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Voorwoord

Na vier jaar studeren is het me gelukt om alle kennis die ik heb opgezogen, alle ervaring die ik 
heb opgedaan en alle vaardigheden die heb ik geleerd samen te brengen in één document, mijn 
bekwaamheidstest, mijn afstudeerscriptie. Als dat klinkt als een angstaanjagend karwei, dan is 
dat omdat het dat was. Hoewel ik tijdens mijn opleiding geschiedenis verschillende gelegenhe-
den heb gehad mijn schrijf- en onderzoeksvaardigheden aan te scherpen, voelde het nooit als 
genoeg voorbereiding om een eigen onderzoek van deze omvang in de daarvoor gestelde tijd 
met succes af te ronden. Terugkijkend moet ik concluderen dat het recept van een afgeronde 
afstudeerscriptie bestaat uit gelijke delen voorbereiding en lef — het lef om op een lege pagina 
simpelweg te beginnen met schrijven.

Gedurende mijn opleiding geschiedenis heb ik me toegelegd op de moderne tijd, waarbij ik 
de meeste schrijfopdrachten besteedde aan de politieke ontwikkelingen in Spanje in de negen-
tiende en twintigste eeuw. Toen de tijd kwam om een passend scriptieonderwerp te kiezen zag 
ik me echter gedwongen af te wijken van mijn gebaande paden en me te verdiepen in een heel 
nieuwe regio en een heel nieuwe periode. Mijn aanvankelijke frustratie over het niet kunnen 
voortborduren op eerder opgebouwde kennis maakte, naarmate het project vorderde, plaats voor 
hetzelfde enthousiasme voor het ontdekken van een onbekend verleden als wat mij er in 2006 
ertoe had bewogen geschiedenis te gaan studeren.

De totstandkoming van deze tekst ging niet zonder slag of stoot. Niet alleen was ik onerva-
ren met het thema en de periode, ook bleek het combineren van werk en studie een onverwacht 
zware last. Bovendien werden mijn voorbereidingen belemmerd door mijn beperkte beheersing 
van de Duitse taal. Desalniettemin ben ik tijdens dit onderzoek op plaatsen gekomen waar ik 
mezelf nooit had verwacht. En dat ik nu, nu mijn scriptie is afgerond, vooral wens het allemaal 
nog eens opnieuw te kunnen doen — en dan goed — is hoogstwaarschijnlijk de beste indicatie 
van wat ik tijdens het schrijven van dit stuk heb geleerd. Dit is niet de eerste afstudeerscriptie 
waaraan ik ben begonnen, maar ik ben trots dat het wel de eerste is die ik heb afgerond.

Dit onderzoek had ik nooit alleen tot een succesvol einde kunnen brengen. In de eerste 
plaats ben ik veel dank verschuldigd aan mijn begeleider Lars Behrisch, die me met geduld, ad-
vies en inspiratie door dit onderzoek heen heeft geloodst. Ook de medewerkers van Univer-
sitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf en het Landesarchiv Nordrhein-Westfalen No hebben 
mij, ondanks een aanzienlijke taalbarrière, enorm geholpen bij mijn onderzoek. Ook veel dank 
aan vrienden en familie die mij hebben gesteund in woord en daad, en vooral aan mijn prachtige 
en lieve vrouw Lisa, die mij zoveel avonden van gespannen studie heeft moeten missen. Sorry!

Arjan van der Gaag
22 juni 2010
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1. Inleiding

“Wir sind doch Herr und König und können thun, was wir wollen.”
— koning Frederik Willem I van Pruisen (r. 1713–1740)1

1.1. De mythe van het absolutisme

Het Gottesgnadentum domineerde het politieke denken in Europa in de zeventiende en acht-
tiende eeuw. Het veronderstelde dat een koning aan geen enkele autoriteit behalve God verant-
woording schuldig was, en dat zijn bewind een direct gevolg was van goddelijke wil. Verzet te-
gen de koninklijke autoriteit was daarom, volgens zijn aanhangers, verzet tegen God zelf. Het 
was de Fransman Jean Bodin (1530–1596) die de term droit divin opperde in 1576, toen Frankrijk 
en de rest van Europa lang hadden gezucht onder de chaos van de religieuze oorlogen. Het god-
delijk recht van de monarchie bood aantrekkelijke rust en stabiliteit, en het idee zou de Europe-
se politiek blijven beheersen tot het einde van de achttiende eeuw.

In de loop van de negentiende eeuw echter, ontstond een karikatuur van deze periode, waar-
in de koningen van het ancien régime werden afgeschilderd als oppermachtige tirannen met ab-
solute heerschappij over al hun onderdanen. De term absolutisme werd geopperd voor een stijl 
van regeren zonder inspraak van standen of lokale autoriteiten, waarbij het gehele politieke pro-
ces in feite zou bestaan uit één persoon: de koning. In de lange negentiende eeuw – niet gedo-
mineerd door goddelijk recht maar door liberalisme, en niet door adel maar de burgerij, werd 
deze karikatuur achterwaarts op de geschiedenis geprojecteerd om te verklaren waartegen de 
Franse revolutie zich nu eigenlijk had gericht. Het was een interpretatie die tot in de twintigste 
eeuw zou blijven bestaan.

Historisch onderzoek in de afgelopen decennia heeft het traditionele beeld van absolutisme 
gedeconstrueerd, en is gekomen tot een nieuwe interpretatie van de politieke cultuur van vroeg-
modern Europa. In deze nieuwe interpretatie is de de koning niet langer de staat zelf, maar 
‘slechts’ het middelpunt van een complex politiek systeem van onderhandeling, berekening, rech-
ten en plichten waarin vele verschillende groepen in de samenleving op vrijwillige basis partici-
peerden. Steden, provincies, adellijke families, gilden en nog meer organisaties gebruiken de in-
stituties van het koninkrijk en hun traditionele privileges om zich te verzetten tegen de zoge-
naamde goddelijke wil van de koning. De koning was er alles aan gelegen om zijn publieke ima-
go als ‘absoluut’ heerser in stand te houden, maar hij moest ondertussen al zijn politieke kunde 
gebruiken om zijn monarchie in stand te houden.2  Deze nieuwe interpretatie van absolutisme 
helpt ons zowel de periode voor als na de Franse revolutie beter te begrijpen.

1! Geciteerd in: Oestreich, G., Friedrich Wilhelm: Preußischer Absolutismus, 
Merkantilismus, Militarismus (Frankfurt 1977) 49.

2! Zie voor een overzicht van de ontwikkeling van het concept absolutisme: Collins, J.B. ʻAbsolutismʼ in: 
Dewald, J. Encyclopedia of Early Modern Europe (New York 2004) 1–7.



Een typisch voorbeeld van ‘absolute’ monarchie is die van de Hohenzollern van Branden-
burg-Pruisen. Een aantal sterke leiders, waaronder keurvorst Frederik Willem (‘de Grote Keur-
vorst’), koning Frederik Willem I (‘de Soldatenkoning’) en koning Frederik 11 (‘de Grote’), wis-
ten een groot aantal gebieden te vergaren, waarin zij een welhaast moderne bureaucratie op-
bouwden, een staand leger oprichtten en een centrale regering instelden die onafhankelijk was 
van de elders zo invloedrijke traditionele elites. Veel meer dan andere territoriale prinsen in het 
Heilig Romeinse Rijk waren de Hohenzollern in staat geweest om hun goddelijke recht om te 
regeren in praktijk te brengen. Vooral het bewind van koning Frederik Willem I van Pruisen (r. 
1713–1740) wordt gezien als kenmerkend voor de periode van het absolutisme.3  Frederik Willem 
I was met zijn grote persoonlijke invloed op de regering verantwoordelijk voor de opbouw van 
een bureaucratie en een leger die Brandenburg-Pruisen de negentiende eeuw in zouden helpen.  
Zijn oprichting van het Generaldirektorium in 1723, één centrale overheidsorganisatie onder zijn 
direct bewind, vormde de basis van de alom geprezen efficiënte Pruisische bureaucratie. Het is 
dit imago als typisch absoluut vorst dat Frederik Willem I een aantrekkelijk onderwerp maakt 
voor een onderzoek gericht op het deconstrueren van de term ‘absolutisme’. Daarvoor is echter 
eerst enkele historiogra*sche duiding op zijn plaats.

1.2. Historiografisch debat: structuralistische en culturalistische deconstructies van 
‘absolutisme’ en de geschiedschrijving van Pruisen

De term ‘absolutisme’ is gedeconstrueerd in een genuanceerder beeld van politieke participatie 
en privileges, maar deze nieuwe interpretatie van politieke cultuur is op meerdere manieren uit 
te leggen. Twee scholen zijn te onderscheiden: de structuralistische en de culturalistische scho-
len, elk met hun bijdrage aan de historiogra*e. 

Om te beginnen concentreert de structuralistische zienswijze zich op de ontwikkeling van de 
staatsinfrastructuur, zoals de ontwikkeling van volksvertegenwoordiging, parlementarisme, rech-
terlijke macht, bureaucratisering en machtscentralisatie. Daarnaast kunnen ook personen, oorlo-
gen en internationale verhoudingen een rol spelen in het verklaren van politieke cultuur. Deze 
benadering is geschikt om te verklaren hoe een staat zich ontwikkelt tot een meer autoritair of 
juist een meer parlementair systeem, en kan worden gebruikt om de verschillen tussen Europese 
mogendheden te verklaren.4  Het schiet echter tekort bij het verklaren van meer ingrijpende ver-
anderingen in het politieke vertoog, zoals de revolutie van 1789 en daarna.

Daarvoor is in de tweede plaats de culturalistische benadering bij uitstek geschikt. Deze con-
centreert zich op de ontwikkeling van ideeën omtrent heerschappij, volksvertegenwoordiging en 
politieke cultuur. Zo kan verklaard worden hoe concepten als volk, natie en vrijheid ontstaan en 
veranderen, en wat een bepaald regime al dan niet legitimeert. De analyse van de ideeën achter 
politieke cultuur is meer een lange-termijn benadering die minder geschikt is voor het verklaren 
van speci*eke fysieke gebeurtenissen, maar beter te gebruiken is voor het begrijpen van de die-
pere oorzaken. De structuralistische en culturalistische benaderingen zijn daarom dus comple-
mentair voor het begrijpen van vroeg-moderne politieke cultuur en de deconstructie van absolu-
tisme.
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3! Technisch gezien was Frederik Willem I koning in Pruisen, niet van Pruisen.

4! Ertman, T. Birth of the Leviathan. Building states and regimes in medieval 
and early modern Europe (Cambridge 1997)



Een onderzoek naar de politieke cultuur in Brandenburg-Pruisen zou dus baten bij zowel 
structuralistische als een culturalistische benadering, maar dit onderzoek zal zich hoofdzakelijk 
toeleggen op een structuralistische zienswijze. Deze geeft voor een relatief beperkte studie naar 
een speci*eke ontwikkeling de krachtigste verklaringen. Een culturalistische benadering, hoewel 
waardevol, zou teveel a3eiden van de kern van het betoog en is daarom beter over te laten aan 
omvangrijker vervolgonderzoek. Desalniettemin wordt beoogt waar mogelijk de discussie te ver-
rijken met een culturalistische interpretatie, zolang dit helpt het onderwerp te verduidelijken. 
Hopelijk kan op deze manier het belang van een brede interpretatie — zij het onvolledig — in 
het oog gehouden worden.

De geschiedschrijving van Pruisen is sinds de Tweede Wereldoorlog doorgaans te verdelen 
in verontschuldigend of veroordelend.5  De ontwikkeling van een klein vorstendom tot een 
Duitse natiestaat sprak tot de verbeelding van vele historici — niet in de laatste plaats de prui-
sen zelf — en het teleologische geschiedschrijving was een haast onvermijdelijk gevolg. Maar na 
de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog werd de heilsgeschiedenis omgedraaid: Pruisen 
was niet langer de bron van al het goede van Duitsland, maar de bron van al het kwade. Pruisen 
zou symbool gaan staan voor het illiberalisme, sociale achterlijkheid, militarisme en agressieve 
buitenlandse politiek die het nazi-regime kenmerkten. Deze interpretatie van de Duitse ge-
schiedenis is inmiddels uit de mode geraakt, en sinds de jaren tachtig wordt vooral ook gewezen 
op de successen van Pruisen: een bloeiende verlichting, goed onderwijs, een efficiënte bureaucra-
tie, ongekende tolerantie en een rationele, proto-moderne staatsinrichting. Kortom: de geschied-
schrijving van Pruisen staat vooral in het teken van het geven van een moreel oordeel.6

Zowel de ‘vriendelijke’ als de ‘vijandige’ lezingen van de geschiedenis van Pruisen laten zich 
teveel leiden door het imago wat Pruisen voor zichzelf heeft ontworpen als historische kern van 
de Duitse natie. Het Pruisen dat in 1871 de Duitse natiestaat zou verenigen was geenszins een 
logisch vervolg op het Pruisen van begin negentiende eeuw — laat staan Brandenburg-Pruisen 
in de achttiende eeuw. Brandenburg-Pruisen was als staat bij toeval ontstaan, en kon zeker ook 
ongedaan gemaakt worden. Twee keer was het haast van de kaart verdwenen.7  Ondanks de Ho-
henzollern’s verwoede pogingen was het geen natie, niet homogeen en zeker niet voorbestemd 
voor ‘grote daden’. De teleologische geschiedschrijving van Brandenburg-Pruisen kan worden 
vermeden in kleine stappen. In dit onderzoek zal Brandenburg-Pruisen niet schitteren in een 
fantastische ontwikkelingsgeschiedenis, maar slechts *gureren als een voorbeeld van de vele Eu-
ropese monarchieën in de ban van het Gottesgnadentum, die lang is beschouwd als ‘absoluut’.

Voor dit onderzoek naar de politieke cultuur van het absolutisme is vooral van belang het 
debat omtrent de ‘sociaal verdrag’-theorie van F.L. Carsten.8  Deze komt neer op het volgende: 
de Hohenzollern hebben een uitputtingsslag met de traditioneel invloedrijke adel vermeden, 
door een pact te vormen waarin de zij het recht op taxatie vergaarden, in ruil voor een vrije hand 
op het platteland voor de Junkers. Carsten legt uit hoe beiden samenspanden tegen de rest van 
de bevolking:
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5! Brophy, J.M. ʻReview of Iron Kingdom. The Rise and Downfall of Prussia, 1600-1947.ʼ, Journal of So-
cial History 42 (2008) 518-521, aldaar 519.

6! Clark, C. Iron Kingdom. The Rise and Downfall of Prussia 1600–1947 (Londen 2007) xix–xxi.

7! Dat was tijdens de Zevenjarige Oorlog (1756–1763) en de revolutionaire oorlogen, in het bijzonder de 
slag om Jena-Auerstädt (1806).

8! Zie Carsten, F.L. The Origins of Prussia (Oxford 1954) en Carsten, F.L. A History of the Prussian Jun-
kers (Brookfield 1989).



On their lands the Junkers possessed all powers, and the government had no means of 
intervening on private estates. !e kings of Prussia were ‘absolute’, and the Junkers were 
equally ‘absolute’ on their estates. […] On this compromise rested the Prussian state of the 
eighteenth century: it was concluded at the expense of the peasants and the burghers of the 
small towns.9

Deze interactie tussen adel — en in meer algemene zin de traditionele elites — vormt het on-
derwerp van dit onderzoek. De sociaal-verdragtheorie heeft inmiddels afgedaan: bij het verkla-
ren van waarom de Hohenzollern zo veel succesvoller waren dan andere territoriale prinsen, en 
waarom er pas onder Frederik de Grote (r. 1740–1786) gesproken kan worden van daadwerkelijke 
samenwerking tussen kroon en adel, delft deze theorie het onderspit tegenover theorieën op ba-
sis van militaire druk op *scaal beleid, internationale competitie, zwakke tradities van volksver-
tegenwoordiging in Noordoost-Europa en de rol van religie in het passeren van traditionele 
machtscentra in de Hohenzollern-domeinen. Bovendien was de positie van de stedelijke elites 
lang niet zwak als Carsten doet vermoeden.10  Ongeacht meningsverschillen over de oorzaak en 
het resultaat van deze symbiose, is de constatering zelf geaccepteerd. Het is daarom een passend 
beginpunt voor een deconstructie van het absolutisme in Brandenburg-Pruisen.

1.3. Onderzoeksonderwerp: een inleiding tot Kleef en Oost-Pruisen

Samengevat is het onderzoeksonderwerp van dit betoog de politieke cultuur van het absolutisme 
in de achttiende eeuw in Brandenburg-Pruisen, in het bijzonder de regeerperiode van koning 
Frederik Willem 1 ten tijde van de instelling van het Generaldirektorium in 1723. De centrale 
vraag in dit onderzoek is in hoeverre Frederik Willem 1’s bewind absoluut te noemen is, en hoe 
ver de invloed van zijn centrale regering reikte in de praktijk. Door in een case study van de pro-
vincie Kleef de politieke interactie vóór en ná 1723 te vergelijken zal aangetoond worden hoeveel 
werkelijke invloed de centrale autoriteit bezat, en in welke mate traditionele elites de politieke 
agenda bepaalden. Vervolgens kan een vergelijking met Oost-Pruisen, een andere verre provin-
cie, helpen verklaren welke rol afstand en traditie spelen bij het verzet tegen centrale autoriteit.

Er is gekozen voor Kleef als belangrijkste case study in dit onderzoek vanwege zijn bijzonde-
re positie in de Hohenzollern-monarchie. De Hohenzollern hebben veel van hun gebieden ver-
gaard niet door oorlog en verovering, maar door huwelijk en erfenis. De westelijke gebieden, 
waaronder Kleef en Mark, waren daarop geen uitzondering. Keurvorst van Brandenburg Johann 
Sigismund (r. 1608–1619) kon via zijn huwelijk met Anna van Pruisen aanspraak maken op het 
verenigde hertogdom Gulik-Kleef-Berg. Hij was echter niet de enige die aanspraak maakte op 
deze gebieden: de paltsgraaf Wolfgang Wilhelm van Neuburg (r. 1578–1653) was zijn voornaam-
ste concurrent. De resulterende opvolgingsstrijd om het hertogdom Gulik-Kleef-Berg zou uit-
monden in een confessionele oorlog en een opmaat naar de dertigjarige oorlog, met als resultaat 
dat het hertogdom werd verdeeld tussen beiden. Internationale politieke ontwikkelingen leidden 
tot een compromis waarin de noordelijke, overwegend protestantse gebieden Kleef, Mark en 
Ravensburg de keurvorst van Brandenburg zouden toekomen, terwijl de zuidelijke, meer katho-
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9! Carsten, A History of the Prussian Junkers 31.

