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Woord vooraf

De geschiedenis van dit boek begon in de vorige eeuw in Leiden, maar zij eindigt in de onze in 
Groningen. Het waren prof.dr. Hille de Vries en dr. Boudien de Vries die mij als Onderzoeker 
in Opleiding aan de Leidse universiteit gingen begeleiden in het kader van een door de Ne-
derlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gefinancierd project van de 
toenmalige Stichting voor Historisch Onderzoek (SHO). Toen promotor Hille de Vries voor-
tijdig overleed, was dat ook voor mij een slag die nog lang nawerkte. 

Copromotor Boudien de Vries heeft zich daarna eerst in haar eentje over de begeleiding 
ontfermd. Haar vakbekwaamheid en haar talrijke praktische adviezen waren voor mij een 
grote steun. Ik ben haar zeer dankbaar voor het vertrouwen dat zij in mij bleef stellen, voor 
haar warme aanmoediging en niet te vergeten voor haar potloodje, waarmee zij mijn concept-
teksten van haar deskundig commentaar voorzag. Ik bewaar de beste herinneringen aan de 
sessies, waarin wij teksten bespraken. 

Mijn grote dank en waardering gaan eveneens uit naar prof.dr. Yme Kuiper van de Rijks-
universiteit Groningen, die bereid was om als nieuwe promotor te fungeren. Zijn betrokken-
heid, enthousiasme en vooral ook zijn deskundigheid op het terrein van de internationale 
wetenschappelijke literatuur over adel en aristocracy heb ik als zeer stimulerend ervaren. Al 
snel leerde ik hem ook kennen als voetbalfan en gewaardeerd spreker en auteur over voet-
balgeschiedenis. In mijn project nam hij als ervaren middenvelder mijn passes vlot aan om de 
bal vervolgens met de nodige vaardigheid via behendige voorzetten en met juist genoeg effect 
keer op keer voor het doel te plaatsen, zodat ik alsnog kon scoren. 

Zoals dat nu eenmaal met wetenschappelijk werk gaat, heb ik voor deze studie veel alleen 
gedaan, maar een boek als dit kan niemand helemaal in zijn eentje schrijven. In de loop der 
jaren hebben velen mij op uiteenlopende manieren met raad en daad bijgestaan. Daarbij denk 
ik bijvoorbeeld aan bibliothecarissen en medewerkers van verschillende universiteitsbiblio-
theken en de Koninklijke Bibliotheek, en vooral ook aan de medewerkers van het Nationaal 
Archief, die mij soms met een wat meewarige blik, maar altijd zonder morren vele honderden 
kilo’s dikke, ingebonden delen negentiende-eeuwse erfenisaangiften in verband met de suc-
cessiebelasting uit de depots hebben aangereikt. Iedereen persoonlijk bedanken zou te ver 
gaan, maar ik hecht eraan hier toch nog enkele personen in het bijzonder te noemen.

Dr. Bert van den Braak verstrekte mij nuttige tips voor mijn onderzoek in het biografische 
archief van het Parlementair Documentatie Centrum, de historische schatkamer van het Bin-
nenhof. Verder bedank ik conservator Lodewijk Gerretsen van Kasteel Amerongen voor zijn 
vlotte medewerking bij het ter beschikking stellen van enkele foto’s voor dit boek. Anja van 
Leusden en Patricia Harsevoort van Uitgeverij Verloren stonden mij op een buitengewoon 
prettige wijze met de laatste loodjes bij.
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Samen met Hans Goudsmit en Iepe Roosjen nam ik in de vorige eeuw voor het eerst in de 
Leidse collegebanken plaats. Als paranimfen bewijzen zij dat ‘de kracht der vriendschap’ tijd-
loos kan zijn. Ed van der Vlist hielp mij al in een vroege onderzoeksfase met het verzamelen 
van prosopografische informatie. Gert de Kruif, oud-onderwijzer van onze beide zonen, en 
Mirjam Schuit namen in een van de laatste fasen uit de wordingsgeschiedenis van dit boek de 
tekst nauwkeurig door. Onze vriend Patrick Gillen uit Londen heeft zich over mijn summary 
gebogen en daarvan echt Engels gemaakt.

Ten slotte – en eigenlijk toch in de eerste plaats – noem ik degenen op wie ik tijdens dit pro-
ject het meeste heb gesteund: mijn lieve echtgenote Mirjam en onze zonen Kasper en Helge. 
Ik dank hen voor hun liefde, vertrouwen en geduld. Aan hen draag ik deze studie dan ook op.

Aerdenhout, 24 mei 2012
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1 Inleiding

 

Op vrijdag 11 juli 1834 verzamelde zich ten noorden van Woerden, net buiten het dorp Lin-
schoten, een menigte van enkele honderden inwoners, die uitgerust met vaandels en door 
de kerk- en armmeesters gedragen ceremoniële sieraden een plechtige stoet vormden om 
de uit Haarlem afkomstige bisschop Cornelius Ludovicus baron de Wijkerslooth, heer van 
Schalkwijk en Weerdesteyn (1786-1851) naar hun kerk te begeleiden. De edelman was naar 
Linschoten afgereisd om er een mis op te dragen. Andere dorpsbewoners hadden daar knie-
lend op hem gewacht en gebeden.1 Net als elders in Europa was dus ook in het Nederland 
van de protestantse koning Willem I een adellijke bisschop actief. Dat was vier jaar nadat 
het katholieke België zich van het jonge Verenigde Koninkrijk der Nederlanden had afge-
scheiden. 

