
Frederik II van Pruisen: Berliner Stadtschloss, 24 januari 

1712 – Potsdam, 17 augustus 1786 
Hij was de beroemdste en meest omstreden telg uit het geslacht Hohenzollern. Op 18-jarige leeftijd 

probeerde hij zijn vader te ontvluchten, maar het gevolg was eenzame opsluiting totdat hij schuld 

bekende. 

 
Koning van Pruisen 

Periode : 1740-1786 

Voorganger: Frederik Willem I 

Opvolger: Frederik Willem II 

Vader: Frederik Willem I van Pruisen 

Moeder: Sophia Dorothea van Hannover 

Dynastie: Hohenzollern 

 
Huis Hohenzollern 



In 1733 trouwde hij met Elisabeth Christine van Brunswijk-Bevern, van wie hij na zeven jaar huwelijk 

gescheiden leefde. Hij stond haar niet toe hem te bezoeken op Slot Charlottenburg of bij zijn 

buitenverblijf Sanssouci. Hij was vanaf 1740 koning in Oost-Pruisen, keurvorst of markgraaf van 

Brandenburg en pas vanaf 1772 koning van geheel Pruisen. 

 
Elisabeth van Brunswijk-Bevern 

 
Slot Charlottenburg 



 
slot Sanssouci 

Op basis van de economische en militaire hervormingen die zijn vader, de soldatenkoning Frederik 

Willem I van Pruisen, had doorgevoerd, wist Frederik II Brandenburg-Pruisen om te vormen tot een 

Europese grote mogendheid. Hij voerde oorlogen tegen het Huis Habsburg en breidde zijn 

vorstendom tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) uit met Silezië en met het 

graafschap Oost-Friesland (1744). In de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) sloot hij een 

bondgenootschap met Engeland, viel hij Frankrijk, Rusland, Bohemen en het Keurvorstendom Saksen 

aan. Door middel van handige diplomatie wist hij in 1772 door annexatie West-Pruisen te verkrijgen. 

In 1778-1779 was hij betrokken in de Beierse Successieoorlog om te voorkomen dat Oostenrijk een 

deel van Beieren in handen kreeg. In 1785 stichtte hij de Vorstenbond om een tegenwicht te bieden 

tegen de plannen van Jozef II. 

Friedrich heeft de tegenstelling tussen het oppermachtige Oostenrijk en het in vele vorstendommen 

verdeelde Duitsland uitgebuit en gaf de Duitsers hun zelfrespect terug. Frederik ontpopte zich als een 

groot militair strateeg, die na zijn dood nog door vele latere generaties bewonderd werd, onder meer 

door Napoleon Bonaparte, die bij zijn graf in Potsdam gezegd zou hebben: 

"Als hij nog leefde, stond ik hier niet". 

 
Napoleon aan het graf van Frederik  (1806) in de Garnisonkirche 



 

 

 

Fritz" groeide op in het kasteel van Königs Wusterhausen en wilde als kind niet met tinnen soldaten 

spelen, maar liever met zijn zuster. Hij werd geslagen toen hij van een op hol geslagen paard afviel, 

bij koud weer handschoenen droeg en onder leiding van Jacques Égide Duhan de Jandun de 

declinatie van "mensa" in het Latijn oefende. Op zijn verjaardag kreeg hij geen hobbelpaard cadeau, 

maar een regiment of een kanon. Frederik had een hekel aan de jacht, hij schreef gedichten, begon in 

1728 dwarsfluit te spelen en leerde het door zijn vader verachte Frans. Zo ontwikkelde zich een 

uiterst gespannen verhouding tussen de wonderlijke en melancholieke vader en de scherpzinnige, 

maar betweterige zoon. Zijn moeder had een Engelse huwelijkskandidaat voor hem op het oog, 

hetgeen niet in overeenstemming was met de wensen van zijn vader en de huiselijke vrede 

verstoorde. Dit leidde op 5 augustus 1730 tot een poging met Robert Keith, een page, vanuit 

Steinsfurt naar Engeland te vluchten, waar de broer van zijn moeder George II van Engeland koning 

was. Zijn lievelingszus Wilhelmina kreeg huisarrest opgelegd, zijn handlanger Peter Keith vluchtte. De 

strenge, in sommige opzichten aandoenlijke vader liet de verdeelde jury opnieuw een uitspraak 

doen, toen Frederiks adjudant, Hans Hermann von Katte, die ook een ingewijde was in zijn 

vluchtplannen, werd veroordeeld tot levenslang. De herziene uitspraak leidde tot de executie van de 

officier. De vader wilde zijn zoon op de knieën dwingen en vanuit het raam van het kasteel in Küstrin 

werd Frederik door de bewakers gedwongen naar de terechtstelling te kijken. De kroonprins schijnt 

te zijn flauwgevallen en het aanschouwen van de onthoofding bleef hem bespaard, maar het lijk 

moest op bevel van zijn vader blijven liggen voor zijn venster. 