10! Zie voor de discussie bijvoorbeeld: Ertman, Birth of the Leviathan; Downing, B. The Military Revolution 
and Political Change (Princeton 1992); Depperman, K. Der hallesche Pietismus und der preußische 
Staat unter Friedrich III. (I.) (Göttingen 1961); Gawthrop, R. Pietism and the Making of Eighteenth Cen-
tury Prussia (Cambridge 1993).



lieke gebieden Gulik en Berg de (overigens protestantse) paltsgraaf toekwamen. Kleef, het 
dichtst bevolkte en welvarendste van de noordelijke gebieden, vormde zodoende de kiem van de 
Brandenburg-Pruisische aanwezigheid aan de Rijn.11  Het zou echter tot na de Dertigjarige 
Oorlog duren voordat de invloed van het in Kleef gelegerde Nederlandse garnizoen zou afne-
men, en de keurvorst van Brandenburg zijn stem zou kunnen gaan laten gelden.12

De economieën in het voormalige hertogdom Gulik-Kleef-Berg waren geruïneerd door de 
religieuze oorlogen. Het hertogdom had een strategische positie aan de Nederrijn, wat gezien de  
vele handelsroutes van cruciaal belang was voor alle deelnemers aan de Nederlandse opstand en 
de Dertigjarige Oorlog. Kleef zelf was vrijwel continu bezet door Nederlandse eenheden, die 
met militair geweld enorme bedragen aan de stad onttrokken om hun opstand te *nancieren.13 
In andere gebieden, vooral in Mark, waren de bezettingen vaak langer en wisselden steden vaker 
van bezetter. De vervanging van de ene bezetter door de ander leidde tot nieuwe plunderingen 
en belastingheffingen om de legers te onderhouden. Zo leden de steden in Mark meer onder de 
oorlogen, en kwamen hele industrieën stil te liggen — sommigen verdwenen zelfs helemaal. In 
Kleef had de eigen productie van goederen zwaar te lijden onder de oorlog, maar de bezetting 
door de Nederlanders had wel handelsmogeljikheden met het westen mogelijk gemaakt; boven-
dien kon makkelijker Nederlands kapitaal worden aangetrokken. Kleef werd een doorgee3uik 
voor de Nederlandse handelaren, maar vooral de gebieden op de westoever van de Rijn leden 
aanzienlijk. Met het einde van de oorlog kwam er echter ook een einde aan de bevoordeelde po-
sitie van Kleef, ook al bleven de handelscontacten met de Nederlanden intensief. Halverwege de 
zeventiende eeuw waren de steden van de Nederrijn belast met zware schulden, schade aan in-
frastructuur en sterk verminderde opbrengsten. De eens zo welvarende handelssteden zouden de 
economische terugval van de zestiende eeuw niet snel weer te boven komen.

Weinig verrassend werd in Berlijn meer dan eens overwogen Kleef simpelweg in te zetten 
als ruilmiddel in oorlogsonderhandelingen — veel meer kon er toch niet mee begonnen worden. 
Toch bleef Kleef tegen wil en dank deel uitmaken van de Hohenzollern-monarchie. Meer dan 
eens kwam het in opstand tegen de ambitieuze keurvorsten van Brandenburg, een gebied zo ver 
van Kleef verwijderd dat het als een ware buitenlandse bezetting werd ervaren. De relatie tussen 
Kleef en de Hohenzollern is altijd koel gebleven. Daarom is Kleef de ideale toets voor de daad-
werkelijke invloed van de keurvorsten en koningen van Brandenburg-Pruisen.

Net als bij de gebieden in het westen was de acquisitie van Oost-Pruisen een kwestie van 
lange-termijn planning, korte-termijn tactiek en vooral een grote dosis geluk voor de Hohenzol-
lern. Tegen het einde van de zestiende en in het begin van de zeventiende eeuw probeerden op-
eenvolgende Hohenzollern via huwelijken zo veel mogelijk aanspraak te maken op het hertog-
dom Pruisen aan de Baltische zee, en slaagden erin opgenomen te worden in de lijn van opvol-
ging voor hun verre achterneef Albrecht-Frederik von Hohenzollern. Met enig geluk werd in-
derdaad het hertogdom verkregen in 1618, zij het als vazal van de Poolse koning. In 1657 werd 
Oost-Pruisen een onafhankelijk eigendom van de Hohenzollern door de inmenging van de Fre-
derik Willem, Grote Keurvorst (r. 1640–1688) in de Noordse Oorlog (1655–1660). Hij wist zich 

Inleiding  9

11! Kleef en Mark zouden overigens na de Napoleontische oorlogen herenigd worden met Gulik en Berg in 
de Pruisische provincie Gulik-Kleef-Berg.

12! De Nederlandse republiek had een aanzienlijk belang in Kleef, gezien haar positie in de militaire corri-
dor van Spanje naar de lage landen. De Nederlandse opstand was op dat moment nog in valle gang. 
De de facto Nederlandse controle van Kleef was een direct obstakel voor de Hohenzollern.

13! Carsten, F.L., ʻThe Resistance of Cleves and Mark to the Despotic Policy of the Great Electorʼ, The 
English Historical Review 259 (1951) 219–241, aldaar 223



met zijn aanzienlijke leger een rol te vergaren in deze oorlog, maar dat was niet genoeg om 
Oost-Pruisen daadwerkelijk voor zichzelf te kunnen houden. Maar via een omweg van toevalli-
ge internationale verhoudingen kon de Grote Keurvorst volledige soevereiniteit over Oost-Prui-
sen ruilen voor verdere militaire steun tegen Polen’s vijanden. De Hohenzollern hadden nu een 
geheel eigen provincie vergaard, buiten de autoriteit van de koning van Polen of de keizer.

In Oost-Pruisen werd de nieuwe prins niet zonder slag of stoot geaccepteerd. De statenver-
gadering van 1661 in Koningsbergen eiste vergaande privileges van de keurvorst, waaronder het 
recht op een permanent appel bij de koning van Polen. Na lange, moeizame onderhandelingen 
forceerde de Grote Keurvorst een doorbraak door met zijn leger de stad in te trekken, de voor-
naamste oppositieleiders te arresteren en een overeenkomst af te dwingen. Met militair machts-
vertoon wist hij acceptatie als soevereine vorst af te dwingen. In de jaren daarna bleef het onrus-
tig in Oost-Pruisen. In 1672 en 1674 kwam het opnieuw tot een gewelddadig treffen tussen de 
staten in Koningsbergen en de keurvorst, dit keer om belastingheffingen. Opnieuw zag de Grote 
Keurvorst zich genoodzaakt zijn leger in te zetten en zijn tegenstanders uit te schakelen.14  En 
toen zijn recht om belastingen te heffen werd betwist, besloot hij zijn soldaten bij burgers te 
huisvesten tot aan de betalingsverplichtingen was voldaan. Daarna was de macht van de Oost-
Pruisische statenvergadering de*nitief gebroken.15

De staten verdwenen geheel van het toneel in de loop van de jaren 1680. Tot dan toe werd 
nog altijd weerstand geboden aan de invloed van de Grote Keurvorst. Deze besloot om, net als 
in Kleef, de staten uit elkaar te drijven door ongelijke behandeling van de steden en het platte-
land. De invoering van een accijns in Koningsbergen dreef de belangen van de adellijke en ste-
delijke elites in de statenvergadering uit elkaar. John Gagliardo merkt op dat, anders dan in 
Brandenburg en Kleef, de adel in Oost-Pruisen wel deel uit wilde maken van de accijns, om zo 
de verstandhouding in de statenvergadering te verbeteren (en beter weerstand te kunnen bieden 
aan de Hohenzollern). Deze pogingen mislukten en de staten verdwenen na 1705 in zijn geheel 
van het toneel. 16

De Grote keurvorst had dus met de nodige militaire moeite de voornaamste centrale autori-
teit in Oost-Pruisen, de staten, geheel weten te ontmantelen. Het con3ict tussen stad en land 
was met de ontmanteling van de staten de*nitief beslecht in het voordeel van de adel op het 
platteland, omdat de steden nu elke vorm van politieke inspraak was ontnomen. Dit was anders 
dan in Kleef, waar de na het wegvallen van de politieke invloed van de statenvergadering het 
informele leiderschap terugviel naar de sociale en economisch leidende steden. Maar Oost-Prui-
sen was een groot gebied, waarvan het politieke zwaartepunt zojuist was verwijderd. Het moest 
nu op een veel lager, decentraler niveau bestuurd worden. Dat was de politieke erfenis voor Fre-
derik Willem 1. Oost-Pruisen is een interessante case study voor dit onderzoek omdat het, net 
als Kleef,  een afgelegen gebied was. Maar, anders dan Kleef, kwamen de sociale modellen van 
Oost-Pruisen en Brandenburg grofweg overeen. Het is daarom interessant om beiden te verge-
lijken.
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14! Een politiek complot tegen de keurvorst werd ontmanteld en hun leider ge-executeerd.

15! Clark, Iron Kingdom 53–60.

16! Gagliardo, J., Germany Under the Old Regime, 1600–1790 (New York 1991) 297.



1.4. Onderzoeksindeling en -methoden

Op het eerste gezicht komt de regio van de Nederrijn uitgebreid aan bod in de (Duitse) ge-
schiedschrijving. De rijke geschiedenis van dit gebied, nu op de grens van Nederland en Duits-
land, spreekt alom tot de verbeelding. Er is ogenschijnlijk geen gebrek aan historisch onderzoek 
naar Kleef, een van de regio’s belangrijkste steden. Echter, Kleef blijkt bij nader inzien vooral 
interessant in de periode van het hertogdom Kleef, vóór de acquisitie door de Hohenzollern, en 
in de negentiende eeuw. De geschiedschrijving van Kleef in de achttiende eeuw lijkt te zijn be-
perkt tot voetnoten en zijlingse opmerkingen. Het is niet de vraag wat er in de achttiende eeuw 
in Kleef gebeurde—er zijn immers Pruisische bronnen in overvloed. Wel is het de vraag in hoe-
verre de situatie in Kleef op één lijn stond met de rest van Brandenburg-Pruisen.

Het ligt voor de hand om een poging om deze vraag te beantwoorden te beginnen bij de ar-
chiefstukken uit Kleef in deze periode. En deze stukken bestaan: het landsarchief te Düsseldorf 
beheert een omvangrijke collectie bronnen uit deze regio, waaronder akten van de Kammer en 
het Generaldirektorium, evenals de Landstände en het gerecht. Het staatsarchief in Münster heeft 
bovendien meer economische en *nanciële akten. Tenslotte zijn de meeste bronnen aangaande 
het Generaldirektorium opgeslagen in het staatsarchief in Berlijn. Er is dus geen gebrek aan de 
hoeveelheid archiefmateriaal.17 Het gebruik van dergelijk bronnenmateriaal is in dit onderzoek 
beperkt gebleven om praktische redenen: de beschikbare tijd heeft geen uitgebreid onderzoek in 
alle relevante archieven toegestaan. Daarom zal hier voornamelijk gebruik worden gemaakt van 
secundaire literatuur. Dit onderzoek is, daarom, geenszins uitputtend of volledig, en kan slechts 
hopen een nuttige aanzet te geven voor nader onderzoek in een omvangrijk gebied.

Hoewel dit onderzoek zich zal beperken tot slechts één van vele regio’s onder bewind van de 
Hohenzollern, zullen de implicaties hopelijk toepasbaar zijn op niet alleen de andere gebieden 
van Brandenburg-Pruisen, maar ook op andere delen van Europa, zelfs andere perioden, waar 
koningen regeerden in overeenstemming met het Gottesgnadentum. De basiselementen van het 
centrale thema van dit betoog (machtsverhoudingen tussen een centrale regering en lokale eli-
tes) keren immers terug in vrijwel heel Europa in de vroeg-moderne tijd. Hoewel Brandenburg-
Pruisen, Oostenrijk, Frankrijk, Engeland, Spanje en vele andere Europese landen elk hun eigen 
unieke con*guraties hadden, kunnen de interacties tussen elites en monarchie, en tussen centrale 
en lokale autoriteiten, gebruikt worden om de politieke cultuur van de vroeg-moderne tijd en de 
werking van het ancien régime beter te begrijpen. Daarnaast is geconstateerd dat zowel de litera-
tuur als het archiefmateriaal voor deze periode tot nu toe onderbelicht zijn gebleven. Daarom 
vormt dit betoog een (Nederlandse) springplank voor vervolgonderzoek naar de westelijke pro-
vincies van Brandenburg-Pruisen.

Een opmerking over de taal en spelling van namen en termen in dit betoog: er is zoveel mo-
gelijk geprobeerd de namen en spellingswijzen te gebruiken zoals die in het Nederlands gang-
baar zijn. De naam ‘Kleef ’ wordt in de Engelstalige en Duitstalige literatuur doorgaans geschre-
ven als ‘Cleve’, ‘Kleve’ of ‘Cleves’. Een ander voorbeeld is ‘Gulik’, dat in het Duits geschreven 
wordt als ‘Jülich’. Waar een passende Nederlandse term niet bestaat heb ik gekozen de originele 
Duitse termen intact te laten (in cursiefschrift), in plaats van om te proberen eigen termen te 
introduceren. Waar de betekenis van buitenlandse termen niet direct duidelijk is, wordt een kor-
te uitleg gegeven in de tekst of een voetnoot. Wat betreft de namen van personen is gekozen 
voor de in de Nederlandse academische literatuur gangbare namen. Zo zal keurvorst Frederik 
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17! Er is wel een aanzienlijk deel van het archiefmatieraal verloren gegaan tijdens de Tweede Wereldoor-
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Willem van Brandenburg vooral als ‘de Grote Keurvorst’ genoemd worden, en zal er waar ge-
schreven wordt over ‘Frederik Willem 1’ gedoeld worden op koning Frederik Willem 1 van Prui-
sen. Als laatste is er nog de naamgeving van Brandenburg-Pruisen. Omdat het koninkrijk Prui-
sen een verschijnsel van de negentiende eeuw was, zal het in de achttiende eeuw doorgaan als 
Brandenburg-Pruisen. Waar wordt gesproken over ‘Pruisen’ zal worden bedoeld de provincies 
aan de Baltische zee.

Tenslotte een globaal overzicht van de structuur van dit betoog: in het eerste hoofdstuk zal 
het bewind van Frederik Willem I worden beschouwd, en in het bijzonder de instelling van het 
Generaldirektorium. Dit zal duidelijk maken wat Frederik Willem I beoogde te bewerkstelligen 
met deze hervormingen, hoe hij daarbij te werk ging en in hoeverre hij daarin slaagde. In het 
tweede hoofdstuk zal de relatie tussen de monarchie en de voornaamste traditionele elite, de ge-
lande adel, onder de loep worden genomen. Zo zal een kader worden geschapen voor de case 
study over de instelling van het Generaldirektorium de provincies. De twee case study’s zullen 
vervolgens worden besproken, waarna wordt afgesloten met een discussie van de resultaten en 
een conclusie.

Inleiding  12



2. Institutionele hervormingen

Frederik Willem I heeft Brandenburg-Pruisen structureel veranderd. Buitenlanders toeschou-
wers die door de vele gebieden van de Hohenzollern-dynastie reisden in de eerste helft van de 
achttiende eeuw zullen weinig bijzonders opgemerkt hebben, maar onder zijn bewind werd de 
basis gelegd van de Gesamtstaat — het vervangen van een veelvoud dynastiek gerelateerde ge-
bieden tot één politieke entiteit. Frederik Willem I wordt doorgaans de consolidatie van de effi-
ciënte Pruisische bureaucratie toegeschreven — een nalatenschap die zijn bijnaam ‘soldatenko-
ning’ niet direct zou doen vermoeden. Maar in hoeverre is dit beeld terecht, en welke verande-
ringen heeft hij nu daadwerkelijk gerealiseerd?

2.1. De staatsinstituties van Brandenburg-Pruisen

De Geheime Rat was sinds de tijd van Frederik Willem, de Grote Keurvorst, in formele zin de 
som van alle macht in Brandenburg-Pruisen geweest. In de raad hadden de bestuurders van alle 
departementen zitting, en de keurvorst had als primes inter pares leiding gegeven. De raad kwam 
regelmatig bijeen en gaf direct leiding aan de verschillende departementen.18  Het vormde zo het 
hart van het politieke proces.

Na verloop van tijd verloor de raad echter zowel haar neerwaartse als opwaartse invloed op 
het politieke proces. In de eerste plaats onttrokken zelfstandige administratieve centra in de ver-
schillende departementen zich steeds meer van de besluitvormende invloed van de raad, 19  wat 
de raad’s neerwaartse rol reduceerde tot een soort toezichthouder.20  Haar opwaartse invloed, 
richting de keurvorst, werd gaandeweg gereduceerd doordat de Hohenzollern steeds minder 
vergaderingen bijwoonden. Vooral onder Frederik I I I/I werd de relatie met de raad gedomi-
neerd door sterke ‘eerste ministers’, die door hun sterke informele invloed bij de keurvorst de 
politieke agenda konden bepalen.21  Zodoende was de Geheime Rat tegen de tijd dat Frederik 
Willem I aantrad grotendeels buitenspel komen te staan. Onder Frederik Willem I zou de posi-

18! Hintze, O. ʻDer preußische Militär- und Beamtenstaat im 18. Jahrhundertʼ, Regierung und Verwaltung 
(Göttingen 1971) 419–447, aldaar 420.

19! Dorwart, R.A., The administrative reforms of Frederick William I of Prussia (Connecticut 1971) 39.

20! Hintze, ʻDer preußische Militär- und Beamtenstaat im 18. Jahrhundertʼ, 423.

21! Onder de informele leiding van Eberhard von Danckelman (r. 1688–1697) veranderde de rol van de 
Geheime Rat steeds meer in een toezichtsorgaan, terwijl vooral Colbe von Wartenberg (r. 1697–1710) 
verantwoordelijk was voor het passeren van de Geheime Rat door het instellen van de Staatskon-
ferenz, een mini-raad die hij informeel leidde. Zie ook Dorwart. The Administrative Reforms of Frede-
rick William I of Prussia 24–29.



tie van de raad verder verzwakken tot irrelevantie, tot het in 1923 daadwerkelijk formeel werd 
opgeheven.22

In de meeste Hohenzollern-domeinen waren de Landstände (de traditionele staten) nooit 
formeel ontbonden, maar hadden ze wel het grootste deel van politieke invloed verloren. De 
Hohenzollern hadden steeds nieuwe functies en organen in het leven geroepen, op zoek naar 
manieren om de Landstände te omzeilen en de verschillende inkomstenbronnen centraal te or-
ganiseren. Dit werd op twee manieren georganiseerd: via de domeinen van de keurvorst/koning, 
en via de militaire administratie.

De administratie van de domeinopbrengsten was complex. Zo was er een Amtskammer in het 
leven geroepen, voor het beheren van opbrengsten uit de domeinen, bossen, mijnen, munt en 
smederijen en de Hofkammer voor het beheer van belastingen en tolheffing. De kosten en op-
brengsten werden beheerd in verschillende kassen, zoals de Schatulle (de persoonlijke kas van de 
prins), de Landrentei (de kas van de Hofkammer per provincie) en de Hofrentei (voor de centrale 
administratie van de Landrenteien). Controle op de verschillende kassen werd uitgeoefend door 
Geheime Hofkammer en de Oberrentmeister.23 Het probleem met deze wildgroei was enerzijds dat 
verschillende opbrengsten vanuit verschillende kassen werden verwerkt, en anderzijds dat er een 
wildgroei van functies ontstond, die vaak voor een enkel persoon in het leven werden geroepen 
om bepaalde problemen op te lossen, maar daarmee een te complex netwerk van verantwoorde-
lijkheden en rechten schiepen. Het was een van Frederik Willem 1’s eerste maatregelen na zijn 
aantreden om de verschillende ambten te combineren in een collegiaal georganiseerd orgaan,  
genaamd het General!nanzdirektorium, waarin de verschillende kassen werden gecombineerd, 
zodat er uiteindelijk één centrale budgettering en kasopmaak kon komen. De collegiale organi-
satie maakte de verschillende presidenten van het General!nanzdirektorium samen verantwoor-
delijk voor de *nanciële administratie, waardoor zij zelf een belang kregen bij het oplossen van 
overlapping van verantwoordelijkheden van de verschillende functies. Het General!nanzdirekto-
rium had zich al in 1714 volledig uitgekristalliseerd en bleef op dezelfde wijze functioneren tot 
1723, toen het opging in het Generaldirektorium.24

Het grootste deel van het bestuur van de verschillende provincies van Brandenburg-Pruisen 
verliep echter via de militaire administratie. De organisatie van de militaire administratie en hun 
bestuurlijke verantwoordelijkheden leidde tot de bekende observatie dat Brandenburg-Pruisen 
niet een land met een leger was, maar een leger met een land. De meeste bestuursfunctie op re-
gionaal en lokaal niveau waren inderdaad verbonden met de militaire organisatie.