‘Nobles often served as bishops in both Catholic and Protestant countries, though not usu-
ally in Orthodox ones,’ schrijft Wasson in Aristocracy and the modern World uit 2006.2 In deze 
studie wil ik laten zien dat het Nederland van de tweede helft van de negentiende eeuw meer 
markante overeenkomsten vertoont met wat in de afgelopen twee decennia door historici als 
Wasson, Lieven en Cardoza over Europese aristocraten in de moderne tijd is geschreven.3 Daar-
mee werp ik meteen de vraag op of Nederland in de negentiende eeuw (tot aan de Eerste We-
reldoorlog toe) wel zo burgerlijk was als over het algemeen wordt aangenomen. Alvorens ik 
deze problematiek in een historiografische context plaats, haar van een theoretisch raamwerk 
voorzie en de te beantwoorden vragen formuleer, leid ik eerst mijn verhaal over aristocraten in 
Nederland in aan de hand van de loopbaan van deze adellijke bisschop van Curium en het nota-
bele, katholieke milieu waartoe hij behoorde. 

Zo kan ik in kort bestek het centrale thema van mijn studie naar de vorming, de reproductie 
en het voortbestaan van maatschappelijke ongelijkheid in het Nederland van de negentiende 
eeuw uiteenzetten. Het gaat mij om de geprivilegieerde sociale groepen adel, patriciaat en an-
dere notabelen, hun macht en invloed, welstand en aanzien, hun famileconnecties en netwerk - 

1  Peter Jan Margry, Teedere Quaesties: religieuze rituelen in conflict. Confrontaties tussen katholieken en protestanten rond de processiecultuur in 
19e-eeuws Nederland (Hilversum 2000) 359 en noot 873. Het Archief van mgr. Cornelis Lodewijk baron van Wijkerslooth, bisschop van 
Curium i.p.i. (1807-1851) bevindt zich in het Utrechts Archief: Archieven van de aartspriesters van de Hollandse Zending (1684) 1726-1853 
(1927), Gedeponeerde archieven 1807-1927. Zie inv.nr. 2533, Register van kerkwijdingen, door mgr. Van Wijkerslooth verricht, 1834-
1850. De naam van de bisschop van Curium i.p.i. wordt in verschillende bronnen anders geschreven: Cornelis en Cornelius, en Van 
Wijckerslooth en De Wijkerslooth komen voor. Ik houd de spelling van het Nederland’s Adelsboek aan: Cornelius Ludovicus baron de 
Wijkerslooth, heer van Schalkwijk en Weerdesteyn. Zie Nederland’s Adelsboek 1953, 517-526.
2  Ellis Wasson, Aristocracy and the modern World (Basingstoke & New York 2006) 145. Vgl. Monica Wienfort, Der Adel in der Moderne 
(Göttingen 2006) 108.
3  Dominic Lieven, The aristocracy in Europe 1815-1914 (New York 1992); Anthony L. Cardoza, Aristocrats in bourgeois Italy. The Piedmontese 
nobility, 1861-1930 (Cambridge 1997); Wasson, Aristocracy.
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Cornelius Ludovicus baron de Wijkerslooth, heer van Schalkwijk en Weerdesteyn (1786-1851); bis-
schop van Curium i.p.i. (1833-1851).
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relaties, hun aanpassingsvermogen aan de veranderende omstandigheden en hun continuï-
teit in de hoogste echelons van de samenleving tot in de twintigste eeuw.

Een adellijke bisschop

Baron De Wijkerslooth was bisschop van Curium, een niet meer als zodanig functionerend 
bisdom op Cyprus.4 Hij was een missiebisschop: een bisschop die het zonder eigen bisdom 
moest stellen. Die merkwaardige situatie was ontstaan, omdat de publieke uitoefening van 
het Rooms-katholicisme in de Republiek der Verenigde Nederlanden niet was toegestaan. 
Daarom was het onmogelijk om voor de aartsbisschop van Utrecht, Frederik Schenck van 
Toutenburg (1503-1580), die in 1559 door de Spaanse koning Filips II was aangesteld, een 
opvolger te benoemen. Sinds het overlijden van deze bisschop ontbrak het in de Noordelijke 
Nederlanden dan ook aan een katholieke bestuursstructuur in bisdommen.5 

Die situatie kon pas na de Bataafse Revolutie veranderen. Nadat in 1796 vrijheid van gods-
dienst was afgekondigd, werd het mogelijk om in Warmond een seminarie te openen waar 
voortaan inheemse priesters konden worden opgeleid. Zij mochten dopen, voorgaan in eu-
charistievieringen, preken, biecht afnemen en uitvaarten en begrafenissen leiden. Ook baron 
De Wijkerslooth had aan deze nieuwe instelling een belangrijk deel van zijn opleiding geno-
ten. Vanaf 1816 was hij er bovendien hoogleraar in de theologie, totdat paus Gregorius XVI 
(1831-1846) hem op 7 februari 1832 benoemde als bisschop. Zijn werkgebied was de missio 
Hollandica of ‘Hollandsche Missie’, ook wel bekend als de Hollandse Zending, het uitgestrek-
te gebied in Nederland boven de grote rivieren. Zijn officiële titel werd bisschop van Curium 
in partibus infidelium (i.p.i.: in de landen der ongelovigen). 