 
Frederik moest in 1730 vanuit het raam de onthoofding van zijn vriend von Katte aanzien 



 
Frederik als kroonprins 

In 1732 kreeg Frederik de beschikking over een regiment in Neuruppin en kon eindelijk zo veel lezen 

als hij wilde. In hetzelfde jaar stemde hij toe in een huwelijk met Elisabeth Christine van Brunswijk-

Bevern, maar hij was niet overtuigd of zij met hem gesprekken op niveau zou kunnen voeren. Hij 

stond erop dat zij L'École des femmes uit het hoofd leerde. Het echtpaar trouwde in 1733 en in 1736 

nam het paar zijn intrek in Slot Rheinsberg, waar hij vier jaar lang zou wonen. Frederik had het laten 

verbouwen door Johann Gottfried Kemmeter en Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff, die de twee 

vrij hoge torens van het oude landhuis liet staan. Er werd theater opgevoerd en muziek gemaakt en 

Frederik schreef zijn eerste symfonie in G-majeur en een lang traktaat, de Antimacchiavelli, een 

politieke intentieverklaring, waarin hij schreef dat gewapende agressie immoreel was en eerlijkheid 

de beste politiek voor een vorst. Het waren de gelukkigste dagen uit zijn leven. Na zijn 

troonsbestijging in juli in Köningsberg heeft hij dit kasteel niet meer bewoond en ook niet meer met 

zijn vrouw samengewoond, die hij na zeven jaar niet meer kon luchten of zien. 

 
Slot Rheinsberg 

Frederik was misschien liever filosoof geweest dan koning, maar nam zijn opdracht serieus. Het 

onthoofden van zijn vriend Katte, in opdracht van zijn vader, moet een nare ervaring zijn geweest en 

heeft volgens sommige auteurs een cynische man van hem gemaakt. Zijn verhouding met vrouwen 

was ingewikkeld, maar met zijn zuster Wilhelmina van Bayreuth intiem. Met de molenaar achter 



Sanssouci voerde hij strijd, maar was niet te beroerd te erkennen dat de rechtbank het laatste woord 

had. Hij maakte een einde aan het lijfeigenschap, maar joeg daarmee de Pommerse adel tegen zich 

in het harnas. Aan het einde van zijn leven kon hij nauwelijks meer uit zijn stoel komen vanwege de 

jicht.  

Overeenkomstig zijn eigen testament is der alte Fritz begraven op het terras van zijn Slot Sanssouci in 

Potsdam - naast zijn geliefde windhonden. Het stoffelijk overschot werd oorspronkelijk bijgezet in de 

Garnisonkirche te Potsdam, naast het graf van zijn vader.  

 
Garnisonkirche (Potsdam) 

's Konings eigen wens werd als niet passend ervaren, terwijl hij duidelijk had laten weten dat hij 

naast zijn honden begraven wilde worden, omdat hij zijn hele leven al tussen honden had 

gebivakkeerd - met dit laatste overigens de mensen aan zijn hof aanduidend. In de laatste maanden 

van de Tweede Wereldoorlog werd het gebalsemde lichaam vanuit de Garnisonkirche overgebracht 

naar een zoutmijn in Thüringen om te voorkomen dat het in handen van het Rode Leger zou 

vallen.[37] Vervolgens is het lijk ondergebracht in de Elisabethkirche in Marburg (Hessen). 

 
Elisabethkerk, Marburg 



Vanaf 1953 stond zijn sarcofaag in Burg Hohenzollern, het stamslot van het huis Hohenzollern, in 

Hechingen op de Schwäbische Alb. Op 17 augustus 1991 is het uiteindelijk met groot vertoon bijgezet 

op het terras van zijn Sanssouci, als bezegeling van de nieuwe Duitse eenheid. 

Een van de grote verdiensten van Frederik de Grote is de invoering op grote schaal van de aardappel 

als volksvoedsel. Op 24 maart 1756 vaardigde hij het beroemde Kartoffelbefehl uit, waarin hij 

"sämtliche Land– und Steuer Räthe, Magistrate und Beamte" beval dat al zijn onderdanen met deze 

plant bekendgemaakt dienden te worden en dat deze op iedere beschikbare plek moest worden 

verbouwd. Tot op de dag van vandaag zijn er altijd een paar aardappelen te vinden op zijn graf. 

Frederik was een toegewijd gebruiker van snuiftabak. Beschrijvingen van zijn verschijning maken 

meer dan eens melding van snuifvlekken op zijn uniform. In de nalatenschap van keizer Wilhelm II in 

Huis Doorn is een deel van zijn verzameling snuifdozen (die honderden exemplaren moet hebben 

omvat) te bewonderen. 

 
Het graf van Frederik de Grote bij Slot Sanssouci met aardappelen 

 

 

 

 

 