Tijdens de opvolgingsstrijd om Gulik-Kleef-Berg begin zeventiende eeuw werden er door 
de keurvorst van Brandenburg voor het eerst Kriegskommissare en Kreiskommissare ingezet. De 
Kriegskommissar was de vertegenwoordiger van de keurvorst bij bepaalde militaire eenheden. Hij 
was de schakel tussen deze eenheden en de keurvorst, en was verantwoordelijk voor het beheer 
van ‘zijn’ eenheid, zoals soldij en administratie van soldaten. Naast deze eenheid-gebonden ver-
tegenwoordiger was er ook de Kreiskommissar die verantwoordelijk was voor een bepaald district.  
In zijn district verzorgde hij de rantsoenen, huisvesting en bevoorrading van de legereenheden 
aldaar. Hij was daarmee verantwoordelijk voor het vorderen van de benodigde middelen in geld 
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22! Dorwart. The Administrative Reforms of Frederick William I of Prussia 40–2.

23! Zie voor een compleet overzicht van de verschillende financiele organen in Brandenburg-Pruisen in 
deze periode Dorwart, The Administrative Reforms of Frederick William I of Prussia, hoofdstuk 5: ʻPu-
blic and Civil Financesʼ.

24! Ibidem 127.



en natura van de lokale bevolking om het leger te onderhouden. In 1610 werd daarvoor een bij-
zonder belasting geheven op het platteland: de Kontribution. De Kreiskommissar was verant-
woordelijk voor de inning van deze belasting. Wat begon als een bijzonder belasting in tijd van 
oorlog werd een vaste belasting voor de onderhoud van het leger, en de Kreiskommissar werd 
daarmee de belangrijkste belastinginner op het platteland. De Kreiskommissar was een gekozen 
functie, en de verschillende districten hadden het recht verkregen hun eigen Kreiskommissar voor 
te stellen, die door de keurvorst (later koning) bevestigd moest worden. Dit betekende in prak-
tijk dat het ambt van Kreiskommissar doorgaans werd bezet door een vooraanstaande lokale 
edelman.

Een niveau boven de Kreiskommissar stond de Oberkommissar, waarvan er drie waren met 
verantwoordelijkheid over de drie legers die de keurvorst staande hield: een voor de westelijke 
gebieden, een voor Brandenburg en de centrale gebieden en een voor het oosten (Pruisen). 
Hoewel er boven de Oberkommissare nog het Oberkommando was, de hoogste militaire autoriteit, 
groeide de Oberkommissar van Brandenburg in vredestijd uit tot de belangrijkste administrator 
van het Brandenburg-Pruisische leger. Zijn positie werd geformaliseerd onder de naam Gene-
ralkriegskommissar, en was als onafhankelijk functionaris verantwoordelijk voor de algemene be-
voorrading van het leger, de militaire *nanciën, het legerbudget en het beheer van de verschil-
lende Kreiskommissare.25

Omdat de militaire organisatie zelf verantwoordelijk was voor de inkomsten en het onder-
houd van het leger, begon het in toenemende mate een *nancieel karakter te krijgen. De Kontri-
bution was de voornaamste inkomstenbron van het leger, maar dat was niet genoeg om een 
staand leger te onderhouden. De Grote Keurvorst introduceerde daarom een accijns in de ste-
den, zodat er een vaste bron van inkomsten ontstond onafhankelijk van of hij toestemming 
kreeg van de staten om belastingen te heffen. Voor deze nieuwe belasting werd de militaire ad-
ministratie hervormd. De Kreiskommissare werden vanaf 1702 Landräte en werden niet alleen 
verantwoordelijk voor de Kontribution maar voor alle belastingopbrengsten op het platteland, 
alsook lokale politieorganisatie om deze belastingheffing mogelijk te maken. Een nieuwe functie 
van Ämterkommissar werd ingesteld om de Kontribution te heffen in de domeinen van de keur-
vorst, en in de steden werd het ambt van Steuerkommissar (later: Steuerrat) ingesteld. Deze was 
verantwoordelijk voor toezicht op de heffing van de accijns en de lokale administratie in de ste-
den. Hoewel de Steuerkommissar in 1680 begon als belastinginspecteur voor de steden, werden 
zijn verantwoordelijkheden na verloop van tijd uitgebreid, zodat…

He examined the condition of the excise and other taxes, the system of weights and 
measurements, the "re departments and equipment, trade, commerce, guilds, colonists and 
beweries, city administration, "nances, audited the excise accounts and furthered the good of 
the town in every way.26

De Steurkommissar werd zo een directe concurrent voor de lokale bestuursorganen in de steden. 
Hoewel de Landrat nog altijd door de lokale staten werden benoemd, was de Steuerrat als nieu-
we functie een directe benoeming van de koning en alleen aan hem verantwoording schuldig.

Het lokale en regionale bestuur van de provincies was dus grotendeels aangesloten bij de mi-
litaire organisatie van Brandenburg-Pruisen. Hoewel al deze verschillende functies oorspronke-
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25! Ibidem hoofdstuk 6: ʻMilitary Administration and Military Revenuesʼ.

26! Acta Borussica, I, Inleiding, 103–104, geciteerd in ibidem 133.



lijk waren ontstaan voor het stroomlijnen van oorlogvoering, groeiden ze uit tot directe machts-
organen van de centrale autoriteit in Berlijn met jurisdictie over politie, belasting, administratie 
en meer. De de facto minister van oorlog, de eindverantwoordelijke voor deze hele organisatie, 
bleef echter tot 1712 de verantwoordelijkheid van één individu. Daarna werd het hervormd tot 
een collegiaal commissariaat, het Generalkriegskommissariat, dat gezamenlijk verantwoordelijk 
was voor de militaire administratie.

2.2. De oprichting van het Generaldirektorium en de Kriegs- und Domänenkammern

De verschillende staatsdepartementen waren meer dan eens met elkaar in con3ict. Vooral de 
verschillende onderdelen van het General!nanzdirektorium en het Generalkriegskommissariat 
wedijverden over jurisdictie en verantwoordelijkheid, vooral wat betreft inkomsten in de 
provincies.27  Dit was Frederik Willem I een doorn in het oog — immers, deze dienaren moes-
ten niet hun eigen maar zijn belangen behartigen.  Hoewel de reorganisatie van de verschillende  
*nanciële ambten in het General!nanzdirektorium en de uitbreiding van het Generalkriegskom-
missariat die respectievelijke onderdelen hadden gestroomlijnd, bleef de onderlinge animositeit 
bestaan. De beste manier om de overlap tussen hun verantwoordelijkheden weg te nemen, was 
daarom volgens de koning dat gecombineerd moesten worden tot één organisatie, met geen an-
der te behartigen belang dan dat van de koning. De opdracht tot oprichting van het General-, 
Ober-, Finanz-, Kriegs- und Domänendirektorium (hierna: Generaldirektorium) werd gegeven in 
1723. Vlak daarna werden ook de instanties op provinciaal niveau samengevoegd tot Kriegs- und 
Domänenkammern.28  Frederik Willem I had enkele weken in zijn buitenverblijf gebruikt om te 
bedenken hoe hij het probleem van institutionele overlap het beste kon aanpakken. Hoewel het 
idee van combinatie niet nieuw of volledig het zijne was, wordt over het algemeen aangenomen 
dat de koning het besluit zelf heeft genomen en uitgewerkt.29

Opmerkelijk is de implementatie van het Generaldirektorium: twee zelfstandige organisaties 
met in essentie *nanciële functies werden samengevoegd, maar het resultaat behield twee ver-
schillende kassen (die voor domeinopbrengsten en die voor belastingen). Ofwel: het oude perso-
neel werd gemengd in een nieuwe organisatie, maar de functies bleven gescheiden. Daarbij komt 
dat het directoraat intern min of meer dezelfde organisatie hield als voorheen, met een vijftal 
departementen met een dubbele taakverdeling, elk met een eigen algemene functie én een speci-
*ek eigen regio.30  Op het eerste gezicht is de samenvoeging dus vooral een cosmetische veran-
dering, maar het beoogde doel ligt in de politieke cultuur van collegialiteit — toentertijd gezien 
als de bestuurlijke organisatievorm bij uitstek. Het probleem dat Frederik Willem I constateerde 
was niet een functionele tegenstelling, maar een identi*catie met de verkeerde belangen onder 
de ambtenaren. Door beiden samen te voegen in een collegiaal directoraat kon er geen onderlin-
ge competitie meer ontstaan. Immers, hoewel er enige interne schotten werden ingesteld, was 
gezamenlijke verantwoordelijkheid de belangrijkste organisatievorm.31  Groepen directieleden 
werden gezamenlijk verantwoordelijk voor álle aspecten van de organisatie, en het werd daaro-
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27! Clark, Iron Kingdom 87–88.

28! Oestreich, Friedrich Wilhelm 107.

29! Dorwart, The Administrative Reforms of Frederick William I of Prussia 164.

30! Hintze, ʻDer preußische Militär- und Beamtenstaat im 18. Jahrhundertʼ, 424–425.

31! Dorwart, The Administrative Reforms of Frederick William I of Prussia 170–175.



mee in hun aller belang om de zaken goed te organiseren. Dit is overigens geheel in tegenstel-
ling tot de tegenwoordige strikte, uiterst juridische afbakening van functionele ministeries.32

Het Generaldirektorium trad naar buiten op als één organisatie, maar was intern georgani-
seerd grotendeels langs dezelfde lijnen als de losse onderdelen die het had moeten vervangen. 
Het is daarom onduidelijk in hoeverre het Generaldirektorium als totaal meer was dan de som 
van zijn onderdelen. Er worden dan ook kanttekeningen gemaakt bij het succes van de fusie: 
hoewel de verschillende departementen nu wel één doel dienden, bleef de interne rolverdeling 
onduidelijk en dubbelzinnig, zodat regelmatig persoonlijke interventie van de koning vereist 
was.33   Nu was het uiteraard voor de koning beter om dergelijke con3icten direct met zijn per-
soonlijke autoriteit te kunnen oplossen, dan om het op onderlinge rechtszaken te laten aanko-
men. Desalniettemin gaf dit alsnog een grote mate van verantwoordelijkheid aan de koning zelf, 
een een koning met een minder sterk karakter zou goed het succes van het Generaldirektorium 
een heel andere wending hebben kunnen geven. Frederik Willem 1 werd echter opgevolgd door 
nog een sterke koning, dus het blijft giswerk in hoeverre de kracht van het Generaldirektorium 
lag in de persoon van de koning of het ontwerp van het orgaan zelf. 

Daarnaast moeten enkele kanttekeningen worden gemaakt bij de oprichting van de Kriegs- 
und Domänenkammern in de provincies. Deze werden opgericht in navolging van het Generaldi-
rektorium, met als doel de centrale autoriteit dichter bij de lokale bestuursorganen te krijgen. De 
Kammern functioneerden op provinciaal niveau en combineerden een president en enkele vice-
presidenten met een aantal Steuerräte en Landräte. Maar er kan beargumenteerd worden dat dit 
niet zozeer de centrale autoriteit dichter bij het lokaal bestuur bracht, als wel dat het lokaal be-
stuur dichter bij de centrale autoriteit kwam. De Landräte waren nog altijd gekozen vertegen-
woordigers van de landadel, en ook de bestuursfuncties van de Kammern zelf werden doorgaans 
vervuld door lokale elites — meestal maar niet uitsluitend adellijke afkomst. Bovendien waren 
de Steuerräte zo dicht betrokken geraakt bij de steden in hun beheer, dat ze zich makkelijk met 
hen konden gaan identi*ceren. Oftewel, de lokale bevolking kreeg met de oprichting van de 
Kammern iets meer informele invloed in het provinciaal bestuur dan voorheen het geval was ge-
weest. Maar dit had voor de koning zo zijn voordelen: niet alleen kon er beter worden inge-
speeld op lokale kwesties, ook gaf dit het provinciaal bestuur iets meer legitimiteit, wat hem voor 
hem makkelijker maakte met de lokale bestuursorganen te onderhandelen en tot overeenstem-
ming te komen. De Kriegs- und Domänenkammern vormden dus een balans tussen de autoritaire 
neigingen van de koning enerzijds, en de particularistische neigingen van de provincies.

Het generaal-directoraat kan gemakkelijk worden gezien als de climax van een tendens in 
Brandenburg-Pruisen om een moderne, efficiënte en bureaucratische staat op te bouwen ten 
koste van de lokale instanties. Maar bij nadere inspectie houdt die opvatting geen stand: in prak-
tijk veranderde er weinig, buiten de relatie van de koning met de departementen. De nieuwe 
organisatie was niet modern, efficiënter of sterker gecentraliseerd. Het maakte wel een nieuwe 
manier van regeren mogelijk, die paste bij de stijl Frederik Willem I. Daarom lag het vernieu-
wende karakter van de instelling van het generaal-directoraat minder in organisatievorm dan in 
politieke cultuur.
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2.3. De persoonlijkheidsfactor en de kracht van het Generaldirektorium

De politieke stijl van Frederik Willem I verschilde sterk van die van zijn vader en grootvader. 
Frederik Willem, de Grote Keurvorst, was een sterke keurvorst geweest die via vele crises de 
politieke positie van de Hohenzollern ten opzichte van de traditionele elites had versterkt met 
zowel politieke compromissen als fysieke dwang. Frederik I I I/I vergaarde de koningstitel voor 
de Hohenzollern, en nam een voorbeeld aan de Franse koningen in zijn voorliefde voor regeren 
per sterke eerste minister en het creëren van een weelderige hofcultuur, die kon wedijveren met 
het hof in Versailles. Maar Frederik Willem I gaf niet om weelde, regeerde niet met een raad, 
noch liet hij het regeren over aan anderen; charismatisch en politiek vaardig als hij was kon hij 
de touwtjes in handen nemen en alleen regeren.34

Frederik Willem I regeerde per koninklijke mededeling. Alle medewerkers waren directe 
dienaren van de koning, die slechts de koninklijke verordeningen hoefden uit te voeren. Er was 
geen geheime raad, geen speciale adviseurs (behalve voor buitenlands beleid) en de koning kon 
met recht stellen dat hij kon doen en laten wat hij wilde. Hier ontstond echter een praktisch 
probleem voor de koning: de Geheime Rat had als adviesorgaan en toezichthouder de rol van 
communicatiekanaal vervuld tussen de koning enerzijds en de vele departementen en hun admi-
nistraties anderzijds.  Met het opzijzetten van de raad had de koning een andere verbinding met 
zijn bureaucratie nodig. Hiervoor gebruikte hij zijn kabinet. Frederik Willem I ’s kabinet bestond 
niet, zoals in modern taalgebruik, uit ministers, maar uit secretarissen die koninklijke wensen en 
opdrachten vertaalden naar verordeningen richting de bureaucratie. Deze kleine groep profes-
sionelen vervulden zelf geen adviserende of besluitvormende rol, maar fungeerden slechts als 
doorgee3uik tussen koning en bureaucratie.35  Zo was de koning in staat om persoonlijk leiding 
te geven aan de gehele regering.36

Frederik Willem I is wel omschreven als typisch absolute vorst, gezien zijn stijl van regeren. 
De term absolutisme, echter, dreigt de werkelijkheid te verhullen. Daarom moeten twee kantte-
keningen bij zijn bewind gemaakt worden. In de eerste plaats is het creëren van een zogenaamde 
‘moderne’ bureaucratie en het centraliseren van politieke macht bij hemzelf nooit een daadwer-
kelijk doel geweest voor Frederik Willem I (noch voor zijn voorgangers en opvolgers). Vooral 
bezien in termen van absolutisme is het te gemakkelijk een overkoepelende strategie voor staats-
vorming te zien, waar die in werkelijkheid ontbrak. Brandenburg-Pruisen was wijd verspreid 
over de landkaart en dus militair kwetsbaar. Veiligheid was het voornaamste doel van de Hohen-
zollern, waaruit volgde de behoefte aan een krachtig militair apparaat, *nanciële onafhankelijk-
heid, een bloeiende economie en tenslotte een krachtige staat om dat te bewerkstelligen.37  Bu-
reaucratische hervorming was dus nooit zozeer zijn doel, maar één van de middelen die de sol-
datenkoning kon inzetten, om zijn dynastie op lange termijn veilig te stellen.

In de tweede plaats was Frederik Willem I vrij om elk willekeurig besluit te nemen, zonder 
verantwoording te hoeven a3eggen. Maar die autoriteit reikte tot aan het bestuur van de depar-
tementen en later het generaal-directoraat; in de praktijk was er veel meer nodig dan een ko-
ninklijke verordening om de lagere regionen van de centrale bureaucratie — laat staan die op 
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lokaal niveau — in beweging te brengen. Vele bevelen sorteerden geen enkel effect, met name in 
de provincies ver verwijderd van Berlijn. Provinciaal particularisme, privileges en bureaucratische 
inefficiëntie (als niet corruptie) legden de daadwerkelijke invloed van de koning in Branden-
burg-Pruisen aan banden.

Frederik Willem I was dus door zijn ‘absolute’ stijl van leiderschap verantwoordelijk voor een 
omslag in de politieke cultuur van Brandenburg-Pruisen, waardoor een institutionele basis kon 
worden gelegd voor de ontwikkeling van een moderne bureaucratie. Hij heeft het daadwerkelijk 
functioneren van Brandenburg-Pruisen’s politieke systeem niet zo veel veranderd als soms wordt 
beweerd, hoewel hij zijn domeinen wel degelijk ingrijpend anders heeft achtergelaten dan hoe 
hij het aantrof. Absolutisme, echter, impliceert een almachtige vorst die zonder tegenspraak 
heerst over zijn domeinen, maar de werkelijkheid in Brandenburg-Pruisen sluit daar bepaald 
niet bij aan. ‘Autocratisch bestuur’ lijkt een nauwkeuriger omschrijving van Frederik Willem I ’s 
bewind, die bovendien de nuances van de werkelijkheid niet verbergt achter een negentiende-
eeuws karikatuur.
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3. Machtsstrijd tussen monarchie en adel

3.1. Machtsverschuivingen in de groeiende Hohenzollern-dynastie

Het bewind van Frederik Willem I stond in het teken van het creëren van één centrale bureau-
cratie voor alle verschillende gebieden van de Hohenzollern. Het is verleidelijk dit te beschou-
wen als de creatie van een staat. Toch bleven alle functionarissen in deze nieuwe bureaucratie 
dienaren van de koning, niet van iets abstracts als een staat. Maar in die centraliserende tendens 
werd de koning belemmerd door het provinciale particularisme, dat ondanks de ontwapening 
van de traditionele staten hardnekkig weerstand bood. De voornaamste belemmerende kracht in 
Brandenburg-Pruisen was de adellijke stand, die haar traditionele invloed door de Hohenzollern 
aangetast zag. Maar waar elders in Europa traditionele elites en ambitieuze koningen in bittere 
strijd verwikkeld waren, lijkt op het eerste gezicht dergelijke animositeit te ontbreken in 
Brandenburg-Pruisen.38  De strijd tussen centraal gezag en lokale autonomie speelde zich echter 
vooral af onder de oppervlakte.