4  Historici hebben zich in verschillende toonaarden over monseigneur De Wijkerslooth uitgelaten. Zij beperkten zich voornamelijk 
tot het aspect van zijn rol in de aanloop naar het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland. Zie bijvoorbeeld L.J. Rogier, 
Katholieke herleving – Geschiedenis van Katholiek Nederland sinds 1853 (’s-Gravenhage 1953), 59, 78-79, 165, 220-222; Hans de Valk, ‘Meer 
dan een plaats. De keuze van Utrecht als aartsbisdom in 1853’, in: Jurjen Vis en Wim Janse (eds.), Staf en storm. Het herstel van de bis-
schoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853: actie en reactie (Hilversum 2002), 42, 48, 62. Hoewel ook Manning bisschop De Wijkerslooth 
veelvuldig ter sprake brengt in zijn Betekenis van Van Bommel, Gijsen de bisschop van Curium i.p.i. in zijn biografie van de bisschop 
van Roermond Johannes Augustines Paredis (1795-1886) frequent naar voren haalt, en Peijnenburg hem ook herhaaldelijk noemt 
in zijn levensbeschrijving van Joannes Zwijsen (1794-1877), ontbreekt vooralsnog van bisschop De Wijkerslooth een doorwrochte 
biografie. Zie A.F. Manning, Betekenis van C.R.A. van Bommel voor de Noordelijke Nederlanden (Utrecht/Antwerpen 1956); J.M. Gijsen, Jo-
hannes Augustines Paredis (1795-1886). Bisschop van Roermond en het Limburg van zijn tijd (Assen 1968); J.W.M. Peijnenburg, Joannes Zwijsen, 
bisschop, 1794-1877 (Tilburg 1996). 
5  De ‘nationale’ bisschoppelijke hiërarchie was bij concordaat in 1559 tot stand gekomen, maar nog geen twintig jaar later was de 
kerkelijke infrastructuur al weer verdwenen. De Utrechtse bisschopsstoel kon na 1580 niet meer officieel worden bezet, omdat daar-
voor een benoeming door de afgeworen Spaanse koning nodig was. Voor de opstandige gewesten was zo’n goedkeuring door de vijand 
onaanvaardbaar. Als noodoplossing werd daarom in 1592 gekozen voor een direct vanuit Rome benoemd ‘apostolisch vicaris’ met een 
wijding tot bisschop in partibus infidelium (i.p.i.; in de landen der ongelovigen). De Utrechtse kerkprovincie werd tot missiegebied 
verklaard, de zogenaamde ‘Hollandse Zending’, die onder leiding kwam te staan van een apostolisch vicaris. Ook de bisdommen 
Groningen, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Middelburg konden na de Opstand niet van bisschoppen worden voorzien. Wel werd 
de Delftse priester Sasbout Vosmeer (1548-1614) in 1602 door paus Clemens VIII gewijd tot titulair aartsbisschop van Philippi, een niet 
meer als zodanig functionerend bisdom in Macedonië. Op die manier werden de problemen vermeden, die een benoeming tot gewoon 
bisschop zou hebben veroorzaakt. Zijn opvolger als apostolisch vicaris en aartsbisschop was Philippus Rovenius (1574-1651). Sinds 
de laatste tot bisschop gewijde vicaris Adam Daemen zich in 1709 bij notariële acte van de hem door de Heilige Stoel toevertrouwde 
missie had losgemaakt, bleven er in heel het gebied der Verenigde Nederlanden geen bisschoppen meer over. Daarna duurde het 
bestuurlijke gezag van door Rovenius ingedeelde aartspriesterschappen in de Noordelijke Nederlanden tot 1853 voort. L.J. Rogier, 
Katholieke herleving, 7; Joris van Eijnatten en Fred Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis (Hilversum 2006) 182-185, 280.
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Door het concordaat, dat in 1827 tussen paus Leo XII (1823-1829) en koning Willem I tot 
stand was gekomen, had het Nederlandse staatshoofd een stem in bisschopsbenoemingen 
gekregen.6 Het paste in zijn beleid om edelen op bestuurlijke posten te plaatsen. Zo omring-
de hij zich met adellijke senatoren, die hij voor het leven had benoemd.7 Op 10 juli 1833 ver-
scheen het Koninklijk Besluit in de Nederlandsche Staatscourant. Baron De Wijkerslooth mocht 
van Willem I de bisschoppelijke wijding ontvangen. Uiteindelijk vond die op 15 september 
van dat jaar plaats in Munster.8

De aanwezigheid van een titulaire bisschop als afgezant van de Heilige Stoel moet voor de 
gelovigen in de Hollandse Missie van grote symbolische betekenis zijn geweest. Zoals en-
kele cijfers kunnen verduidelijken, telde de missio Hollandica heel wat katholieke inwoners. 
Amsterdam had halverwege de negentiende eeuw ongeveer 220.000 inwoners, waarvan een 
vierde deel katholiek was; Rotterdam had er ongeveer 90.000, en was voor bijna een derde 
katholiek; en verder waren er Den Haag (respectievelijk 70.000 en 20.000), Utrecht (50.000 
en 20.000), Leiden (40.000 en 12.000), Haarlem (25.000 en 10.000). Als alle katholieken in 
steden met meer dan tienduizend inwoners worden geteld, komt men in Holland, Zeeland 
en Utrecht samen op ongeveer 170.000 zielen. Een flink percentage behoorde tot de gegoede 
middenstand.9

Sinds de wijding van baron De Wijkerslooth konden na bijna tweeënhalve eeuw weer plech-
tigheden worden uitgevoerd waarbij een bisschop is vereist, zoals het consacreren van kerken 
en het wijden van priesters en bisschoppen. Na de mis diende bisschop De Wijkerslooth op die 
zomerse vrijdag in 1834 te Linschoten het vormsel toe.10 Toen hij gelovigen de zegen had ge-
geven, vervolgde de wijbisschop zijn tocht naar Woerden voor een vergelijkbaar programma.11 

