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De Zonnekoning
Ballet de la Nuit 1653
(muziek: J.B. Lully, ‘Rondeau pour la
Gloire’ Alceste 1674)

Keizer, Koning, Republiek: vroegmoderne gemengde constituties
Jeroen Duindam

l‘Etat c'est moi (?)
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‘Temmen’ van edelen in Versailles?
‐ aantallen gereduceerd
‐ status en functies bevestigd
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Alle lijnen naar de heerser
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Versailles, orangerie,
Pierre‐Denis Martin jr.
Lodewijk in Memoires:

‘Les peuples sur qui
nous régnons, ne
pouvant pas pénétrer
le fond des affaires,
règlent d'ordinaire
leurs jugements sur ce
qu'ils voient au dehors
[…] Les peuples se
plaisent au spectacle …
Par là nous tenons leur
esprit et leur cœur’

<< 1682 (almanach royal): de koning in Raad

‐ Collegiale besluitvorming; rol
ministersfamilies (vgl de Witt?)
‐ Hof: adelsbastion in hart van de
staat….
‐ Centraal bestuur bescheiden (ca
700 personen); groep officiers
groot! (c. 50.000 personen)
‐ Naast direct bestuurde gebieden
vier grote provincies met standen
(Bourgogne, Languedoc,
Bretagne, Provence)
‐ Regionale gerechtshoven
belangrijk in bestuur en
rechtspraak
 een ‘gemengde constitutie’? In
ieder geval: ‘social collaboration’.

Propaganda‐
koning:
‘Le roi gouvernant
ses etats par lui
meme…’

Parlements (gerechtshoven) en
Pays d’États (regionale standenvergaderingen)

Leger en oorlogvoering:
de groeisector van de zeventiende eeuw – vooral ook in de Nederlandse Republiek….
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Een universele monarchie?
Maximiliaan I en Karel V tot de latere Oostenrijkse Habsburgers

Keurvorsten
Geestelijk:
1.Mainz
2.Keulen
3.Trier
Wereldlijk:
1.Bohemen ♔!
2.Palts
3.Saksen ♔
4.Brandenburg ♔
5.Beieren
6.(Hannover ♔)

Leopold I (1640, r. 1658‐1705)

•
•
•
•

Keizer van het Heilige Roomse Rijk
Koning van Hongarije
Koning van Bohemen
Aartshertog van de Habsburgs‐
Oostenrijkse Hertogdommen

‘composite monarchy’: overal op andere
grondslag regeren…

Een rijk van checks & Balances?
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Een rijk van checks & Balances?

‘Absolute monarchie’ zoals beschreven
door tijdgenoten
• Erfelijk (=‘natuurlijk’) koningschap
• Belastingheffing zonder instemmingsrecht
standenvergadering
• Religie bepaald door heerser (geen ius
reformandi standenvergaderingen)
• Droit divin; vorst in theorie slechts beperkt
door lois fondamentales (=?) en gezag God

Johann Jakob Moser (1701-85)
• Teutsches Staatsrecht, 1737–1754 (50 delen);
• Neues teutsches Staatsrecht, 1766–1775 (20 delen)

 Géén ‘almacht’ of ‘absolutisme’!

De gemengde constitutie als
dominante praktijk?
Voor’

• Grote rol elites; ook in
financiering oorlogen;
• Centrale ‘bureaucratie’
overal zeer bescheiden;
• Klein centraal bestel
werkt door patronage
(vandaar ook: hof!);
• Verschillen opgeblazen
door propaganda en
nationale geschiedvisies.

Tegen
• Balans centrum‐regio loopt
sterk uiteen (Rijk‐Frankrijk‐
Engeland‐Republiek);
• Rechten van de vorst
kunnen in theorie groot zijn,
al blijven ze in de praktijk
beperkt.
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