De zeventiende eeuw was een periode van crisis in Europa, en na a3oop van de Dertigjarige 
Oorlog verkeerden de gebieden die hadden als slagveld hadden gediend voor de strijd tussen 
protestanten en katholieken in een ware sociale crisis. In Brandenburg, bijvoorbeeld, waren de 
bevolkingsaantallen haast gehalveerd; hele dorpen waren van de kaart verdwenen en de agrari-
sche economie was door het enorme gebrek aan arbeid vrijwel volledig tot stilstand gekomen. 
Landbouw was de voornaamste economische motor in deze gebieden, en het zou tot het einde 
van de zeventiende eeuw duren voordat dezelfde niveaus van productie en inkomsten als van 
voor de oorlog weer konden worden gehaald. 39  Bovendien moest de economisch geruïneerde 
adel lijdzaam toekijken hoe hun prinsen, de Hohenzollern, via erfenissen en huwelijken hun 
gebieden aanzienlijk uitbreidden. In de zeventiende eeuw werden Kleef, Mark en Ravensberg in 
het westen toegevoegd (1609), Pommeren ten noorden van Brandenburg (1648) en in het oosten 
Oost-Pruisen (1660). Deze nieuwe gebieden hadden een belangrijke implicatie: was Branden-
burg voorheen nog een afgelegen, ingesloten gebied geweest dat vooral de tweede viool speelde 
naast Saksen, in de loop van de zeventiende eeuw zag het zich gekatapulteerd worden in Euro-
pese internationale politiek. Via de nieuwe bezittingen begonnen de Hohenzollerns een rol te 
spelen in de Nederlandse opstand in het westen, de oorlog in het noorden tegen de Zweden, en 
kreeg het via Oost-Pruisen direct belang in Polen en de Baltische gebieden.

Al de nieuwe gebieden vereisten administratie en internationale contacten. Het hof van de 
keurvorst van Brandenburg was aan uitbreiding toe, en de Grote Keurvorst had behoefte aan 
internationaal georiënteerde, respectabele edellui die hem konden dienen in de internationale 

38! Hintze, O., ʻDie Behördenorganization und die allgmeine Staatsverwaltung Preussens im 18. Jahrhun-
dertʼ in: Acta Borussica. Behördenorganization 6 (1901) 10.

39! Melton, E., ʻThe Prussian Junkers, 1600–1786ʼ in: Scott, H.M. (ed.) The European Nobilities in the se-
venteenth and eighteenth centuries (Londen 1995) 71–109, aldaar 82–3.



diplomatie. 40  De Brandenburgse landadel kwam voor deze posities niet in aanmerking: ze wa-
ren Lutheraans in plaats van Calvinistisch (zoals de keurvorst), ze waren in economisch verval 
en genoten daarom nauwelijks aanzien, en ze waren voornamelijk gericht op de eigen provincie. 
In plaats daarvan nodigde de Grote Keurvorst Calvinistische edellieden uit uit andere delen van 
het Rijk, net zoals de Habsburgers dat deden in Oostenrijk. Dit gaf het hof van de keurvorst het 
aanzien wat het nodig had om mee te spelen in de internationale politiek, maar de landadel in 
de Hohenzollern-gebieden werden gepasseerd. Tegen het einde van de zeventiende eeuw waren 
ze vrijwel uitgesloten van alle hoge posities aan het hof van de Hohenzollern.41

Voor de kleinere adel zat er dus niets anders op om zich aan te passen aan de nieuwe om-
standigheden, waarin zij werden gestimuleerd door de Hohenzollern. In de eerste plaats begon-
nen bepaalde families zich breder te oriënteren dan hun lokale omgeving. Tot dan toe hadden de 
meeste adellijke families zich geenszins geïdenti*ceerd met de andere gebieden van de Hohen-
zollern, en hadden ze zich uitsluitend bezig gehouden met het eigen ‘vaderland’. Hier werden 
immers de economische belangen van hun landgoederen bepaald, werden huwelijken gesloten 
en werden contacten onderhouden met andere families. Tegen het einde van de zeventiende 
eeuw en gedurende de achttiende eeuw begonnen echter steeds meer contacten gemaakt te wor-
den met families in andere gebieden van de Hohenzollern.42 Een algemene adellijke stand voor 
heel Brandenburg-Pruisen was zelfs in de tijd van Frederik de Grote nog ver weg, maar tegen 
het einde van het bewind van de Grote Keurvorst en onder Frederik 111/1 werd een begin ge-
maakt aan het losweken van deze families van hun traditionele lokale belangen.

Aansluitend bij de integratie van de voorheen afgezonderde gebieden en hun adel in bredere 
Europese context, verspreidde een nieuw gedachtegoed zich via de universiteiten en militaire 
scholen door West- en Centraal-Europa. Het neo-stoïcisme was…

[…] a practical philosophy that shaped profoundly the outlook and conduct of the rulers, 
courtiers, diplomats and military commanders that made up the Baroque élites of 
seventeenth- and early eighteenth-century Europe. As such, it was perhaps the most 
widespead and in#uential intellectual movement of its time.43

Het neo-stoïcisme was oorspronkelijk ontstaan in de Nederlanden en toegepast door Maurits in 
zijn bekende legerhervormingen. Hoewel het een praktische *loso*e was, sloot het naadloos aan 
bij het Nederlandse Calvinisme en daarmee ook bij het hof van de keurvorst van Brandenburg 
en zijn Calvinistische rijksadel. Het neo-stoïcisme verspreidde zich ook onder de landadel van 
Brandenburg-Pruisen. Sommige edelen bekeerden zich zelfs van Lutheranisme tot Calvinisme, 
maar zelfs diegenen die dat niet deden werden door de internalisering van deze nieuwe waarden 
en normen wel aantrekkelijker voor de keurvorst. De verspreiding van het neo-stoïcisme — met 
het Calvinisme in zijn kielzog — droeg dus bij aan het aanhaken van de landadel bij het hof van 
de Hohenzollern.

Tenslotte wist de landadel van Brandenburg-Pruisen enige invloed bij de keurvorst terug te 
veroveren dankzij hun invloed in de militaire organisatie. Zoals is gebleken uit het voorgaande 
was de organisatie van de Hohenzollern-monarchie en het provinciebestuur nauw verweven met 
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de organisatie en administratie van het leger. Voor de Hohenzollern was het vanzelfsprekend dat 
de adel hen zou dienen als militaire officiers.44 Door eenvoudige pragmatische noodzaak was de 
militaire organisatie meer een meritocratie: ervaring en kunde met het organiseren en aanvoeren 
van legereenheden was van groter belang dan afkomst, onderwijs of religieuze overtuigingen.  
De landadel wist een vooraanstaande positie in het leger van de Hohenzollern te behouden. 
Hun invloed groeide naarmate het leger groeide: onder de Grote Keurvorst werd al een relatief 
groot, staand leger onderhouden; onder Frederik Willem 1 groeide het leger explosief tot 40,000 
man. Niet alleen werd de rol van de landadel in de organisatie van het leger door de Hohenzol-
lern verwacht maar ook gestimuleerd: vooral onder Frederik Willem 1 werden militaire scholen 
opgericht, die de professionele officieren moesten leveren die het leger nodig had. 45  Bovendien 
was Frederik Willem 1 overtuigd van het belang van onafhankelijk van buitenlandse subsidies en 
soldaten, wat nog meer dan onder zijn voorgangers de eigen adel stimuleerde een militaire car-
rière na te streven.46  Bovendien was een voor veel kleine adel, die zich geen dure opleidingen 
konden veroorloven, aantrekkelijk om hun kinderen naar de militaire academies te sturen.47 
Kortom, de landadel van Brandenburg-Pruisen zag zijn invloed in het leger (en daarmee ook 
grote delen van de provinciale bureaucratie) alleen maar toenemen. Halverwege de achttiende 
eeuw werd het officierskader en de militaire administratie vrijwel volledig gedomineerd door 
mannen van adellijke afkomst.

Deze drie ontwikkelingen — de heroriëntatie van delen van de landadel, de invloed van het 
neo-stoïcisme en de positie in de militaire organisatie — leidden tot een hoogtepunt van de in-
vloed van de rijksadel rond 1700. Op dat moment werden de meeste belangrijke functies vervuld 
door de geïmporteerde rijksadel, maar met de groei van de Hohenzollern-monarchie waren er 
steeds meer bekwame functionarissen nodig. In toenemende mate keerden de Hohenzollern 
zich naar de ‘eigen’ landadel van van Brandenburg, Pruisen en Pommeren om deze positie te ver-
vullen. Ze stimuleerden daartoe de heroriëntatie van deze families, bijvoorbeeld door nieuwe 
titels uit te delen. Zo volgde landadel dus de groei van de Hohenzollern-dynastie.

Toch waren er ook maatregelen om de invloed van de landadel te beperken. De Hohenzol-
lern waren zich bewust van de particularistische neigingen van de lokaal-georiënteerde adellijke 
families, en hun aanzienlijke invloed op het provinciaal bestuur. Ze probeerden daarom hun an-
dere functies, namelijk de administratie van de domeinopbrengsten en het beheer van de bijbe-
horende kassen, niet óók uit te besteden aan adellijke bestuurders. Vooral Frederik Willem 1 
weerde actief edellui uit het General!nanzdirektorium en de onderdelen van het Generaldirektori-
um die daarop voortborduurden. Hij gaf de voorkeur aan het inzetten van hoogopgeleide bur-
gers, niet-adellijke maar hoogopgeleide mannen met een achtergrond in *nanciële administratie 
of rechten. Deze weren vooral afkomstig uit de grote steden, telgen van vooraanstaande families 
van koopmannen. Zij hadden doorgaans goede opleidingen genoten, waren op hun universitei-
ten in aanraking gekomen met het neo-stoïcisme en waren waarschijnlijker dan hun adellijke 
collega’s Calvinistisch. Hoewel de Hohenzollern geen hoge pet op hadden van de burgers als 
bestuurders, waren ze doorgaans wel capabele functionarissen. In praktijk betekende dit, dat de 

Machtsstrijd tussen monarchie en adel 22

44! Oestreich, Friedrich Wilhelm 75.

45! Gothelf, ʻFrederik William I and the beginnings of Prussian absolutism, 1713–1740ʼ 59.

46! Melton, ʻThe Prussian Junkers, 1600–1786ʼ 95.

47! Gothelf, ʻFrederik William I and the beginnings of Prussian absolutism, 1713–1740ʼ 61.



personele bezetting van deze zogenaamde ‘civiele’ ambten ongeveer gelijk waren verdeeld tussen 
burgers en adel.48

Met de groei van de Hohenzollern-monarchie was er dus een behoefte ontstaan aan een 
Calvinistische, neo-stoïcijnse elite die het hof van de keurvorsten en later koningen van Bran-
denburg-Pruisen het elan en het personeel konden leveren die het nodig had om deel te nemen 
aan de Europese politieke ontwikkelingen. Aanvankelijk werd de eigen landadel gepasseerd, 
maar in de loop van de zeventiende en achttiende eeuw wisten deze families zich terug te vech-
ten naar het politieke machtscentrum. De Hohenzollern, ondertussen, voerden een bewust be-
leid van sticks and carrots om deze particularistische families aan zich te binden en hun lokale 
macht te breken. 49  Enerzijds werden ze geweerd van de hoogste diplomatieke functies, die het 
voorrecht van de geïmporteerde imperiële adel bleven, en delen van de ‘civiele’ administratie. 
Anderzijds werden nieuwe mogelijkheden geschapen voor militaire carrières, wat aan de ene 
kant de adel direct in dienst van de Hohenzollern bracht, maar aan de andere kant hen aanzien-
lijke invloed gaf in militair en provinciaal bestuur. De burgerij, ondertussen, zagen kansen voor 
zich geopend in de civiele administratie van de domeinen en het General!nanzdirektorium. De 
groeiende invloed van de Hohenzollern-dynastie was dus aanvankelijk een bedreiging voor zo-
wel burger als edelman in Brandenburg, maar geleidelijk aan wisten deze groepen zich aan te 
passen en met hun prinsen mee te groeien.

3.2. De hardnekkige lokale invloed van de landadel

Hoewel de Hohenzollern, en vooral de Grote Keurvorst en Frederik Willem I, met veel succes 
hun gebied, hun aanzien en hun macht wisten uit te breiden, hadden zij geenszins vrij spel te-
genover de gevestigde orde. Weliswaar werden de staten gepasseerd en kwamen grote delen van 
de landadel in dienst van de koning te staan, maar toch wisten zij hun eigen karakter te behou-
den en zich tegen zijn autoriteit te verzetten. Zij hadden in de loop van de zeventiende eeuw een 
aantal belangrijke privileges afgedwongen bij de Grote Keurvorst, die hen in staat stelden hun 
eigen karakter te behouden.

In de eerste plaats was er de erkenning van een systeem van politieke en economische rech-
ten bekend als het Gutsherrschaft. Dit was in essentie een vorm van markt-georiënteerd land-
bouw op basis van arbeid van horigen. In plaats van land te verhuren aan kleine boeren voor een 
bepaalde som contanten, bleef de heer zijn eigen land bebouwen. Hiervoor had hij horigen in 
dienst, die een bepaalde hoeveelheid arbeid per jaar voor hem diende te verrichten. De combina-
tie van relatief grote landgoederen en goedkope arbeid maakte het bijzonder aantrekkelijk om 
stapelgewassen als graan te verbouwen en deze te exporteren naar de rest van Europa. De horig-
heid van de kleine boeren op deze landgoederen werd door de Grote Keurvorst bevestigd in ruil 
voor belastingen, en sindsdien heeft geen van de Hohenzollern nog serieuze pogingen onder-
nomen om de de relatie tussen horigen en heren te hervormen.

Een kanttekening bij het Gutsherrschaft moet gemaakt worden. Traditionele interpretaties 
zagen de edelen als kleine, absolute vorstjes op hun landgoederen, met volledige controle over de 
horigen die gebonden waren aan hun land. 50 Recenter onderzoek heeft echter deze interpretatie 
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genuanceerd. De horigen waren weliswaar beperkt in hun vrijheid, maar ze waren bepaald geen 
slaven. Hoewel zij de verantwoordelijkheid hadden bepaalde arbeid te leveren aan hun heer, wa-
ren zij zelf zelden degenen die dat werk uitvoerden. Ze waren de spil in een netwerk van dagar-
beiders en hulpen, die hij inhuurde om het werk te leveren. Zelf had hij de beschikking over een 
3ink stuk land om zelf te bewerken, waarvoor hij door de heer werd voorzien van gereedschap 
en voorraden. Hij had (en gebruikte) het recht protest aan te tekenen tegen besluiten van de 
heer, en hij was gevrijwaard van militaire dienstplicht. De mate van vrijheid en benevolente zorg 
van de heer voor zijn horigen verschilde per regio en zelfs per landgoed, maar een eenvoudige 
gelijkstelling van het Gutsherrschaft met, bijvoorbeeld, de slavernij in de Verenigde Staten, is dus 
te kort door de bocht.51  Desalniettemin verschafte het de landadel een voordelige concurrentie-
positie tegenover de steden, omdat hij dankzij vaste kosten van loon en arbeid maximaal kon 
pro*teren van stijgende prijzen voor zijn producten. Veel meer dan in West-Europa waren de 
Oost-Europese landgoederen succesvolle commerciële ondernemingen. 52

In de tweede plaats had de adel als stand rechten afgedwongen bij de keurvorst die hen vrij-
waarde van belastingen. Ze wisten de heffing van de accijns, die was bedoeld voor iedereen, te 
beperken tot de steden. Dit gaf hun agrarische activiteiten een extra economisch voordeel ten 
opzichte van de stedelijke koopmannen. 53  De Kontribution was de enige belasting die op het 
platteland wel werd betaald, maar die werd geheven op basis van het bebouwde landoppervlak. 
De landmetingen die aan de Kontribution ten grondslag lagen waren doorgaans niet actueel, wat 
deze bedrijven na verloop van tijd door cultivering van nieuw land een extra *nancieel voordeel 
gaf. Dit alles had tot gevolg dat op de lange termijn de adel het economische leven in Branden-
burg-Pruisen domineerde.54

Tenslotte was aanzienlijke invloed in het lokale bestuur afgedwongen door een combinatie 
van het ius indigenatus en het electorale karakter van de Landrat. De functie van Landrat was de 
voornaamste bestuursfunctie op provinciaal niveau, met bevoegdheden voor belastinginning en 
politiezaken. Doordat de door de adel gedomineerde statenvergadering deze functionaris zelf 
mocht kiezen, en daarbij door het ius indigenatus het recht had een kandidaat uit eigen kring te 
kiezen, was deze sterk verbonden met de lokale belangen. Hoewel in sommige provincies  de 
Landrat door de koning bevestigd moest worden, of zelf volledig door hem benoemd werd, was 
het vrijwel overal in handen van de lokale adel, en was deze persoon evenzeer een agent van de 
Hohenzollern op provinciaal niveau, als een vertegenwoordiger van de adel tegen de autoriteit in 
Berlijn. 55

Niet alleen het ambt van Landrat bleef in handen van de adellijke stand. Hoewel de traditio-
nele staten vrijwel al hun politieke invloed verloren,56  bleven veel van de voormalige vertegen-
woordigers invloedrijk in het lokale bestuur via informele relaties en nevenfuncties. Het ver-
schijnsel dat de oude elites tussen de mazen van de bureaucratie door aanzienlijk invloed behiel-

Machtsstrijd tussen monarchie en adel 24

51! Zie Melton, E., ʻGutsherrschaft in East Elbian Germany and Livonia, 1500–1800: A Critique of the Mo-
delʼ, Central European History 4 (1988) 315–349.

52! Clark, Iron Kingdom 161–163.

53! Clark, Iron Kingdom 61.

54! Oestreich, Friedrich Wilhelm 110.

55! Het zgn. Indigenatsrecht; zie Gothelf, ʻFrederik William I and the beginnings of Prussian absolutism, 
1713–1740ʼ 54.

56! Hintze, Regierung und Verwaltung 420.



den, is bekend geworden als ständische Latenz.57 Omdat de centrale bureaucratie van de Hohen-
zollern bestond uit een (naar onze tegenwoordige maatstaven) zeer klein aantal functionarissen, 
was de ständische Latenz vaak cruciaal om verordeningen van de centrale bureaucratie op lokaal 
niveau geïmplementeerd te krijgen. De Hohenzollern vonden zichzelf vaker in onderhandeling 
met deze lokale elites dan hun imago van absolute vorsten zou doen vermoeden.