In de daaropvolgende jaren zou hij nog talrijke gemeenten in alle uithoeken van het land 
bezoeken om er uiteenlopende ceremoniën te leiden. Zo heeft de wijbisschop aan duizenden 
het vormsel toegediend. Daarnaast wijdde hij velen tot priester in de huiskapel bij zijn bui-
tenplaats Duinzigt te Oegstgeest. Verder werden door hem niet minder dan tweeënzeventig 
kerken zoals in Linschoten geconsacreerd.12 In 1837 wijdde bisschop De Wijkerslooth on-

6   Van Eijnatten, Religiegeschiedenis, 257; M.Chr. M. Molenaar en G.A.M. Abbink, Dertienhonderd jaar bisdom Utrecht (Baarn 1995) 46-47.
7   Grondwet 1815 (1840), Derde hoofdstuk, Van de Staten-Generaal, artikel 80 (82). ‘De andere kamer, welke den naam van eerste 
kamer draagt, is zamengesteld uit niet minder dan veertig en niet meer dan zestig leden, den vollen ouderdom van veertig jaren 
bereikt hebbende, welke door den Koning voor hun leven benoemd worden, en gekozen uit hen die door diensten aan den Staat 
bewezen, door hunne geboorte of gegoedheid onder de aanzienlijksten van den lande behooren.’ 
8   P.C. Molhuysen en P.J. Blok (eds.), Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (NNBW). Deel 3 (Leiden 1914) 1499. 
9   Rogier, Katholieke herleving, 50.
10  Het vormsel is een sacrament. Het bestaat uit een handoplegging, waardoor een gedoopte de kracht van de Heilige Geest ont-
vangt om zijn geloof te kunnen belijden. Samen met het doopsel en de eucharistie vormt het vormsel de christelijke initiatie. In het 
doopsel ontvangen mensen de naam van God en worden zij opgenomen in de kerk. Het vormsel is een bekrachtiging van het doopsel 
(Pasen). In het vormsel ontvangen de gedoopten de zending van de heilige Geest (Pinksteren) en worden zij als getuigen uitgezonden. 
Dat wil zeggen: worden zij kerk.
11  Margry, Teedere Quaesties, 359.
12  Utrechts Archief, Archieven van de aartspriesters van de Hollandse Zending (1684) 1726-1853 (1927), Gedeponeerde archieven 1807-1927, Ar-
chief van mgr. Cornelis Lodewijk baron van Wijkerslooth, bisschop van Curium i.p.i., 1807-1851, inv.nr. 2527, Register van priesters, 
door mgr. Van Wijkerslooth gewijd, 1833-1850; inv.nr. 2528, Lijst van wijdelingen uit het diocees ’s-Hertogenbosch, 1834-1841; inv.
nr. 2529-2530. Wijdingsbrieven voor verschillende ordinandi, 1845-1846; inv.nr. 2532. Register van vormsels, toegediend door mgr. 
Van Wijkerslooth in de distrikten van de verschillende aartspriesters van de Hollandse Zending, 1833-1850; inv.nr. 2533. Register van 
kerkwijdingen, door mgr. Van Wijkerslooth verricht, 1834-1850. Zie ook Sible de Blaauw, ‘De kathedralen van 1853’, in: Jurjen Vis en 
Wim Janse (eds.), Staf en storm. Het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853: actie en reactie (Hilversum 2002) 237, 239.
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der andere de ‘Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen’-kerk (beter bekend als ‘Hartebrug-
kerk’) te Leiden en de bronzen luidklokken van de Heilige Mattheuskerk te Joure. Daarna 
consacreerde hij in 1841 onder meer de Mozes en Aäronkerk aan de Jodenbreestraat te Am-
sterdam en in 1847 de St. Franciscuskerk te Bolsward, om slechts enkele voorbeelden te noe-
men.13 

De volgende fase in het katholieke emancipatieproces werd ingeluid door de liberale grond-
wetswijziging in 1848. Daarmee werd de scheiding van kerk en staat zoals die al sinds 1796 
bestond, nader aangescherpt. Zo was de weg vrijgemaakt voor het herstel van de rooms- 
katholieke bestuursstructuur, de bisschoppelijke hiërarchie, die paus Pius IX (1846-1876) op 
4 maart 1853 in de breve Ex qua die aankondigde. Nederland werd opgedeeld in het aartsbis-
dom Utrecht en de bisdommen Roermond, ’s-Hertogenbosch, Breda en Haarlem.14 Vervol-
gens kwam de emancipatie van katholieken in Nederland pas goed in een stroomversnel-
ling.15

Door processies zoals in Linschoten waren katholieken echter al voor 1848 in de Neder-
landse samenleving zichtbaarder geworden. Zulke katholieke manifestaties in de publieke 
ruimte leidden vaak tot onrust onder de plaatselijke protestantse bevolking en dat resulteerde 
meestal in irritaties bij protestantse notabelen in het missiegebied. Door de nauwe verweven-
heid van religie, politiek en gezagsverhoudingen hadden zij niet alleen op het lokale, maar ook 
op het regionale en nationale niveau een stevige greep op de kerk. Het herstel van de bisschop-
pelijke hiërarchie in 1853 veroorzaakte dan ook een storm van maatschappelijke reacties in 
het hele land.16

De belangrijkste was de zogeheten Aprilbeweging in de Nederlandse Hervormde Kerk.17 
Toen eenmaal bekend was geworden dat het bisschoppelijke bestuur was hersteld, ontstond 
een conservatieve golf van antipapisme onder vooral orthodox-protestanten, die vonden dat 
Nederland een calvinistisch land moest blijven. Voor velen was het vooral onverteerbaar dat 
Rome voor een aartsbisdom in Utrecht had gekozen, waar nota bene in 1579 de Unie tussen 
opstandige gewesten tegen de Spaanse overheersing en het katholicisme was gesloten. Zo 
leek de Opstand in hun ogen uiteindelijk voor niets geweest.

