dienst aan zijn zijde. 



 
Lodewijk XVI, 20 jaar oud 

Franse Revolutie: De Franse Revolutie (1789–1799) was een invloedrijke politieke omwenteling aan 

het eind van de 18e eeuw waarbij de absolute monarchie die Frankrijk drie eeuwen had geregeerd 

werd afgeschaft en de Eerste Franse Republiek werd opgericht. De macht en de privileges van adel 

en geestelijkheid werden massaal teruggedrongen onder druk van radicale politieke groeperingen, 

de mensenmassa in de steden en boeren op het platteland. De oude ideeën van absolutisme, 

aristocratie en de macht van de kerk werden vervangen door de principes van Liberté, égalité, 

fraternité, oftewel vrijheid, gelijkheid en broederschap. De Franse Revolutie heeft verstrekkende en 

blijvende veranderingen teweeggebracht in Frankrijk, die zich verspreidden over heel Europa. 

De constitutionele en ideologische hervormingen gingen gepaard met burgeroorlog en terreur. Om 

de politieke problemen te boven te komen en de onbestuurbaarheid van revolutionair Frankrijk te 

verdoezelen, stuurde de girondijnse politieke fractie aan op oorlog, met als excuus de dreigende taal 

van verschillende Europese mogendheden, die vreesden dat de revolutionaire ideeën zouden 

overslaan naar hun landen (dit waren de Coalitieoorlogen). Door de Slag bij Waterloo konden die het 

koningshuis herstellen (de Restauratie). 

 
Franse Revolutie 



Op maandag de 21e januari 1793 kreeg hij de doodstraf die werd voltrokken met de guillotine op de 

Place de la Révolution (tegenwoordig Place de la Concorde). Zijn echtgenote Marie-Antoinette 

onderging op 16 oktober hetzelfde lot. 

 
De onthoofding van de Koning op de Place de la Révolution (voorheen Place Louis XV, nu Place de la 

Concorde), vóór de sokkel van het verwijderde standbeeld van Lodewijk XV. 

 

Lodewijk XVI werd meteen begraven in een kist op het kerkhof van de Madeleine, vandaag Square 

Louis XVI. Later, op 16 oktober 1793, werd ook de Koningin op hetzelfde kerkhof begraven. 

Tijdens de Restauratie liet Lodewijk XVIII het kerkhof onderzoeken en de stoffelijke overschotten 

opgraven. Zij werden plechtig bijgezet in de Kathedraal van Saint-Denis. Op de plaats van het oude 

kerkhof liet Lodewijk XVIII een boetekapel (Chapelle expiatoire) optrekken, die nog steeds bezocht 

kan worden. Op 21 januari wordt er traditioneel een gedenkmis voor de koninklijke familie 

gehouden. Ook in andere kerken herdenkt men de koning, vaak volgens de tridentijnse ritus en in 

aanwezigheid van traditionalisten en oude adel. 

Van de leden van de Convention kwamen in de kort daaropvolgende tijd 70 door geweld om het 

leven (guillotine na een summier proces, zelfmoord op de vlucht, in de gevangenis, moord). 

Hoewel een aantal overblijvers een mooie carrière maakten onder Napoleon Bonaparte, bleef hun 

geluk niet duren: na de Restauratie werden verkiezingen gehouden die een overweldigende 

parlementaire meerderheid bezorgden aan de contrarevolutionairen, die vergelding zochten. Er werd 

een wettelijk kader gecreëerd voor de verwijdering van revolutionairen en bonapartisten uit het 

staatsapparaat. Een wet van 1816 verbande alle koningsmoordenaars uit Frankrijk. 



 
Monument voor Lodewijk XVI en Marie-Antoinette door Edme Gaulle en Pierre Petitot uit 1830, in de 

Kathedraal van Saint-Denis 

 
Wapen van Frankrijk en Navarra van 1589 tot 1790 

 

 



 