De adel had dus op provinciaal niveau een speciale rol vergaard in het bestuur van Branden-
burg-Pruisen: ze waren geenszins autonoom in hun eigen regio, en een vastberaden koning kon 
desnoods met fysiek geweld zijn wil doordrukken. Maar tegelijkertijd konden de Hohenzollern 
zonder het aanzien en de invloed van de lokale adel niet de belastingen heffen die zijn nodig 
hadden om de bureaucratie en het staande leger te onderhouden. Hier ontstond dus een zelfre-
gulerende symbiose tussen de centrale monarchie en de lokale adel. Tenslotte moet opgemerkt 
worden dat, hoewel de politieke invloed van de adellijke stand het grootst was op lokaal niveau, 
ze zeker ook een rol speelden in de centrale regering van Brandenburg-Pruisen. Door het adel-
lijke monopolie op de officiersklasse en de militaire administratie was hun invloed als sociale 
groep toch aanwezig in Berlijn. De militaire administratie speelde ook een grote bestuurlijke rol, 
wat de adel toch de nodige invloed op de centrale bureaucratie gaf.58

3.3. Onderscheid tussen verschillende soorten adel

Tot nu toe is gesproken van ‘de adel’, als ware het een duidelijk aanwijsbare groep van individu-
en. De politieke verhoudingen tussen de monarchie en ‘de adel’ is relatief eenvoudig te begrijpen 
wanneer ‘de adel’ een duidelijk afgebakende groep is, met een homogene samenstelling, een ge-
spreide geogra*sche verdeling en coherente doelen en belangen. Het zal echter niet verbazen dat 
de werkelijkheid gecompliceerder is dan dat, en het is daarom van belang enige nuance aan te 
brengen aan wat wordt verstaan onder ‘de adel’.

Om te beginnen moeten onderstreept worden dat er géén sprake was van een homogene, 
coherente bevolkingsgroep die zich als één manifesteerde.59  Wanneer in het voorgaande is ge-
sproken over ‘de adel’ wordt gedoeld op de vooraanstaande adellijke elites die hun stand verte-
genwoordigden in de staten, in bestuurlijke functies en aan het hof van de Hohenzollern. Dit 
was uiteraard maar een fractie van ‘de adel’ als bevolkingsgroep. Deze bestond uit de imperiële 
adel, met titels direct ontleend aan de keizer. Daarnaast was er de landadel, waarvan maar een 
zeer kleine groep zich qua bezittingen, rijkdom en aanzien kon meten met de imperiële adel en 
de families in de andere delen van het Rijk. Zij weden als adel beschouwd, doorgaans vanwege 
de titels verkregen van de keurvorst, maar soms ook vanwege hun lange familiegeschiedenis of 
grootgrondbezit.60 Maar tussen deze families waren grote verschillen.

Zo was adel een stand, en geen economische klasse. Lang niet alle adellijke families waren 
bijzonder vermogend, en veel edelen waren, afgezien van hun land, ronduit arm. De meeste adel-
lijke families bezaten simpelweg eenvoudige agrarische bedrijven, met enkele horigen onder zich 
voor het fysieke werk.61  Waardevolle landbouwgrond was schaars, aangezien alleen de eerste 
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zoon land kon erven. Sinds de reformatie was het in Brandenburg-Pruisen niet meer mogelijk 
jongere kinderen zomaar weg te sluizen naar een kerkelijke carrière. Groten delen van het land 
dat eerst de kerk toebehoorde, kwam al gauw in handen van adellijke families. Vooral de militai-
re scholen zouden in de achttiende eeuw een waardig carrièrealternatief bieden voor de latere 
zoons van edele families. Maar enkele families vergaarden echt grote landgoederen, en slechts 
enkelen werden zo welvarend dat ze konden optreden als *nanciers van steden en prinsen.

In de tweede plaats waren de meeste adellijke families sterk gebonden aan hun eigen provin-
cies, wat zij zagen als hun vaderland. Er was in de zeventiende eeuw weinig tot geen interactie 
met families uit andere regio’s, en het duurde tot in de negentiende eeuw voordat er daadwerke-
lijk één samenhangende adellijke stand gevormd zou worden in Brandenburg-Pruisen. Tot die 
tijd waren de adellijke standen vooral provinciaal georiënteerd. De domeinen van de Hohenzol-
lern lagen verspreid over Noord-Europa, en de adellijke standen waren zo divers als de 
provincies.62  Brandenburg-Pruisen vormde dan ook geen Gesamtstaat, maar de Hohenzollern 
droegen in elke regio een eigen titel, onderhandelden met eigen standen, en moest rekening 
houden met eigen privileges en rechten.63 Het combineren van de verschillende gebieden tot één 
staat zou een van de voornaamste doelen van de Hohenzollern blijven tot de negentiende 
eeuw.64

Een speciaal onderscheid moet worden gemaakt tussen de westelijke en oostelijke provincies 
van Brandenburg-Pruisen. In de oostelijke provincies is de adel bekend geworden als de Junkers, 
die werden gekarakteriseerd door het Gutsherrschaft en de sterke economische positie ten op-
zichte van het beperkte aantal steden. In de westelijke provincies, echter, waren zowel de econo-
mische als de politieke positie van de steden sterker dan in het oosten, en werd lokale politiek in 
mindere mate gedomineerd door vooraanstaande adellijke families. Het is daarom niet gepast  
om deze families als Junkers te bestempelen. Derhalve wordt hier gesproken over ‘adel’ en niet 
over ‘junkers’.

Het is gebleken dat de invloed van de monarchie en de centrale bureaucratie na verloop van 
tijd sterk is uitgebreid, ten koste van lokaal particularisme. De instelling van het Generaldirekto-
rium bracht de verschillende bestuurlijke instanties de*nitief onder één noemer, maar daarmee 
was nog niet een onbegrensde autoriteit van de koning over al zijn onderdanen gevestigd. In het 
militaire apparaat en op lokaal niveau hielden edellui aanzienlijke formele en informele invloed. 
Hoewel zij de*nitief in een baan om de koning werden gebracht, en een bredere wereld dan de 
eigen provincies moesten omarmen, konden deze adellijke families de instrumenten van de staat 
gebruiken om niet alleen de belangen van de koning, maar vooral ook de eigen belangen te be-
hartigen. Zo ontstond er een onderlinge afhankelijkheid tussen koning en adel, en Carsten’s so-
ciaal-compacttheorie houdt dus in zoverre stand. Van een verbond over de rug van horigen kan 
echter niet worden gesproken: in het Gutsherrschaft waren de ‘horigen’ niet de slachtoffers waar-
voor ze voorheen werden gezien.  Wel was het niet in het belang van de koning of de adel om 
een uitputtingsslag aan te gaan en absolute heerschappij te vestigen. In plaats daarvan bleef er in 
de eerste helft van de achttiende eeuw een opmerkelijke symbiose in stand, die niet was ontstaan 
vanuit planning, strategie of vooruitziende blikken, maar een verstrengeling van pragmatische 
belangen.
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4. De integratie van Kleef in Brandenburg-Pruisen

“Was Cleve, grafschaft Mark ist, sein die Vasallen dumme  Ochsen aber maliziös wie der Deuffel.” 
— koning Frederik Willem I van Pruisen65

4.1. Aanleidingen voor een ongemakkelijke verstandhouding

Het is een gegeven dat macht zich niet graag verplaatst. Machthebbers willen graag hun macht 
behouden. Het lijkt daarom als vanzelfsprekend dat de koning van Brandenburg-Pruisen niet 
kon volstaan met het claimen van soevereiniteit in zijn provincies, maar deze moest afdwingen. 
Voor lange tijd waren de Hohenzollern voor de provincies indringers, een buitenlandse bezetter 
die (helaas) was gekomen, maar onvermijdelijkerwijs op een dag ook weer zou gaan. Voor de 
rijke burgers aan de Rijn en voormalig-Poolse Junkers in Oost-Pruisen was het niet vanzelf-
sprekend dat zij moesten opdraaien voor de kosten van de militaire avonturen van de keurvorst 
van Brandenburg tegen de Zweden in Pommeren.66  Maar de provincies verzetten zich niet al-
leen om *nanciële redenen tegen de invloed van de Hohenzollern. Het is van belang om te be-
grijpen waarom een gebied zich verzette tegen de invloed van de centrale regering van de Ho-
henzollern.

Het vlak waar de westelijke gebieden de invloed van de Hohenzollern het sterkst zullen 
hebben gevoeld is de economie. Kleef was een economische hub in de regio, met goede contac-
ten met de omliggende gebieden, zowel in het rijk als met de Nederlanden. Als handelsstad was 
de lokale economie sterk geïntegreerd in die van de Nederlandse gebieden, en Kleef was bij uit-
stek gebaat bij elke maatregel die de vrije handel bevorderde.67  Europa in de achttiende eeuw, 
echter — en Brandenburg-Pruisen onder Frederik Willem 1 in het bijzonder — werd gedomi-
neerd door het mercantilisme. Binnen die economische leer was geen ruimte voor vrijhandel met 
andere mogendheden. De koning had weliswaar geen enkel belang bij het afknijpen van de 
Kleefse economie, maar noch had hij reden om Kleefse koopmannen te sparen. De economische 
maatregelen vanuit Berlijn hadden tot gevolg dat de Kleefse economie werd afgesloten van de 
traditionele handelscontacten met de gebieden ten westen, en dat de concurrentiepositie van de 
resterende handel verslechterde door verschillende soorten heffingen.68  De bureaucratische eco-
nomische barrière in het westen werd aangevuld door een geogra*sche barrière in het oosten: de 
rest van Brandenburg-Pruisen lag te ver van Kleef verwijderd om van enige economische waarde 
te zijn. De nadelige invloed van de opgelegde economische maatregelen moet niet worden over-

65! Geciteerd in Hintze, Regierung und Verwaltung 41.
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ford 1959) 330, 331.



dreven; zoals gezegd was het in niemands belang om de Kleefse economie te saboteren. Desal-
niettemin raakten de economieën van de westelijke provincies van Brandenburg-Pruisen gedu-
rende de zeventiende eeuw in verval.

Religie was een ander gevoelig onderwerp, net als elders in Europa. De westelijke gebieden 
waren geen grote religieuze centra, maar hadden toch een verleden van religieus geweld. Kleef 
en Mark waren overwegend Luthers, terwijl Gulik en Berg — die pas later onderdeel van Bran-
denburg-Pruisen zouden gaan uitmaken — overwegend katholiek waren. Beiden hadden relatief 
grote minderheden van andere religies, en Kleef had zelfs een aanzienlijke Joodse 
gemeenschap.69  De meeste gebieden van de Hohenzollern waren Luthers, maar de Hohenzol-
lern zelf waren calvinistisch. Dit verschil gaf wrijving om twee redenen. In de eerste plaats was 
er in achttiende-eeuws Europa goede reden om aan te nemen dat religieuze diversiteit niet 
(lang) zou worden getolereerd door de koning. Achteraf gezien wordt (Brandenburg)-Pruisen 
vooral geprezen om haar religieuze tolerantie, maar een voorzichtige katholiek of lutheraan zou 
daar begin achttiende eeuw onder de Hohenzollern zeker niet op rekenen. In de tweede plaats 
was religie een hele praktische drempel voor de lokale elites — niet alleen de adel, maar ook de 
burgerij. De Hohenzollern nodigden calvinistische adel uit uit andere delen van het rijk om hen 
te dienen in de hoogste regeringsfuncties en internationale diplomatie; de overwegend lutherse 
gelande adel was daardoor uitgesloten van deze lucratieve posities. De religieuze verschillen tus-
sen de calvinistische Hohenzollern en hun lutherse onderdanen hebben uiteindelijk nooit tot 
signi*cante con3icten geleid, maar de dreiging van onderdrukking en uitsluiting hingen in de 
lucht.

Aansluitend op deze twee praktische redenen voor argwaan van de westelijke provincies te-
genover de centrale regering van de Hohenzollern, kan er een algemener en overkoepelend pro-
bleem aangewezen worden. De religieuze verschillen, de economische integratie met het westen 
van Europa, de andere sociale omstandigheden en de grote afstand tot de rest van de Branden-
burg-Pruisische gebieden droegen allemaal bij aan een kloof tussen de Rijngebieden en de rest 
van Brandenburg-Pruisen, evenals de verschillende historische traditie van volksvertegenwoor-
diging en politieke participatie in West-Europa. Het waren niet alleen de *nanciële lasten van 
oorlog, of de weinig overtuigende manier waarop ze onder bewind van de Hohenzollern waren 
gekomen, die zorgden voor een onvermogen van de provincies en de koningen om zich met el-
kaar te identi*ceren. Voor Kleef en de andere westerse gebieden was Brandenburg-Pruisen geen 
deel van hun identiteit, zoals het rijk en de regio dat wel waren. Daarom werd de relatie met 
Berlijn in het ergste geval gedomineerd door vijandigheid, en in het beste geval door achter-
docht. 

4.2. De Grote Keurvorst en Kleef’s onderwerping aan de Hohenzollern

Halverwege de zeventiende eeuw, echter, nam de politieke rol van de Nederlanders af.70  Inmid-
dels was Frederik Willem, de Grote Keurvorst, de keurvorst van Brandenburg geworden. Zijn 
bewind stond in het teken van een machtsstrijd met de staten in zijn verschillende gebieden, zo 

De integratie van Kleef in Brandenburg-Pruisen 28

69! Opgenoorth, E., ʻStände im Spannungsfeld zwischen Brandenburg-Preußen, Pfalz-Neuburg und den 
niederländischen Generalstaaten: Cleve-Mark und Jülich-Berg im Vergleichʼ in: Büsch, O. (ed.), Mo-
derne preussische Geschichte, 1648-1947: eine Anthologie (Berlijn 1981) 243–262, aldaar 245–246.

70! Kleef zou pas definitief van de Hohenzollern worden in 1666, en het Nederlandse garnizoen zou zich 
pas in 1672 terugtrekken. Al lang voor die tijd was echter de politieke bereidheid om de militairen in te 
zetten verdwenen.



ook in Kleef.  Door de grote afstand en de aanwezigheid van Nederlandse militairen in Kleef 
kon de Grote Keurvorst nauwelijks druk uitoefenen op de Kleefse regering.71 Zoals van oudsher 
gebruikelijk was werd Kleef geregeerd door een jaarlijkse statenvergadering, die belastingverzoe-
ken van de prins accepteerde of verwierp. De Grote Keurvorst kon niet anders dan zich bij deze 
beslissingen neerleggen. In 1649 zag hij zich gedwongen grote toezeggingen te doen aan de 
Kleefse staten: hij bevestigde hun oude privileges, beloofde in Kleef geen soldaten te legeren of 
forten te bouwen, erkende Kleefs recht op eigen diplomatieke betrekkingen, evenals een recht 
van de staten op vrije vergadering en het ius indigenatus — dit alles op straffe van vrijwaring van 
belastingen. De staten hadden tot dan de overhand in hun relatie met de prins.72

Desalniettemin zou de Grote Keurvorst bijna jaar later tot een nieuwe overeenkomst komen 
met de Kleefse staten, waarin het volgende werd bepaald: Kleef had niet langer recht op zelf-
standige betrekkingen met buitenlandse mogendheden, militaire aanwezigheid werd toegestaan, 
belastingen moesten hoe dan ook betaald worden en de keurvorst verkreeg het recht zijn func-
tionarissen te benoemen en te ontslaan naar eigen inzicht. Het document met deze wijzigingen 
werd aan de staten gedicteerd zonder mogelijkheid ter discussie. De staten gingen akkoord en 
vanaf 1660 wordt Kleef beschouwd als niet langer onafhankelijk bestuurd.73  In een zeer korte 
periode waren dus de machtsverhoudingen tussen staten en keurvorst radicaal veranderd. Hier-
voor zijn twee belangrijke redenen aan te wijzen.

In de eerste plaats raakten de staten van Kleef verdeeld over hun relatie met de keurvorst. 
Sinds de zestiende eeuw was er een tegenstelling ontstaan tussen de belangen van enerzijds de 
steden en hun handelselites, en anderzijds de adel, met hun landgoederen en agrarische produc-
tie. In de statenvergadering waren beiden ongeveer gelijk vertegenwoordigd — anders dan in 
Brandenburg-Pruisen, waar de steden nauwelijks politieke invloed genoten. Het con3ict tussen 
beiden ging vooral om de mate van belastingvrijstelling voor de adel. Dit con3ict werd op de 
spits gedreven. Oorlog en algemene economische malaise in Europa hadden geleid tot hogere 
belastingdruk, en de staten konden het niet eens worden over hoe deze verdeeld moest 
worden.74  De edelen weigerden bij te dragen in de meeste belastingen, met uitzondering van 
enkele imperiële belastingen voor oorlog tegen de Turken. Daarnaast begon de Grote Keurvorst, 
wars van gewone burgers, titels, functies en privileges uit te delen onder de Kleefse adel. De sta-
ten splitsten in pro- en contra-electorale facties en het gezamenlijk front tegen de keurvorst 
werd doorbroken.

In de tweede plaats leidde een poging om Gulik en Berg te veroveren tot een militaire aan-
wezigheid van de keurvorst in Kleef en Mark. De veldtocht zelf mislukte, omdat steun van Kleef 
en Mark uitbleef en de keizer intervenieerde ten nadele van de Grote Keurvorst. Maar ondanks 
de bepalingen van 1649 wist hij zijn eenheden in Kleef te houden, wat hem de mogelijkheid gaf 
belastingen te innen, in plaats van te vragen. Dit kwam uiteraard niet zonder verzet, en de staten 
zochten hulp bij zowel de republiek, andere prinsen in het rijk en de keizer. Maar de interne 
verdeeldheid in de staatsvergadering verdoemden deze diplomatieke missies te mislukken. Toen 
in 1655 de Noordelijke Oorlog uitbrak (1655–1660), had de Grote Keurvorst als keurvorst van 
Brandenburg en hertog van Pruisen belang bij extra belastingen en heffingen. De westelijke ge-
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bieden, de rijkste in zijn bezit, werden gebruikt om zijn militaire betrokkenheid te *nancieren. 
Het bewind van militaire vordering van geld en goederen kon doorzetten en uitbreiden. Zonder 
internationale of imperiële steun waren de staten machteloos.75

Zodoende verkeerde de Grote Keurvorst in 1660 in een positie om eisen te stellen. De macht 
van de staten als zelfstandig bestuurlijk orgaan was de*nitief gebroken door de nieuwe overeen-
komst. De steden hadden het meeste te lijden onder het nieuwe politieke klimaat: hun belastin-
gen werden verhoogd, terwijl de adel werd gevrijwaard van zelfs de weinige belastingen die ze al 
betaalden. De bepalingen van 1660 zouden de relaties tussen de Hohenzollern en Kleef blijven 
domineren tot in de achttiende eeuw.

4.3. Frederik Willem I en de integratie van Kleef in Brandenburg-Pruisen

Met het aantreden van koning Frederik Willem 1 in 1713 brak er een nieuwe fase aan in de rela-
ties tussen de koning en Kleef. Net als zijn vader, Frederik 111/1, bevestigde hij bij zijn aantreden 
de rechten en privileges van Kleef uit 1660; de staten in kleef zwoeren de koning, zoals gebruike-
lijk, trouw. Echter, binnen enkele maanden veranderde Frederik Willem 1 van koers en zette hij 
een periode in van *nanciële en bestuurlijke hervormingen die zouden leiden tot de integratie 
van Kleef in de bureaucratie van Brandenburg-Pruisen.