Tijdens verscheidene buitenparlementaire acties, die onlangs als zeer modern zijn gety-
peerd, zagen tientallen anti-katholieke en anti-papistische pamfletten het licht.18 Koning 

13  Tjebbe T. de Jong (ed.), Katholiek leven in Noord-Nederland 1956-2006. Vijftig jaar bisdom Groningen (Hilversum 2006) 315; Thomas 
H. von der Dunk, ‘Een kathedraal voor Amsterdam. De voorgeschiedenis van de Mozes en Aäronkerk aan de Jodenbreestraat te Am-
sterdam’, in: Amstelodamum 1996, 152.
14  Zie bijvoorbeeld: Rogier, Katholieke herleving, 50-80; De Valk, ‘Meer dan een plaats’, in: Jurjen Vis en Wim Janse (eds.), Staf en storm. 
Het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853: actie en reactie (Hilversum 2002) 46-50.
15  De Valk, ‘Meer dan een plaats’, 48; Van Eijnatten, Religiegeschiedenis, 183, 258, 279.
16  Zie voor plaatselijke onrust naar aanleiding van bijvoorbeeld processies: Margry, Teedere Quaesties; idem, ‘Imago en identiteit. 
De problematische manifestatie van “het katholieke” in de Nederlandse samenleving rond het midden van de negentiende eeuw’, 
in: Jurjen Vis en Wim Janse (eds.), Staf en storm. Het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853: actie en reactie (Hilversum 
2002) 78-79.
17  Annemarie Houkes, ‘Het succes van 1848. Politiek in de Aprilbeweging’, in: Jurjen Vis en Wim Janse (eds.), Staf en storm. Het herstel 
van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853: actie en reactie (Hilversum 2002) 87-105; De Valk, ‘Meer dan een plaats’, 46-50; Eijnat-
ten, Religiegeschiedenis, 279; Jurjen Vis: lemma ‘Aprilbeweging’, in: G. Harinck e.a. (ed.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005); 
Robert van der Laarse, A nation of notables Class, politics and religion in the Netherlands in the nineteenth century (Salford 1999) 24.
18  Houkes, ‘Het succes van 1848’, 92-99.
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Willem III nam persoonlijk meerdere petities in ontvangst. In totaal werden zij door onge-
veer tweehonderdduizend mensen ondertekend. Om aan te geven hoezeer het protest leef-
de: slechts tachtigduizend Nederlanders hadden op dat moment kiesrecht op een totale be-
volking van ongeveer drie miljoen. Toen Willem III de gelegenheid aangreep om zijn beklag 
te doen over zijn machteloosheid onder de grondwet van 1848, waarin hij aan ministeriële 
verantwoordelijkheid was onderworpen, struikelde het kabinet Thorbecke in 1853 over deze 
kwestie. 

Om de gemoederen te bedaren, nam het parlement op initiatief van het daaropvolgende 
conservatief-liberale Kabinet Van Hall-Donker Curtius (1853-1856) de Wet op de kerkgenoot-
schappen aan, waarin de vrijheid van godsdienst, de scheiding tussen kerk en staat, en de 
verhouding tussen de verschillende kerkgenootschappen nader werden geregeld.19 Een van 
de belangrijkste antikatholieke bepalingen daarin betrof evenwel het verbod op het openlijk 
dragen van religieuze kleding, waardoor processies zoals die uit 1834 in Linschoten voortaan 
in Nederland onmogelijk werden.20 

19  Wet van 10 september 1853, Staatsblad (Stb.) 102. 
20  Artikel 6 luidt als volgt: ‘De bedienaren der openbare godsdienst dragen het gewaad voor kerkelijke plegtigheden of bij de uitoe-

Laatste rustplaats van de bis-
schop van Curium i.p.i. in de 
grafkapel van de familie De 
Wijkerslooth de Weerdesteyn te 
Schalkwijk.
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De bisschop van Curium i.p.i. heeft deze commotie rond de katholieke herleving niet meer 
meegemaakt, want hij overleed op 10 november 1851 op zijn buitenplaats te Oegstgeest.21 La-
ter, in 1864, werd hij bijgezet in de door zijn broer Franciscus Joannes baron de Wijkerslooth 
de Weerdesteyn, heer van Schalkwijk en Ollignies (1792-1864) gestichte grafkapel voor de fa-
milie op het kerkhof van de Heilige Michaëlkerk in Schalkwijk, thans gemeente Houten. De 
grafkapel is nog steeds in gebruik van de familie. Het gebouw heeft sinds 1999 de status van 
rijksmonument.22

Macht en invloed

Formeel had baron De Wijkerslooth als bisschop van Curium i.p.i. in Nederland geen be-
stuurlijke macht, maar hij heeft wel geprobeerd om die te krijgen. Met zijn twee oude kost-
schoolvrienden, de Leidse patriciërszoon Corneille Richard Antoine van Bommel (1790-
1852), die van 1829 tot zijn overlijden bisschop van Luik was, en mr. Charles van der Horst, de 
secretaris-generaal van het departement van R.K. Eredienst, stond hij in 1847 aan de wieg van 
het eerste officiële initiatief vanuit Nederland voor het herstel van de bisschoppelijke hiërar-
chie in het Nederlandse missiegebied, het zogenoemde ‘lekenrequest’ aan de Heilige Stoel.23 

Deze ‘petitie van de Hollandse baronnen’ zoals zij ook wel is genoemd, werd ondertekend 
door ruim negentig notabelen.24 Op een klein aantal onleesbare handtekeningen na zijn de 
namen van de ondertekenaars bekend. Volgens Rogier valt aan te nemen, dat de hele Boven-
Moerdijkse katholieke adel heeft getekend, alsmede het katholieke patriciaat met slechts een 
enkele ‘nieuwelingsrijke’.25 Onder de ondertekenaars bevinden zich telgen uit de prominente 
adelijke en particische families Van Hugenpoth tot Aerdt, Van Dorth tot Medler, Van Voorst, 
Van Wijnbergen, Diert van Melissant, Bosch van Drakenstein, Van Nispen tot Sevenaer, Van 
der Heyden van Baak, Van der Heyden tot Doornenburg, Van Lamsweerde, Van Rijckevorsel, 
Vos de Wael, Van Sonsbeeck, Hoynk van Papendrecht, Blankenheym en Van der Kun. Saillant 
detail is dat een kwart familie was van Van Bommel, de bisschop van Luik.

De overeenkomst tussen deze katholieke aristocraten was nabij Haarlem beklonken in her-
berg De Geleerde Man langs de straatweg te Bennebroek.26 Sindsdien stond de katholieke 

fening van de openbare godsdienst in hun kerkgenootschap gebruikelijk, niet dan binnen gebouwen en besloten plaatsen, of daar, 
waar de openbare godsdienstoefening naar het 2e lid van art. 107 der Grondwet, is toegelaten.’ Pas aan het einde van de negentiende 
eeuw werden de pogingen gestaakt om katholieke processies uit de publieke sfeer te weren. Eijnatten, Religiegeschiedenis, 279, 282.
21  De rekening van Dr. Mertz voor medische visites bedroeg ƒ 1.510, van Dr. Koene ƒ 922,50 en van prof. Suringar ƒ 120. Alle bijlagen 
staan op de bijgevoegde CD-rom. Zie Bijlage I tabel 1. Openstaande rekeningen uit de successiememorie van Cornelius Ludovicus 
baron de Wijkerslooth (1786-1851); Bisschop van Curium i.p.i. (1833-1851), NA, Archief van Zuid-Holland, Memories van successie, 
inv.nr. 4383, memorienr. 1621.
22  Monumentnummer 511663. De neogotische grafkapel is in 1864 gebouwd naar ontwerp van architect H.J. van den Brink (1816-
1883) op het midden van de rooms-kahtolieke begraafplaats, ten noorden van de naastgelegen, door A. Tepe ontworpen, H. Michaël-
kerk. De glas-in-lood vensters met bijbelse scènes zijn in 1883 vervaardigd door J.B. Capronnier uit Brussel. Opdrachtgevers waren 
Franciscus Joannes baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1792-1864) en zijn vrouw Charlotte Amélie Zéphirine princesse de la 
Trémoïlle et de Thouars (1825-1879) die in 1863 een stuk grond op de begraafplaats hadden gekocht. Hun wapenschilden zijn in de 
archivolt bij de entree van de grafkapel aangebracht. 
23  Rogier, Katholieke herleving, 53, 56.
24 Rogier noemt haar ‘een uiting van ancien-régime gevoelens’. Ibidem, 56. Zie voor het ‘notabelenrekest’ verder ook G.A.M. Beekelaar, 
Rond grondwetsherziening en herstel der hiërarchie. De Hollandse katholieke jongeren, 1847-1852 (Hilversum/Antwerpen) 48-51.
25  Rogier, Katholieke herleving, 58.
26  NNBW, VII, 94-95; Rogier, Katholieke herleving, 56, 60, 62.
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elite in de Hollandse Zending als een front tegenover de gezant van de paus, de internuntius 
Carlo graaf Belgrado, die zich niet erg behulpzaam toonde om een eind te maken aan het ge-
brekkige bestuur in de missio Hollandica. Zo bestonden de eerste ijveraars voor een hernieuw-
de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland uit de bisschop van Curium i.p.i., zijn aanhang in 
het enige seminarie in de Noordelijke Nederlanden te Warmond, de aartspriesters, de ‘Papo-
Thorbeckianen’ en het machtige buitenlid, de bisschop van Luik.27

Het lijkt erop, dat het rekest een manoeuvre was van de trojka Van Bommel, Van der Horst 
en De Wijkerslooth om de laatste alsnog van een eigen rechtsgebied benoorden de grote 
rivieren te verzekeren.28 Volgens De Valk was het in elk geval de wens van de bisschop van 
Curium i.p.i. om te ontsnappen aan zijn vernederende positie als wijbisschop. Hij was na-
melijk in die positie verantwoording verschuldigd aan de vice-superiores van de Hollandse 

27  Ibidem, 62-63.
28  De Valk, ‘Meer dan een plaats’, 46-50. Vgl. Peijnenburg, Zwijsen, 133 en Rogier, Katholieke herleving, 59.

Herberg De Geleerde Man te Bennebroek langs de straatweg tussen Hillegom en Heemstede, om-
streeks 1844.
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Zending in Rome. Dat waren eenvoudige monsignori zonder mijter, die naar de mening van 
baron De Wijkerslooth nergens iets van begrepen en met wie hij zonder uitzondering ruzie 
maakte.29 

Er werd ook geijverd voor een optie met een tweede episcopaat boven de Moerdijk – een in 
Utrecht en een in Haarlem – waarvan monseigneur De Wijkerslooth er een voor zijn rekening 
zou nemen, maar dat ging evenmin door.30 Uiteindelijk werd in 1853 wel in Utrecht het aarts-
bisdom gevestigd, waarvoor de bisschop van Curium i.p.i. zich zo lang had ingezet.31 Maar 
dat heeft monseigneur De Wijkerslooth zelf niet meer meegemaakt. Na het herstel van de bis-
schoppelijke hiërarchie in 1853 werd Johannes Zwijsen (1794-1877) de eerste aartsbisschop van 
Utrecht. In 1842 was hij in zijn eigen parochiekerk aan ’t Heike te Tilburg door monseigneur De 
Wijkerslooth tot bisschop gewijd.32 

Welstand en aanzien

De geprivilegieerde sociale positie van de adellijke bisschop en zijn inzet voor de katholieke 
zaak waren voor een belangrijk deel gebaseerd op de grote welstand van zijn familie, die via 
verervingen werd doorgegeven aan volgende generaties en zo kon bijdragen aan de maat-
schappelijke voorsprongsituatie van haar telgen in de toekomst. 