In de eerste plaats werd de overeenkomst van 1660 herroepen en werden de staten meege-
deeld dat hun vergaderingen niet langer waren toegestaan zonder overlegging van agenda en 
kostenraming vooraf. De koning was van mening, dat het aantal vergaderingen kon worden te-
ruggedraaid om te besparen op loon- en reiskosten. De westelijke gebieden waren, samen met 
stedelijke gebieden in heel Europa, in economisch verval geraakt en Frederik Willem 1 zag in 
het oligarchisch bestuur van de statenvergadering slechts corruptie en verspil. Toen de staten 
protesteerden met het argument dat kostenramingen onmogelijk vooraf konden worden gege-
ven, instrueerde de koning hen dat ze dan wellicht helemaal niet meer moesten vergaderen.

Het ging niet om het principieel verbieden van een lokale politieke vergadering, maar om 
het stoppen van economisch wanbestuur. In de ogen van de koning was er in Kleef een oligar-
chie van vooraanstaande families ontstaan, die daar verantwoordelijk voor was. De staten werden 
weliswaar verboden bijeen te komen zonder koninklijke toestemming vooraf, de vergaderingen 
verdwenen niet volledig. Pas toen de staten in 1714 niet tegemoet kwamen aan een belastingver-
zoek van de koning, besloot deze ze de*nitief te ontbinden en niet meer bijeen te komen tot hij 
ze weer bijeen zou roepen. Ook deze maatregel zou later herroepen en om *nanciële redenen 
weer herhaald worden. 76  Hoewel de koning duidelijk had gemaakt dat hij prima de staten kon 
passeren, was het nog niet duidelijk of dat ook wel in zijn belang was.

In de tweede plaats besloot Frederik Willem 1 om in het vervolg het bestuurscollege (Magi-
strat) van de stad zelf te benoemen. Dit college was het belangrijkste bestuursorgaan van de stad, 
en legde direct en alleen verantwoording af aan de statenvergadering. De benoeming van deze 
functionarissen was al sinds de zeventiende eeuw een kwestie van het bevestigen door de keur-
vorst van een door de staten voorgestelde kandidaat. Frederik Willem 1 schoof dit traditioneel 
recht opzij en wees zijn eigen bestuurders aan om redenen van capabel bestuur:
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[Ich bin nicht] gemeinet, denenjenigen Magistraten und Städten, welche die frehe Wahl der 
rathsglieder hergebracht, solche zu entzienen, solange sie ohne nebenabsichten dergleichen 
leuthe wehlen, welche den willen und das vermögen haben, dem publico nützliche Dienste 
zu leisten; die con"rmationes derer rathswahlen aber gebühren der Landesherrschaft und 
können, damit die Magistrate so viel mehr authorität haben, nicht neglegiret werden.77

Ook tegen dit besluit tekenden de staten protest aan: het was niet alleen hun recht de kandida-
ten voor te dragen, maar ook in het belang van Kleef en de koning. Immers, de statenvergade-
ring had juist een matigende werking op de corruptie en individuele invloed van individuele be-
stuurders. Dit was een redelijk argument: een scherpe, lokale controle van bestuurders was van 
belang, en Kleef was voor de koning te ver weg om dat zelf te overzien. In praktijk besloot hij 
daarom om theorie en recht te negeren en de bestuurders zelf te benoemen, zolang het wanbe-
stuur aanhield.78

Naast de benoeming werd ook de invulling van het college veranderd. Van oudsher was be-
voegd verordeningen te maken, en *nanciële zaken van de stad te overzien; Frederik Willem 1 
schafte deze functies af in 1718 en in plaats daarvan keerden terug een veel uitgebreider pakket 
aan taken, waaronder toezicht op belastingen, corruptie, *nanciën, politie, administratie etc.79 
Dit ging echter niet langer meer om rechten maar om plichten: het college stond onder direct toe-
zicht van de koning via de commissarius loci. Dit was een functie die in heel Brandenburg-Prui-
sen werd ingezet om het werk van lokale regeringen te controleren.80 Het was een soort rondrei-
zend inspecteur, verantwoordelijk voor meerdere steden tegelijk en in directe dienst van de ko-
ning. Hij was de cruciale schakel tussen de regio en de koning, en groeide uit tot de de facto 
hoogste bestuurder van de lokale regering. Hiermee was indirect ook het ius indigenatus, wat 
Kleef recht gaf op een bestuurder uit eigen regio, omzeild. Aan de vooravond van de grote bu-
reaucratische hervormingen, begin jaren twintig, waren de lokale autoriteiten in Kleef dus zoda-
nig hervormd dat de traditionele instituties intact waren gebleven, maar aan praktische invloed 
hadden ingeboet.

Tenslotte werd een van de meest in het oog-springende uitzonderingen in Brandenburg-
Pruisen door Frederik Willem 1 ongedaan gemaakt in de periode 1714–1716: de verschillende 
lokale belastingen werden getransformeerd tot een koninklijke accijns, zoals die ook in de steden 
in andere delen van Brandenburg-Pruisen werd geheven. Dit was een gevoelig onderwerp om 
drie redenen: Kleef was door de hoge urbanisatiegraad en handelseconomie extra gevoelig voor 
een accijns; de lokale staten waren scherp verdeeld over de bijdrage van de adel aan de accijns; en 
tenslotte zou de accijns de *nanciële hefboom van de statenvergadering bij de koning nog verder 
reduceren. De staten protesteerden heftig, met het bijzonder gevatte argument dat Kleef zo 
klein was, dat iedere inwoner met gemak naar het buitenland kon reizen en daar zijn goederen 
zonder accijns kon kopen.81  De accijns, zo betoogden de staten, zou niets dan schade aan de 
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economie opleveren.82  De koning reageerde verontwaardigd om weerstand tegen zijn benevo-
lente maatregelen om Kleef van de ondergang te redden, en zette zijn plan voort — met het 
dreigement een voorbeeld te stellen men zich zou blijven verzetten.

Het Kleefse bestuurscollege weigerde de gestuurde belastingambtenaren te ontvangen of te 
voorzien van de middelen nodig voor het uitoefenen van hun vak. Zowel inwoners als bestuur-
ders verzetten zich actief of passief tegen de nieuwe maatregelen en uiteindelijk moest militair 
ingrijpen er aan te pas komen om de benodigde opbrengsten te kunnen vorderen. Het kwam 
niet tot bloedvergieten: in de meeste gevallen was de dreiging die uitging van de aanwezige mili-
tairen genoeg om het verzet te breken. Nog tot jaren na de invoering van de accijns zou het van-
uit Kleef klachten blijven regenen over “the decline of trade and enterprise, the ruin of all credit, 
the emigration of merchants, &c. on account of the excise.”83  Maar de koning was nu, dankzij de 
staten, volledig onafhankelijk geworden van de statenvergadering voor zijn belastingopbrengsten 
uit Kleef.

De bestuurlijke en *nanciële hervormingen die koning Frederik Willem 1 invoerde in de 
periode 1713–1722 hadden geleid tot een geleidelijk passering van de traditionele bestuursorganen 
ten gunste van directe controle vanuit de centrale bureaucratie. De staten, het bestuurscollege en 
andere lokale organen werden niet ontbonden of uitgesloten, maar ze verloren wel hun prakti-
sche invloed. In een periode van tien jaar werd Kleef langzaam opgeslokt in het bureaucratisch 
systeem van dat Frederik Willem 1 schiep voor Brandenburg-Pruisen.

4.4. De Kriegs- und Domänenkammer en de periode na 1723

De oprichting van het Generaldirektorium in 1723 had vrijwel direct geleid tot de oprichting van 
verschillende regionale afdelingen van deze nieuwe centrale bureaucratie. De zogenaamde 
Kriegs- und Domänenkammern werden opgericht aan de hand van grotendeels dezelfde instruc-
ties als die de koning had gegeven voor het Generaldirektorium zelf. Met deze hervorming werd 
de veelvoud aan functionarissen en verantwoordelijkheden die was ontstaan sinds de tijd van de 
Grote Keurvorst in een keer bij één koninklijk orgaan ondergebracht. Net zoals bij de oprichting 
van het Generaldirektorium bleven de oude functies intern in de Kriegs- und Domänenkammern, 
grotendeels intact, maar ze werden nu wel door collegialiteit met elkaar verbonden.

De Kriegs- und Domänenkammern brachten de centrale bureaucratie direct naar de provincies 
van Brandenburg-Pruisen. De band tussen de verschillende gebieden van de Hohenzollern was 
nu niet langer beperkt tot een persoonlijke unie; alle domeinen kwamen nu in direct contact met 
de centrale bureaucratie, en maakten samen deel uit van een politiek systeem. Dit was vóór 1723 
nog niet het geval. Dat wil overigens niet zeggen dat Kleef en andere gebieden werden opge-
slokt door een bureaucratisch monster — volgens schattingen bleef het totaal aantal medewer-
kers van de Brandenburg-Pruisische bureaucratie altijd opmerkelijk laag, en de meeste mensen 
zullen in hun leven weinig tot niets met het bureaucratisch systeem te maken hebben gehad. 
Maar het effect van de reorganisatie was tweeledig: niet alleen kwam de centrale bureaucratie 
dichterbij het lokale bestuur van Kleef; Kleef kreeg zelf een formele vertegenwoordig in één van 
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de departementen van het Generaldirektorium, waar alle zaken aangaande Kleef, de andere 
westerse gebieden en de posterijen en munt op vrijdag door het departement werden besproken.

Een van de belangrijkste hervormingen van de introductie van de Kriegs- und Domänen-
kammer voor Kleef als stad was de vervanging van het ambt van commissaris loci door dat van de 
Steuerrat. Deze functionaris vervulde door heel Brandenburg-Pruisen dezelfde rol: het rondrei-
zen tussen een aantal stadsbesturen en de lokale administratie overzien. Maar dit was niet alleen 
cosmetische verandering: de Steuerrat zou een directe bestuurlijke functie moeten krijgen in de 
gebieden die de commissaris loci voorheen alleen inspecteerde. Informele invloed moest dus ge-
formaliseerd worden, om zo volledig de oude bestuursorganen te kunnen passeren door loyale 
centrale organen. Frederik Willem 1 nam hierbij een sticks and carrots-benadering: het pakket 
van bevoegdheden voor de Steuerrat kwam met omvangrijke plannen voor economische inves-
tingen. Dit was voor Kleef, nog altijd economisch kreupel, een aantrekkelijk vooruitzicht. Op 
deze manier kwamen regionaal en lokaal bestuur, zij het mondjesmaat, dichter bij elkaar.84

Volgens Schmoller was de instelling van de Kriegs- und Domänenkammer de de*nitieve 
eclips van de steden ten gunste van het platteland.85  In Kleef was dit niet bepaald het geval: het 
economische leven in en rondom Kleef was geconcentreerd op handel, en de adel in het westen 
had niet dezelfde economische positie als in het oosten vergaard. In de loop van de achttiende 
eeuw is, geheel in tegenstelling tot de andere gebieden van Brandenburg-Pruisen, de adel uit de 
statenvergadering verdwenen.86  Dus hoewel Kleef te lijden had onder toenemende belasting-
druk en het militaire garnizoen, was er voor Kleef als stad geen economische concurrentie van 
het platteland.87 Het Generaldirektorium en de Kriegs- und Domänenkammern vormden in de rest 
van Brandenburg-Pruisen een afspiegeling van de maatschappij: de bureaucratie werd gedomi-
neerd door conservatieve, regionaal-georiënteerde landadel, met beperkte politieke invloed voor 
de burgerij. Dat model werkte goed in de kerngebieden, maar in de verstedelijkte westerse waren 
dezelfde sociale patronen die succes daar mogelijk maakten niet aanwezig. Daarom zou het be-
wind van de Hohenzollern in Kleef tot in de negentiende eeuw op weerstand blijven stuiten, en 
zou Kleef nooit op dezelfde wijze deel uitmaken van Brandenburg-Pruisen als de meer oostelij-
ke gebieden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit dat de Kammer in kleef altijd werd bezet door personen 
uit gebieden van de Hohenzollern, terwijl Kleef nooit een bestuurder mocht leveren voor andere 
Brandenburg-Pruisische gebieden. 88

Kleef bleef, zoals voorheen, een eigen statenvergadering en lokaal bestuur in stand houden, 
ook al waren deze door de bureaucratische hervormingen van Frederik Willem 1 gereduceerd tot 
betekenisloze formaliteiten. Desalniettemin bleven ze in Kleef bestaan, en elders in Branden-
burg-Pruisen niet. De bureaucratie was voor Kleef dichterbij gekomen, maar daarmee werd 
macht ook meer gedecentraliseerd dan vóór 1723 het geval was geweest. Berlijn was ver weg, en 
met de dagelijkse gang van zaken had het Generaldirektorium weinig te maken. Het beleid werd 
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bepaald in de Kammer, waar men gevoeliger was voor lokale problemen en pijnpunten dan men 
in Berlijn was. Dus, hoewel de Kammer zeker nier een overwinning voor de belangen van Kleef 
kan worden genoemd, was het resultaat van de Kammer niet de introductie van ‘absoluut’ bewind  
zoals het dat wel was in de Brandenburg-Pruisische kerngebieden.

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de oprichting van het Generaldirektorium 
en de Kriegs- und Domänenkammern niet waren bedoeld om de*nitief te absolute heerschappij 
van de koning te vestigen in afvallige provincies. In plaats van aan te sturen op een con3ict, wa-
ren de nieuwe lokale functionarissen uit op economische hervormingen en de toename van be-
lastingopbrengsten met een sticks-and-carrots methode. In Kleef werd geprobeerd lokale be-
stuursorganen te passeren, maar er werden geen pogingen meer ondernomen om ze te ontbin-
den. Kleef had in de voorgaande jaren bewezen zich koppig te verzetten wanneer het werd aan-
getast in haar lokale particularisme. Een principieel con3ict over autoriteit was niet in het belang 
van de koning en zijn belastingopbrengsten. De Kriegs- und Domänenkammern gaven zelfs een 
zekere gevoeligheid voor lokale kwesties aan de bureaucratie, en in plaats van Kleef te onder-
werpen werd het eerder opgenomen in een systeem wat langzaam begon te lijken op een staat.

De politieke onafhankelijkheid van Kleef en de westerse gebieden was al in de zeventiende 
eeuw gebroken door de Grote Keurvorst. Met het aantreden van Frederik Willem 1 werd een 
periode ingeluid van bestuurlijke hervormingen, die vooral waren gericht op het maximaliseren 
van de belastingopbrengsten van de koning — door zowel kosten te verlagen als inkomsten te 
verhogen. De hervormingen werden gepresenteerd in retoriek van verspilling en economisch 
wanbeleid door een corruptie oligarchie, niet van absolute heerschappij en goddelijk recht. De 
invoering van de accijns in Kleef was haast geëscaleerd tot een gewelddadig con3ict, maar sinds-
dien had Frederik Willem 1 nauwelijks meer van Kleef gevraagd dan het wilde geven, en is de 
burgerij schoorvoetend akkoord gegaan met de meeste maatregelen die zij opgelegd kregen. De 
oprichting van de Kriegs- und Domänenkammer voor de westelijke gebieden was dus niet de cli-
max van absolutisme — de autoriteit van de Hohenzollern was immers al gevestigd door de 
Grote Keurvorst. In plaats daarvan was het de afsluiting van een jarenlang programma om het 
verkeer (voornamelijk in geld) tussen Kleef en Berlijn te stroomlijnen (uiteraard in het voordeel 
van de koning).

4.5. De incompatibiliteit van het Brandenburg-Pruisische systeem met Kleef

Zoals aan het begin van dit hoofdstuk is betoogd, waren er voor Kleef goede redenen om zich te 
verzetten tegen heerschappij van Brandenburg-Pruisen: economische, religieuze en sociaal-cul-
turele verschillen zorgden voor een kloof tussen de centrale regering en Kleef. Nu kunnen we 
nader ingaan op waarom deze verschillen er toe leidden dat de voorheen ‘absoluut’-veronderstel-
de Brandenburg-Pruisische staat nooit goed heeft gewerkt, en altijd op verzet is blijven stuiten, 
in Kleef (en de andere westerse gebieden).

Kleef was niet alleen in afstand ver verwijderd van de rest van Brandenburg-Pruisen, maar 
ook in sociale verhoudingen. Al sinds de Grote Keurvorst hadden de Hohenzollern er een op-
vatting van regeren op nagehouden, die werd gedomineerd door de traditionele standenmaat-
schappij, waarin het land vooral werd bestuurd door de prins en de adel. Voor de niet-edelen was  
geen rol in het openbaar bestuur weggelegd. Hoewel de Hohenzollern de burgerij zeker niet 
volledig buiten de bureaucratie sloten, blijkt uit de acties van de keurvorsten en koningen van de 
zeventiende en achttiende eeuw toch hun voorkeur voor de adellijke stand. Hoewel in het wes-
ten van Europa rijke kooplui groten delen van de adel passeerden in rijkdom, leidde in Bran-
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denburg en Pruisen de economische crises van zeventiende eeuw en de voorkeursbehandeling 
van de keurvorst ervoor dat de stedelijke centra in verval raakten en het economische leven ge-
domineerd werd door de landadel. Het bureaucratisch stelsel dat zich in deze regio ontwikkelde, 
kon niet zonder meer worden toegepast op de westerse gebieden.

In Kleef was het in de tijd van de Grote Keurvorst ook tot een con3ict gekomen tussen de 
stedelijke en adellijke staten in de statenvergadering. De Grote Keurvorst behandelde beiden 
ongelijk, om hun gezamenlijke oppositie tegen zijn bewind te breken. De kern van de tegenstel-
ling lag in de belastingbijdragen van de adel, die weigerden deel te nemen en die opvatting wer-
den gesteund door de keurvorst. Maar de adel in Kleef bevond zich niet in dezelfde onderhan-
delingspositie als de Junkers in Oost-Europa: ze beschikten slechts over kleine landgoederen, 
verhuurd tegen vaste inkomsten aan relatief zelfstandige boeren, alles in een economisch sys-
teem dat werd gedomineerd door handel en nijverheid, niet agrarische productie. De adel be-
vond zich niet in dezelfde invloedrijke positie om de invloed van de steden te remmen en deel te 
nemen aan het lokale en regionale bestuur. Integendeel, in de loop van de achttiende eeuw ver-
dween de Kleefse adel als staat in de statenvergadering langzamerhand van het toneel.

Het economische en politieke leven in Kleef en Mark werden gedomineerd door de steden. 
De vaklui en handelaren in deze steden richtten hun vizier vooral op de interregionale handels-
betrekkingen met de Nederlanden en de gebieden langs de Rijn. En door het ontbreken van de 
sterke adellijke families en grote groepen kleine boeren in hun dienst, kon in het westen ook niet  
dezelfde integratie van leger en samenleving worden bereikt als in het oosten. Kortom, het bu-
reaucratisch stelsel van de Hohenzollern was een product van de sociaal-economische omstan-
digheden van Brandenburg en Pruisen, dat zich niet zomaar liet exporteren naar de Rijngebie-
den.