Ruim voordat hij door de paus als bisschop werd uitverkoren was baron De Wijkerslooth 
al in Rome opgevallen, vooral omdat hij de Hollandse Missie met persoonlijke middelen 
financierde.33 Zo was hij in 1817 samen met zijn kostschoolvriend Van Bommel een van 
de medestichters en financiers van het instituut Hageveld nabij Haarlem, waar voorberei-
dend onderwijs werd gegeven aan toekomstige priesters van Holland en Zeeland, het zo-
genoemde klein-seminarie. Zelf werd baron De Wijkerslooth eerste provisor van het insti-
tuut.34 

Verder werd de eerste priesteropleiding in de Noordelijke Nederlanden, het seminarie in 
Warmond, door hem financieel ondersteund. Toen bijvoorbeeld in 1822 een geheel nieuw 
complex moest worden gebouwd, verstrekte hij deze onderneming uit eigen beurs een deel 
van de nodige middelen en verder deed hij ook een beroep op zijn al even welgestelde fa-
milieleden. Bovendien schonk Willem I naar verluidt door de bemiddeling van baron De 
Wijkerslooth in 1814 een aantal kostbare kerksieraden aan het seminarie te Warmond, die 
voordien hadden toebehoord aan de kapel in het paleis te Amsterdam van koning Lodewijk 
Napoleon.35 

29  De Valk, ‘Meer dan een plaats’, 48.
30  Peijnenburg, Joannes Zwijsen, 133.
31  Samen met Van Bommel en J.Ph. Roothaan (1785-1853). De Valk, ‘Meer dan een plaats’, 62.
32  Als mede-consecratoren traden op de bisschoppen van Hirene i.p.i. (J.A. Paredis, apostolisch vicaris van Limburg) en Chersonese 
i.p.i. (J.Th. Laurent, apostolisch vicaris van Luxemburg). Peijnenburg, Joannes Zwijsen, 90.
33  ‘Omdat hij veel van zijn grote rijkdom aan kerkelijke doelen besteedde, in het bijzonder de missie overzee, stond hij in Nederland 
en in Rome in aanzien, wat niet wil zeggen dat men daar zijn wensen en mededelingen voor zoete koek slikte’, aldus De Valk. De 
Valk, ‘Meer dan een plaats’, 48.
34  Manning, Van Bommel; Rogier, Katholieke herleving, 174; Molhuysen en Blok, NNBW, 1499; Zie ook F.R. Hazeberg, Landgoed Hageveld 
Heemstede. 5000 jaar bewoningsgeschiedenis (Heemstede 2011).
35  Molhuysen en Blok, NNBW, 1499.
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De adellijke hoogleraar in de godsdienstwetenschap was ook later nauw betrokken bij het 
katholieke onderwijs. In 1831, kort voor zijn bisschopsbenoeming, kocht baron De Wijker-
slooth het herenhuis van de oude adellijke familie Van Wassenaer te Katwijk aan den Rijn om 
er het Sint Willibrordus-college te stichten. Elf jaar later namen de Jezuïeten het internaat 
over. In 1928 verhuisde het naar Den Haag, en in 1946 naar landgoed De Breul in Zeist. Ge-
neraties vooraanstaande katholieken zouden er hun opleiding genieten.36

Baron De Wijkerslooth had zijn welstand geërfd.37 Doordat zijn vader in en kort na de Fran-
se tijd een deel van zijn omvangrijke vermogen in grond had belegd, werd baron De Wijker-
slooth een zeer welgestelde grootgrondbezitter, die door zijn hoge aanslagen in de direc-
te rijksbelastingen in 1850 tot de hoogstaangeslagenen in Nederland behoorde, en daarmee 
was hij verkiesbaar voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Onder de hoogste grondbe-
lastingbetalers in Nederland uit de tweede helft van de negentiende eeuw neemt hij de 54

ste 
plaats in.38

36  Negentig procent van de leerlingen kwam in de hogere beroepen terecht. Velen werden arts, advocaat of directeur van een bedrijf. 
Ze waren door de jezuïeten voorbereid op een maatschappelijke functie. Mede daardoor kon de katholieke emancipatie zich voltrek-
ken, aldus Van den Beld. T.A.M. van den Beld, Katholieke jongens uit den beschaafden stand – Het jezuïeteninternaat te Katwijk aan de Rijn, Den 
Haag en Zeist (1831-1960) en katholiek Nederland (Nijmegen 2009). Yme Kuiper, ‘Van heerlijkheid naar familiestichting. Van Wassenaers 
(van Catwijck) in de 19

e en 20e eeuw’, in: H.M. Brokken (ed.), Heren van stand. Van Wassenaer 1200-2000. Achthonderd jaar Nederlandse 
adelsgeschiedenis (Zoetermeer 2001) 212.
37  Rogier, Katholieke herleving, 220. 
38  Zie bijlage Lijst 3. Honderd hoogste grondbelastingbetalers in Nederland. Verder staat hij op de 70

ste plaats in de rangorde van 
hoogste belastingbetalers naar som der directe rijksbelastingen in de tweede helft van de negentiende eeuw. Zie Lijst 3. De honderd 