Toch moet geconcludeerd worden dat het Brandenburg-Pruisische systeem wel enig effect 
sorteerde. Een vergelijking met Gulik en berg, waarmee Kleef en Mark begin zeventiende eeuw 
nog in persoonlijke unie waren verbonden, toont dat aan. Gulik en Berg waren eigendom van de 
Paltsgraaf van Neuberg geworden na de Dertigjarige Oorlog, en zagen zich op dezelfde wijze als 
Kleef en Mark geconfronteerd met een assertieve prins, die niet gediend was van tegenspraak op 
zijn belastingverzoeken. De nieuwe hertog Phillip Wilhelm (r. 1653–1670) en zijn opvolgers Jo-
hann Wilhelm (r. 1690–1716) en Karl Philip (r. 1715–1742) konden niet beschikken over dezelfde 
*nanciële bronnen als de keurvorsten van Brandenburg, en beschikten niet over de militaire 
middelen noch een gelegenheid als de Noordse Oorlog, om hun autoriteit fysiek te laten gelden 
in hun nieuwe gebieden. Gulik en Berg wisten hun statenvergadering in stand te houden, ook al 
moesten ze daarvoor vaak wel afreizen naar neutraal Keulen, buiten het bereik van hun hertog. 
Zonder breekpunt, zoals de Grote Keurvorst dat had weten te forceren in Kleef en Mark, bleef 
het con3ict over belastingen tussen de staten en de prins doorslepen tot in de achttiende eeuw. 
De prinsen stonden op hun recht alleen te regeren, terwijl de staten waar mogelijk zich verzet-
ten tegen belastingheffingen en militaire rekrutering. Uiteindelijk werd ook in Gulik en Berg de 
weerstand van de staten gebroken, en wel in 1726 door ingrijpen per besluit van de keizer zelf. 
Uiteindelijk werden ook de stemmingen van de staten van Gulik en Berg gereduceerd tot irrele-
vante formaliteiten, maar in hun directe strijd met hun prinsen hadden zij zich langer staande 
gehouden dan Kleef en Mark in hun con3ict met het leger en de bureaucratie van de 
Hohenzollern.89
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De Brandenburg-Pruisische bureaucratie was een directe afspiegeling van de sociale verhou-
dingen in Noord-Oosteuropa, maar was juist daarom niet zo succesvol in de westelijke gebieden. 
Doordat Kleef en Mark een andere sociale con*guratie hadden, kon niet zonder meer een nieu-
we politieke con*guratie worden opgelegd. Er is dus in Kleef, in verhouding tot in de kernge-
bieden van Brandenburg-Pruisen, altijd veel weerstand tegen de centrale autoriteit blijven be-
staan. Desalniettemin toont de vergelijking met het nabijgelegen Gulik en Kleef aan dat de bu-
reaucratische hervormingen van de Grote Keurvorst en Frederik Willem 1 wel degelijk hebben 
geleid tot een verdere integratie van Kleef in het Brandenburg-Pruisische systeem, dan de meer 
traditionele benadering van de paltsgraven.
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5. De bureaucratische verovering van Oost-Pruisen

“Auf die Finksche und Dohnasche Familie muß mijn Successor ein wachsames Auge haben, sonsten 
sie mit meinem Successor mitregieren werden und die beide Familien die alte preußisch-polnische 

Privilegia noch im Herzen hegen, das seid versichtert.” 
— koning Frederik Willem I van Pruisen90

5.1. Brandenburg, Pruisen en wederzijds wantrouwen

In de middeleeuwen is Pruisen veroverd en bevolkt door ridders van de Duitse orde, die daar 
een van de grootste religieuze staten van Europa vestigden. Vanaf 1525 waas het een seculier her-
togdom geworden van de laatste grootmeester van de order, een neef van de Hohenzollern van 
Brandenburg. De ridders die naar deze gebieden waren getrokken ontwikkelden zich gaandeweg 
tot grootgrondbezitters en uiteindelijk tot een adellijke stand.91  Doordat het gebied buiten het 
Heilig Romeinse Rijk lag, was adel in Pruisen dus in de eerste plaats gebaseerd op grondbezit, 
niet op verkregen titels. Hoewel een aantal adellijke families hun sociale en economische macht 
zo uitbouwden dat er een soort extra stand van elite-adel gevormd werd, werd het grootste deel 
van Pruisen gedomineerd door de kleinere, Lutherse landadel.92

Net als in de Hohenzollern’s kerngebieden in Brandenburg had Oost-Pruisen zwaar geleden 
onder oorlog. Hoewel het tijdens de dertigjarige oorlog grotendeels gespaard was gebleven, 
vormde het een van de belangrijke slagvelden in de grote noordse oorlog tussen Polen, Zweden 
en Rusland. Naast de verwoestingen door rondtrekkende foeragerende legers, werd de regio ook 
nog eens zwaar getroffen door de plaag aan het begin van de achttiende eeuw.93  Gedurende de 
gehele achttiende eeuw kampte heel Pruisen, vooral in het noorden, met grote bevolkingstekor-
ten, gebrek aan arbeid en de daarbijbehorende economische belemmeringen.

Waar Oost-Pruisen verschilde met de kerngebieden van de Hohenzollern was dat het veel 
sterkere banden had met omliggende gebieden. Families in Brandenburg en Pommeren hadden 
weliswaar ook traditionele verbanden met Saksen en Zweden, maar Pruisen had zo lang deel 
uitgemaakt van Polen dat er sterke familiebanden waren met Poolse families, veel edelen land in 
beide gebieden bezaten en dat de Pruisische adel zich nog altijd sterk identi*ceerden met Polen. 
94Daarop aansluitend had de Pruisische adel doorgaans een breder perspectief op politiek dan 
bijvoorbeeld de Brandenburgers, die zich lange tijd alleen op de eigen lokale omgeving hadden 
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geconcentreerd. Pruisen was weliswaar een afgelegen en dunbevolkt gebied, het lag wel op het 
kruispunt van belangrijke Europese politieke betrekkingen. Veel meer dan in Brandenburg was 
men in Pruisen zich bewust van de internationale politieke verhoudingen.

De sociale structuren in Oost-Pruisen en Brandenburg vertonen enkele verschillen, maar 
komen grotendeels overeen. Van een vergelijking tussen Kleef en Oost-Pruisen zou men een 
directe tegenstelling verwachten — elkaars tegenpolen. Maar, in context van de relatie met de 
Hohenzollern, blijken er ook een aantal interessante overeenkomsten te zijn. Uiteraard liggen de 
belangrijkste verschillen voor de hand. Oost-Pruisen werd gedomineerd, meer nog dan Bran-
denburg, door het Gutsherrschaft. Het sociale en economische leven werd volledig door de klei-
nere adel gedomineerd en de invloed van de steden was sterk afgenomen. Kleinere steden waren 
weggekwijnd en alleen Koningsbergen wist nog enige economische en politieke invloed te be-
houden. Door de reformatie was de kerkelijkheid als stand vrijwel volledig verdwenen, waardoor 
de staten van Oost-Pruisen vrijwel volledig in adellijke handen waren.95  In Kleef daarentegen 
had de adel, ondanks de Europa-brede economische neergang, het nakijken van de grote han-
delssteden. Maar ondanks deze verschillen waren hun posities in de Hohenzollern-monarchie 
vergelijkbaar. Beiden waren ver verwijderd van Brandenburg, waardoor de Hohenzollern werden 
beschouwd als buitenlandse indringers. Beiden hadden sterke integratie met de eigen regio — 
Kleef in economische zin en Oost-Pruisen meer in sociale zin. Regionale politiek speelde daar-
om een belangrijke rol in het leven van de bevolkingen van Oost-Pruisen en Kleef, dan het geval 
was in Brandenburg. Uiteraard was Oost-Pruisen in omvang vele malen groter dan Kleef, maar 
dat maakt voor deze vergelijking niet uit. In beide gebieden zagen de Hohenzollern zich ge-
noodzaakt om, als ze hun invloed wilden laten gelden, de lokale elites en instanties gebruikt 
moesten worden. Voor in hoeverre dat succesvol was is de omvang van het gebied in kwestie dus 
minder interessant dan de sociale structuur.

De Oost-Pruisische weerstand tegen invloed van Brandenburg ligt niet zo voor de hand als 
bij Kleef het geval was. De sociale structuren lijken overeen te komen. Hoewel Oost-Pruisen 
bekend staat als de provincie die de Hohenzollern de meeste moeite kostten om te onderwerpen 
aan hun autoriteit,96  waren er in Oost-Pruisen gemengde gevoelens — resulterend in pro- en 
contra-Hohenzollernfacties. Om te beginnen was Oost-Pruisen altijd een grotendeels onafhan-
kelijke regio geweest. Het had nooit een sterke overkoepelende autoriteit ontwikkeld, aangezien 
het geen deel uitmaakte van het keizerrijk. Gedurende de zestiende een zeventiende eeuw werd 
het als hertogdom bestuurd door zwakke prinsen. Pruisen was als regio gewend geraakt aan deze 
hoge mate van politieke autonomie en vrijheid. Daarnaast had de Pruisische adel van de Poolse 
koning veel sociale en economische privileges vergaard. Uiteraard was men niet bereid deze 
zonder slag of stoot op te geven met de komst van een nieuwe prins. Verder was men in Oost-
Pruisen sterk georiënteerd op de omliggende gebieden, en de overgave van de regio van de Pool-
se koning aan de keurvorst van Brandenburg was grotendeels over de hoofden van Pruisen zelf 
gegaan. De identi*catie met de omliggende gebieden was sterk, en voor de meeste families zal 
hebben gegolden dat ze liever deel waren blijven uitmaken van Polen.97

Maar er was ook een keerzijde: hoewel het verzet tegen de Hohenzollern sterk was, waren er 
ook families onder de adellijke stand die de Hohenzollern verwelkomden. Vooral een aantal van 
de grootste families, waarvan er relatief meer Calvinistisch waren, zagen de komst van de Ho-
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henzollern als een manier om internationale status te vergaren en invloed te winnen. Het blok-
keren van hun ambities was niet de minste reden waarom de kleinere adel zich tegen de Hohen-
zollern verzetten. Tenslotte was Oost-Pruisen geruïneerd door oorlog en ziekte, en was het eco-
nomisch zwaar beschadigd. Onder Frederik 111/1 en Frederik Willem 1 werden uitgebreide pro-
gramma’s gestart om vooral de noordelijke gebieden, die het sterkst hadden geleden, economisch 
te stimuleren en opnieuw te koloniseren. Vooral vluchtelingen uit andere delen van Europa, zo-
als de Franse hugenoten, werden gestimuleerd om zich hier te vestigen. Hoewel dit van de Ho-
henzollern een patroon maakte van deze regio’s, werden de programma’s zelf als positief ervaren 
en ondervinden nauwelijks weerstand.

Ook waren er vanuit de Hohenzollern gemengde gevoelens tegenover Oost-Pruisen. On-
danks hun separatistische neigingen, hun liberale insteek en afkeer van de invloed van de Ho-
henzollern, waren hun ervaring met en kennis van Zweden, Rusland en vooral Polen van on-
schatbare waarde voor de Hohenzollern. Heel Brandenburg-Pruisen — maar vooral Oost-Prui-
sen — was een kwetsbaar gebied, en alle diplomatieke en militaire ervaring zou nodig zijn bij de 
verdediging van het land in geval van oorlog. Eigenzinnig of niet, de Hohenzollern konden het 
zich niet veroorloven de Oost-Pruisische adel teveel tegen zich in het harnas te jagen. In de ge-
schiedschrijving is meermaals negatief geoordeeld over de Junkers, en er is een cliché ontstaan 
over dat vooral de Oost-Pruisische adel slechts met grote moeite het leger in gedreven kon 
worden.98 Daar moet tegenin gebracht worden, dat er pas onder Frederik Willem 1 serieuze car-
rièrekansen in het leger werden gecreëerd door de verdubbeling van de omvang van het leger en 
het oprichten van militaire scholen. De precieze militaire relatie blijft dus vooralsnog discutabel.

5.2. Een lang proces van hervormingen onder Frederik Willem I

Frederik Willem 1 was in contrast met zijn vader spaarzaam en sober. Voor zijn plannen van een 
groot, onafhankelijk, staand leger waren grote geldstromen nodig. Het is daarom dat hij het on-
der zijn vader begonnen herbevolkingsprogramma van Oost-Pruisen met zoveel ijver doorzette, 
en ook daarom dat hij het belastingstelsel reorganiseerde.

Ten tijde van de Grote Keurvorst waren ook in Oost-Pruisen de stedelijke accijns en de lan-
delijke Kontribution opgelegd, die moesten zorgen voor een constante stroom van inkomsten van 
de keurvorst, onafhankelijk van de toestemming van de statenvergadering. Frederik Willem 1, 
die niet gediend was van de invloedrijke adel, had zich voorgenomen de Kontribution in heel 
Brandenburg-Pruisen te hervormen. Tot dan toe raakten de grondbelastingen vooral de boeren, 
en niet zozeer de adellijke grondbezitters zelf. De koning wilde dat veranderen en belastingdis-
tributie gelijktrekken — niet zozeer om sociaal onrecht tegen te gaan, maar om gemiste inkom-
sten terug te winnen. In Brandenburg en Pommeren stuitte hij op zoveel passieve weerstand, dat 
hij het plan moest laten varen. Maar in Oost-Pruisen, waar de adel niet gewend was aan uitzon-
derlijke behandeling bij belastingheffing, slaagde hij wel. 99 In 1715 werden alle traditionele belas-
tingen op het platteland vervangen door één algemene Generalhufenschoß direct vanuit de kroon. 
Er moest er wel iets tegenover staan: in ruil voor de verhoogde belastingdruk voor de groot-
grondbezitters werd het oude feodale systeem van landrechten afgedaan, en werden grondbezit-
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ters niet alleen in praktijk maar ook in juridische zin volledig onafhankelijk eigenaar van hun 
grond (de zogenaamde Allodi!kation van het adellijke land).100

Het herstelprogramma voor de door de pest getroffen gebieden in Oost-Pruisen was het 
tweede belangrijke beleidspunt van de koning. De meest noordelijke gebieden van de provincie 
hadden het zwaarst geleden onder de oorlogen, ziektes en voedseltekorten van eind zestiende en 
begin zeventiende eeuw. Juist in deze provincies bevonden zich relatief veel kroondomeinen, 
waardoor economische achteruitgang de *nanciële positie van de koning direct raakte.101  Het 
was daarom van groot belang om de economie in deze regio er weer zo snel mogelijk bovenop te 
helpen. Dit programma is bekend geworden als het Retablissement van Oost-Pruisen.

Om de dunbevolkte gebieden aan te vullen werden protestantse vluchtelingen uit heel Euro-
pa gestimuleerd om zich in Oost-Pruisen te vestigen. Daarnaast werden ook onderdanen uit 
Brandenburg gestimuleerd om zich naar het oosten te verplaatsen. De ‘stimulans’ was, indien 
nodig, militair geweld.102  Vooral de randgebieden van Oost-Pruisen waren leeg en afgelegen, en 
boden weinig vooruitzichten voor de kolonisten. Maar voor de koning was de impuls in het ge-
bied noodzakelijk, niet alleen om de eigen opbrengsten op te krikken, maar ook om te voorko-
men dat een machtsvacuüm zou worden gevuld door de ‘verkeerde’ personen.

Frederik Willem 1 was, zoals zijn voorgangers en zijn opvolgers, diep wantrouwig tegenover 
de Oost-Pruisen zelf. Dat die gevoelens wederzijds waren, was al gebleken onder de Grote 
Keurvorst. Deze ongemakkelijke verstandhouding uitte zich in de aanstelling van vrijwel uitslui-
tend buitenlandse functionarissen in het provinciebestuur. Waar in andere provincies, zelf lange 
tijd in Kleef, de staten zelf hun functionarissen mochten kiezen (of op zijn minst voorstellen) en 
wel uit eigen kring, werden in Oost-Pruisen alle functionarissen direct door de kroon benoemd. 
Er werd geen risico genomen met de particularistische gevoelens onder de Oost-Pruisische 
bevolking.103

Oost-Pruisen was verdeeld in een veertigtal Hauptamten of districten, en hun bestuurders, de 
Hauptamtleute, waren de belangrijkste bestuurders onder de koning zelf. Een aantal van deze 
posten waren in handen van de voornaamste Pruisische families en werden als erfelijk be-
schouwd. Dit is indicatief voor de informele invloed van de Hauptamtleute. Ze bezaten een in-
vloedrijke en aanzienlijke functie in het publieke leven. Vanuit hun functie hadden ze niet alleen 
zeggenschap over (onder andere) de verschillende koninklijke domeinen, het militaire wezen, 
belastingen, kerken, scholen en justitie; als telgen van grote, invloedrijke families in centrale 
functies vormden ze de spil in lokale patronagenetwerken. Adellijke families maakten onderlin-
ge afspraken over landverdeling en ambten, gezamenlijke strategieën en als Hauptamtmann werd 
je geacht je cliënten te beschermen, functies onder en te verdelen en hun belangen te behartigen. 
Bestuur in Oost-Pruisen werd dus grotendeels gede*nieerd door de verhoudingen tussen voor-
aanstaande adellijke families.104 

Dat deze situatie niet in het belang was van de koning, staat buiten kijf. Over een lange peri-
ode werkte Frederik Willem 1 met een tweedelige strategie aan een fundamentele verandering 
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van de functie van Hauptamt, tot deze functie uiteindelijk onder Frederik de Grote zou worden 
afgeschaft in 1751. In de eerste plaats werden nieuwe, ‘buitenlandse’ personen aangesteld op vrij-
gekomen posities. Dit gebeurde in kleine stappen: eerst begon de koning te eisen dat nieuwe 
Hauptamtleute een eed dienden af te leggen aan de centrale bureaucratie (en daarmee hemzelf ). 
Hiermee werd het ambt afhankelijk gemaakt van de kroon. Vervolgens begon de koning steeds 
vaker zijn eigen personen te benoemen wanneer posities op natuurlijke wijze beschikbaar kwa-
men. In 1718 werd het woord bij de daad gevoegd en werd formeel aangekondigd dat posities in 
het vervolg naar eigen inzicht benoemd zouden worden. Gedurende de jaren twintig werden 
steeds meer Hauptamten gevuld met door de koning benoemde functionarissen.

Het effect van de benoemingen van de koning was een uithollen van het ambt. In plaats van 
lokale edellui uit Oost-Pruisen koos Frederik Willem 1 vooral gepensioneerde officieren uit het 
leger voor deze posities. Deze waren doorgaans weinig betrokken bij de taken of de regio van 
het ambt, en waren slechts in naam verantwoordelijk voor de administratie aldaar. De daadwer-
kelijke werkzaamheden werden overgelaten aan de staf van de Hauptamt, de Verweser (admini-
strateurs). Hannelore Juhr omschrijft hoe de positie van Hauptamt geleidelijk transformeerde 
van een prestigieuze bestuurspositie in een sinecure, een functie die werd vervuld uit plichtsbesef 
naar de koning. Het was geen populaire taak, blijkend uit de veelvoorkomende verkoop of ‘ver-
huur’ van de positie, wat de koning expliciet moest verbieden.105  Het ambt verloor zijn aanzien 
en elke praktische relevantie, gezien de continue afwezigheid van de functionaris in kwestie.

In de tweede plaats werden nieuwe functies en instanties geïntroduceerd in Oost-Pruisen, 
die stap voor stap de taken van het Hauptamt overnamen. Zo kwam de administratie van de 
kroondomeinen bij een nieuwe, door de koning benoemde functie te liggen, namelijk de Gene-
ralpächter. Uit deze nieuwe administratie onder toezicht van de centrale bureaucratie werden 
vrijwel alle edellui geweerd. Ook het toezicht op de stedelijke economieën werd overgeplaatst 
naar nieuw ingevoerde Steuerräte. De overige functies kwamen door de continue afwezigheid 
van de nieuwe Hauptamtleute bij de administrateurs te liggen. Deze namen grotendeels de rol 
van districtspatroon over.

De administrateurs van het Hauptamt waren eerder verantwoordelijk geweest voor admini-
stratie van de werkzaamheden van de Hauptamtleute, en fungeerden als zijn plaatsvervanger bij 
afwezigheid. De transformatie van het Hauptamt veranderde ook hun positie; ze werden directe 
ondergeschikten van het Hauptamt — in plaats van ongeveer gelijkwaardige collega’s — belast 
met het uitvoeren van zijn opdrachten in strikte hiërarchische stijl. Dat ondermijnde hun vroe-
gere zelfstandigheid. Daarnaast wonnen ze echter de autoriteit om die handelingen uit te voe-
ren, wat hen grotere lokale invloed opleverde.106  De administrateurs werden nu de spil in het 
lokale bestuursnetwerk, met zeggenschap over lokale benoemingen, belastingen enzovoorts. De-
ze invloed werd ook gebruikt, want vanuit de centrale bureaucratie werden ze nauwelijks toerei-
kend betaald voor hun werkzaamheden. Het magere salaris voor de ambtenaren in Oost-Pruisen 
werkte corruptie en patronage in de hand.107  Zo was, bijvoorbeeld, de hoeveelheid belasting die 
werd betaald op het platteland afhankelijk van de relatie met de lokale ambtenaren. De Kontri-
bution (en later de Generalhufenschoß) werd betaald in verhouding tot de hoeveelheid land in be-
zit, maar het daadwerkelijke opmeten van het land was een functie van het Hauptamt. De admi-
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nistrateurs konden naar eigen inzicht, op basis van hun relaties met de verschillende lokale fa-
milies, bepalen wie welk deel van de belasting diende te betalen.

Het Hauptamt werd dus uitgehold door zowel buitenstaanders te benoemen voor deze posi-
ties, en een deel van de functies over te plaatsen naar nieuw ingestelde instanties. Hiermee werd 
het bestuur op provinciaal niveau vrijwel volledig overgenomen door door de koning benoemde 
functionarissen. Daarentegen konden de vooraanstaande adellijke families zich op lokaal niveau 
ingraven. De medewerking van de lokale ambtenaren was uiteindelijk van cruciaal belang voor 
de implementatie van nieuw beleid, en de veelvoud aan functies op districtsniveau en de slechte 
betaling maakten het niet ongewoon dat instructies van bovenaf niet of slechts deels werden 
uitgevoerd.

5.3. De effecten van de invoering van het Generaldirektorium

De oprichting van het Generaldirektorium in 1723 en de instelling van een Kriegs- und Domänen-
kammer in Oost-Pruisen had vergelijkbare effecten op de provinciale administratie als in andere 
regio’s. De Kriegs- und Domänenkammer bracht een wildgroei aan ambten en functies van pro-
vinciaal bestuur samen onder één centraal college. Hiermee werd het probleem van overlappen-
de verantwoordelijkheden onder de verschillende functionarissen (Ämterkonkurrenz) geredu-
ceerd, doordat het toezicht op de provinciale functionarissen werd verplaatst van Berlijn naar de 
Kammer in Oost-Pruisen zelf.

Opmerkelijk genoeg werd het ambt van Landrat niet ingevoerd in Oost-Pruisen. Zowel in 
Kleef als in Oost-Pruisen werd deze positie pas in 1753 geïntroduceerd. Voor Kleef is dat goed te 
verklaren aan de hand van de hoge urbanisatiegraad en de beperkte sociale en economische rol 
van de adel op het platteland; Oost-Pruisen echter was in theorie een ideale kandidaat voor het 
centrale bestuur van het platteland wat de Landräte in andere provincies boden. In Oost-Pruisen 
echter werd een vergelijkbare rol echter al vervuld door de Hauptämter en hun administrateurs. 
Zij droegen dezelfde verantwoordelijkheid voor belastingen, politie en de agrarische economie 
in het algemeen als de Landräte. Deze posities waren echter stevig in handen van de lokale adel, 
en het is tekenend voor het beleid van Frederik Willem 1 dat hij niet een con3ict forceerde met 
deze adellijke families door het het ambt van Landrat op te leggen. De Hauptämter zelf stonden 
grotendeels onder indirecte invloed van het leger door de ex-officieren, en dat zou voldoen. Pas 
onder Frederik de Grote werd de titel Landrat in Oost-Pruisen geïntroduceerd.

De introductie van Kriegs- und Domänenkammer in Oost-Pruisen leidde dus tot een consoli-
datie van het provinciaal bestuur, maar leidde nauwelijks tot noemenswaardige veranderingen in 
het dagelijks leven van de Oost-Pruisische bevolking. De invoering van het Generaldirektorium 
en de Kammer kan worden gezien als een formele stap in een lang proces van bureaucratische 
verovering van het Oost-Pruisische bestuur — een proces wat al onder Frederik 111/1 was inge-
zet en wat Frederik Willem 1 intensiveerde tot het uiteindelijk onder Frederik de Grote werd 
afgerond. De benoemingen van de Hauptämter, het introduceren van nieuwe instanties en het 
overdragen van verantwoordelijken waren allemaal processen die zich over jaren of zelfs decen-
nia afspeelden.

In de bureaucratische verovering van Oost-Pruisen werden langzamerhand de bestaande 
instanties aangevuld of vervangen door elementen van de centrale bureaucratie. Dit gebeurde 
uitermate langzaam en zonder grote con3icten. Dit laat zich het beste vergelijken met het ‘boi-
ling frog’-syndroom: gooi je een levende kikker in kokend water, dan zal hij er direct uitsprin-
gen. Plaats je hem echter in koud water, dan kun je het water langzaam verwarmen tot het kookt 
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zonder dat de kikker zal schrikken en vluchten. In Oost-Pruisen was de adellijke stand te in-
vloedrijk om ze in een direct con3ict buitenspel te kunnen zetten en ze een buitenlandse bu-
reaucratie op te kunnen leggen. Maar door kleine stappen te nemen en de lokale adel niet te veel 
tegen zich in het harnas te jagen, wisten de Hohenzollern tot op zekere hoogte het bestuur in de 
provincie over te nemen.

Op lokaal niveau bleven de grote adellijke families het bestuur beheersen, en de vriendjespo-
litiek en patronagenetwerken werden noch door de belastinghervormingen, noch door de invoe-
ring van het Generaldirektorium en de Kriegs- und Domänenkammern wezenlijk veranderd. De 
daadwerkelijke directe weerstand tegen het bestuur van de Hohenzollern was al door de Grote 
Keurvorst gebroken; Frederik Willem 1 maakte het proces van de integratie van Oost-Pruisen in 
de Hohenzollern-monarchie af. Hoewel het sociale model van Oost-Pruisen grote gelijkenissen 
vertoonde met dat van de kerngebieden van Brandenburg-Pruisen, bleek het toch een stuk lasti-
ger voor de centrale bureaucratie om door te dringen tot op lokaal bestuursniveau. Voor Frederik 
Willem 1 was niet geen fundamenteel probleem, mits de belastingopbrengsten naar behoren wa-
ren. Hij had de nodige maatregelen genomen om de opbrengsten uit de kroondomeinen en de 
landbelastingen te herstellen; serieuze pogingen om de corruptie in de distributie van die belas-
tingen te verminderen zijn niet ondernomen.

Waar in Kleef de introductie van de Kriegs- und Domänenkammern de afsluiting was van een 
jarenlang programma van onderwerping van de lokale bestuursinstanties, was het in Oost-Prui-
sen eerder een formele consolidatie van een jarenlang proces van bureaucratische verovering van 
het Oost-Pruisische provinciebestuur. Sommige aspecten van het Kammer-bestuur waren al in 
praktijk gebracht voor 1723, anderen werden pas veel later geïmplementeerd. De administratieve 
hervormingen van 1723 moeten dus in Oost-Pruisen niet worden beschouwd als een hervor-
ming, maar als een politieke consolidatie.
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6. Conclusie

Dit onderzoek begon met de vraag in hoeverre het bewind van Frederik Willem 1 ‘absoluut’ te 
noemen is, en hoe de politieke cultuur van het ‘absolutisme’ bepalend is geweest voor de invloed 
van de centrale bureaucratie op de provinciale en lokale bestuursfuncties. In het bijzonder waren 
we geïnteresseerd in de invloed van de bureaucratische hervormingen die werden doorgevoerd in 
de eerste helft van de jaren ’20 van de achttiende eeuw, namelijk de oprichting van het General-
direktorium en de instelling van provinciale Kriegs- und Domänenkammern. Uiteindelijk was het 
doel van dit onderzoek het leren kennen van de politieke cultuur van Brandenburg-Pruisen on-
der de Hohenzollern in de achttiende eeuw, en bovenal het deconstrueren van de mythe van het 
absolutisme. En als ‘absolutisme’ een fabel is gebleken, hoe dient de politieke cultuur de acht-
tiende eeuw dan geïnterpreteerd te worden?

Met ‘absolutisme’ werd in de negentiende een twintigste eeuw een beeld op het ancien régime 
geprojecteerd, dat de monarchieën afschilderde als despoten. Geïnspireerd door het Gottesgna-
dentum zouden de Europese koningen regeren over hun domeinen en onderdanen als de hoogste 
en onbetwiste autoriteit in het land. De traditionele statenmaatschappij, waarin prinsen en sta-
tenvertegenwoordigers samen het land bestuurden werd door de absolute vorsten afgeschaft ten 
gunste van protomoderne staatsvorming in dienst van de koning. We hebben gezien hoe dit 
beeld in de loop van de twintigste eeuw is gecorrigeerd door nieuw historisch onderzoek, eh hoe 
het concept ‘absolutisme’ op verschillende wijze is gedeconstrueerd tot een complex netwerk van 
instituties, sociale verhoudingen en politieke ideeën dat herrees uit de Europese assen van de 
religieuze oorlogen van de zestiende en zeventiende eeuw.

Brandenburg-Pruisen in de achttiende eeuw werd gedomineerd door een opeenvolging van 
sterke keurvorsten en koningen, die een veelvoud aan geërfde gebieden met wisselend succes 
probeerden samen te smelten tot één politieke eenheid, een Gesamtstaat. In hun pogingen om 
het bestuur van alle provincies naar hun hand te zetten, zagen zij zich vooral gedwarsboomd 
door de hardnekkige lokale en provinciale invloed van de overwegend Lutherse landadel. In 
plaats van hun belangentegenstellingen op de spits te drijven een een gevecht tot op de dood te 
voeren, leek er een symbiose te zijn ontstaan tussen de kroon en de adel, waarin lokale autono-
mie en het recht op belastingheffing tegen elkaar werden geruild — een sociaal verdrag over de 
rug van de steden en de horige boeren op het platteland. Hopelijk is met dit onderzoek overtui-
gend aangetoond dat deze interpretatie van de relatie tussen monarchie en adel in Brandenburg-
Pruisen de*nitief heeft afgedaan, en dat er behoefte is aan een nieuw model.

Om te beginnen is aangetoond met welke problemen van inefficiëntie en intern con3ict de 
centrale bureaucratie kampte ten tijde van het aantreden van Frederik Willem 1, en op welke 
wijze hij heeft getracht deze op te lossen. De oprichting van het Generaldirektorium was op het 
eerste gezicht grotendeels een cosmetische verandering, waarbij verschillende onderdelen van de 
bureaucratie werden samengebracht onder één noemer, zonder de praktische taakverdeling 



daadwerkelijk te veranderen. In navolging van het Generaldirektorium werden in de provincies 
Kriegs- und Domänenkammern ingesteld, en er is met voorbeelden uit Kleef en Oost-Pruisen 
aangetoond hoe deze reorganisatie méér effect sorteerde dan het Generaldirektorium zelf.

In het district Kleef zorgden de reorganisaties voor een de*nitieve integratie van het lokale 
bestuur in de centrale bureaucratie van Brandenburg-Pruisen, ondanks de grote afstanden en 
sociale en economische verschillen. De maatregelen waren bepaald niet voordelig voor de steden, 
maar men kon zich geen directe con3icten met de Hohenzollern meer veroorloven. De Kammer 
werd als een koepel over het lokale bestuur heen geplaatst, vrijwel alle bestuurlijke taken en be-
voegdheden overnemend zonder de oude instanties daadwerkelijk te ontmantelen. De lokale 
bestuursorganen bleven functioneren en de staten bleven vergaderen, al ging het voornamelijk 
om het ophouden van de schijn van politieke participatie.

In de provincie Oost-Pruisen vonden de Hohenzollern een sociaal-economisch vergelijkbare 
samenleving, die hun eigen vrijheid en autonomie bedreigd zagen worden door het centralise-
rende beleid uit Brandenburg. In een lang proces van benoemingen, het creëren van nieuwe 
functies en uithollen van bestaande ambten wisten de Hohenzollern het provinciaal en districts-
bestuur stevig in handen van de centrale bureaucratie te krijgen, maar op lokaal niveau bleven de 
adellijke families de dienst uitmaken. De traditionele netwerken van families en patronage wer-
den onderdrukt, maar konden niet worden weggenomen zonder een gewelddadig con3ict te for-
ceren. De overname van het Oost-Pruisische provinciebestuur was een lang en moeizaam pro-
ces, waarbij de instelling van de Kriegs- und Domänenkammer de geboekte vooruitgang consoli-
deerde, zonder het proces zelf voort te duwen of af te sluiten.

De eerste opvallende conclusie die we kunnen trekken uit het voorgaande is het overwegend 
economisch-*nanciële karakter van de verschillende hervormingen Frederik Willem 1. Om te 
beginnen waren vrijwel alle maatregelen er op gericht om de opbrengsten voor de schatkist te 
verhogen, of de kosten te verlagen. De verschuiving van verantwoordelijkheden van traditionele 
lokale ambten naar nieuwe functies van de centrale bureaucratie werd verpakt in argumenten 
over het verminderen van corruptie, het beëindigen van wanbestuur en het stimuleren van de 
interne economie op mercantilistische wijze. In Kleef bleek dat de koning geen principieel be-
zwaar had tegen de statenvergadering of het lokale bestuurscollege, zolang er invulling werd ge-
geven aan het gezamenlijke *nancieel beleid.

De Brandenburg-Pruisische bureaucratie is wel gezien als een protomoderne ambtenaren-
klasse, maar in werkelijkheid was de bureaucratie onder Frederik Willem 1 beperkt in omvang. 
De meeste mensen in de provincies zullen waarschijnlijk nooit met de bureaucratie in aanmer-
king zijn gekomen, en in lijn met de spaarzame, sobere aard van de koning was het geen optie 
om de autoriteit en het bereik te vergroten door het inzetten van meer personeel. Vrijwel alle 
nieuwe belastingen en opbrengsten uit domeinen werden besteed aan het onderhoud en de uit-
breiding van het leger. Er werd een duidelijke afweging gemaakt tussen de kosten van de bu-
reaucratie en de opbrengsten die het zou weten op te leveren. Op basis daarvan werd het voor de 
koning acceptabel om in plaats van de lokale bestuursorganen volledig naar zijn hand te zetten, 
genoegen te nemen met een zekere mate van samenwerking.

De grote con3icten tussen de Hohenzollern en de lokale instanties waren al gevoerd door de 
Grote Keurvorst, die meermalen militair geweld gebruikte om statenvergaderingen onder druk 
te zetten en belastingen te vorderen. Ook Frederik Willem 1 heeft aangetoond niet terug te 
schrikken voor het inzetten van militairen, zoals nodig was bij de invoering van de accijns in 
Kleef. Maar tot serieuze con3icten is het daarna niet meer gekomen, en het bewind van Frederik 
Willem 1 lijkt zich vooral te hebben gekenmerkt door het niet vragen van zijn onderdanen wat 
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ze hem niet wilden geven. Nadelige hervormingen op het ene terrein kwamen doorgaans met 
voordelige hervormingen op een ander terrein, zodat er meestal een compromis mogelijk was 
tussen de koning en de gevestigde orde. Toegegeven, gewoonlijk had de koning meer te winnen 
dan te verliezen. Toch is het karikaturale beeld van de absolute vorst die zonder tegenspraak zijn 
gang kan geen alleen van toepassing gebleken in de communicatie tussen de koning en bureau-
cratie — niet tussen de bureaucratie en de provincies die ze moest besturen.

Het is gebleken dat de sociale structuur van Kleef en Oost-Pruisen bepalend zijn geweest 
voor het succes en het functioneren van de provinciale bureaucratie. De Hohenzollern hebben 
nooit met veel succes hun belastingen kunnen innen in het district Kleef, noch hebben ze veel 
lokale sympathisanten gevonden om de eenvoudige reden dat de politieke cultuur en het rege-
ringsmodel wat zo goed bleek te werken in de kerngebieden van Brandenburg-Pruisen moeilijk 
toepasbaar bleken in de westelijke provincies. De politieke dominantie van de adel, de agrarisch-
georiënteerde economie en het verval van de steden vinden we wel terug in de andere gebieden 
van Brandenburg-Pruisen, maar niet in Kleef. Aan de andere kant is in Oost-Pruisen de kracht 
en hardnekkigheid van traditionele familieverbanden en netwerken van patronage en onderlinge 
afspraken gebleken. Ondanks de sociale en economische overeenkomsten met de kerngebieden, 
bleek het voor de koning bijzonder moeilijk om de provincie meer autoriteit op te leggen dan op 
provinciaal niveau, zonder de uiterst assertieve en afvallige adellijke stand tegen zich in het har-
nas te jagen.

De eerder genoemde lezing van de Brandenburg-Pruisische geschiedenis als een sociaal ver-
drag tussen koning en kroon over de rug van steden en boeren heeft afgedaan. De sociale struc-
tuur is weliswaar bepalend gebleken voor de het functioneren van de centrale bureaucratie van 
Frederik Willem 1, maar hier lijken oorzaak en gevolg te zijn omgedraaid: er werd geen samen-
leving geschapen door een regeringsstijl, maar een regeringsstijl volgde uit de opbouw van de 
samenleving. Dit is de ultieme beperking van de zogenaamd absolute autoriteit van de koning, 
die geen keus had zich te schikken aan de gewoonten en tradities in zijn provincies. Om kostba-
re militaire con3icten te vermijden en zijn opbrengsten te maximaliseren moesten er kosten/ba-
ten-afwegingen gemaakt worden, en was het doorgaans voordeliger om de gevestigde lokale or-
de te sturen, te manipuleren en tegemoet te komen, dan het was om directe con3icten aan te 
gaan uit overtuiging van zijn goddelijk recht om zonder tegenspraak te mogen regeren.
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