Duinzigt te Oegstgeest in 1850 van de straatweg gezien.
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Een blik op de lijst van hoogstaangeslagenen in de directe rijksbelastingen te Zuid-Hol-
land leert, dat de bisschop in 1850 ƒ 4.161 directe rijksbelastingen betaalde, verdeeld over een 
grondbelastingaanslag van ƒ 3.732 voor zijn grondbezit en ƒ 429 personele belasting wegens 
gevoerde tekenen van welstand, zoals het bezit van een groot huis met veel deuren, vensters 
en haardsteden, dienstboden, de waarde van het meubilair en paarden.39 Zijn grondbezit lag 
verspreid over niet minder dan 26 gemeenten, waaronder het familiegoed in Schalkwijk.40 

Om de welstand van deze adellijke bisschop in een maatschappelijke context te plaatsen: 
de ondergrens van de elite in de grootste steden, waar de belastingdruk veel hoger was dan 
in een kleine gemeente als Oegstgeest, de woonplaats van monseigneur De Wijkerslooth, is 
door verschillende historici gelegd bij een aanslag van honderd gulden personele belasting.41 
Op zijn Oegstgeester buitenplaats Duinzigt leefde monseigneur De Wijkerslooth op vorste-
lijke wijze. 

Na zijn overlijden in 1851 deed zijn broer Franciscus Johannes bij de fiscus aangifte van de 
nalatenschap in verband met de successiebelasting. Door die aangifte op te slaan, kunnen we 
een blik achter de façade van deze fiscale cijfers werpen.42 De erfenisaangifte van de bisschop 
vermeldt al zijn bezittingen en schulden toen hij overleed. Bij elkaar bedroeg zijn vermogen 
ruim een miljoen gulden, ofwel ruim 23 miljoen euro in huidige koopkracht.43 Meer dan de 
helft bestond uit onroerend goed, de rest uit uiteenlopende waardepapieren en contanten.

Noblesse oblige luidt het bekende gezegde. Met legaten van in totaal meer dan driehon-
derdduizend gulden schonk de bisschop bijna een derde van zijn omvangrijke vermogen 
aan uiteenlopende kerkelijke, armen- en onderwijsinstellingen in verschillende gemeen-
ten.44 En nog vlak voor zijn overlijden had baron De Wijkerslooth met eigen middelen naast 
zijn buitenplaats Duinzigt te Oegstgeest een opvanghuis gesticht ter verpleging van wezen 
en oude vrouwen, dat thans met zijn naam nog steeds bestaat als instelling voor soma-
tische en psychogeriatrische verpleeghuiszorg, revalidatie, dagbehandeling en paramedi-
sche diensten. 

hoogstaangeslagenen in de som der directe rijksbelastingen, in de grondbelasting, in de personele belasting en in de patentbelasting.
39 Zie Bijlagen, Beschouwing van de bronnen, De lijsten van verkiesbaren voor de Eerste Kamer der –Staten-Generaal, 1848-1917, De 
fiscale grondslag der verkiesbaarheid voor de Eerste Kamer, en verder J.K.S. Moes, ‘De lijsten van verkiesbaren voor de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal, 1848-1917’ Broncommentaren I (’s-Gravenhage 1994) 119-171; mr. Dr.V.A.M. van der Burg en C.E.G. ten Houte de 
Lange, M.A., De hoogstaangeslagenen in ’s Rijks directe belastingen 1848-1917. De Verkiesbaren voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal (Zeist en 
Rotterdam 2004).
40  Bijlage I tabel 2. Aanslagen in de directe rijksbelastingen in 1850 van Bisschop van Curium i.p.i. Cornelius Ludovicus baron de 
Wijkerslooth, geboren op 25 mei 1786 te Haarlem en in 1850 wonende te Oegstgeest. Hij was overigens niet de enige bisschop die op 
de lijsten van hoogstaangeslagenen staat vermeld. Ook Joannes Zwijsen (1794-1877), Adrianus Godschalk (1819-1892), bisschop van 
’s-Hertogenbosch 1878-1892 en Petrus Leyten (1864-1914) bisschop van Breda 1885-1914 behoorden tot de hoogstaangeslagenen in 
de directe rijksbelastingen. Zie Bijlage I tabel 3. Andere bisschoppen op de lijsten van hoogstaangeslagenen.
41  H. van Dijk, Rotterdam 1810-1880. Aspecten van een stedelijke samenleving (Schiedam 1976) 133; Boudien de Vries, Electoraat en elite. 
Sociale structuur en sociale mobiliteit in Amsterdam 1850-1895 (Amsterdam 1986)  154-162; Jaap Moes, ‘In hoge Haagse kringen. Een empi-
rische verkenning van aristocratische representatie omstreeks 1900’, Virtus. Jaarboek voor adelsgeschiedenis 17 (2010) 83-109. 
42  NA, Archief van Zuid-Holland, Memories van successie in Zuid-Holland, inv.nr. 4383, memorienr. 1621.
43  Bijlage I tabel 4. Samenstelling van de nalatenschap van mgr. C.L. baron de Wijkerslooth in 1851. De omrekening van guldens in 
1850 naar euro’s in 2012 is gecalculeerd met http://www.iisg.nl/hpw/calculate.php.
44  Toen hij was gestorven, bleek dat de bisschop voor het te stichten seminarie voor missionarissen in Oost- en West-Indië zijn 
buitenplaats Duinzigt met meubilair, kunstschatten en bibliotheek, een som van ƒ 50.000 had vermaakt. Het seminarie kwam nooit 
tot stand, maar het fonds bestaat nog. Het wordt beheerd door de nuntius te Den Haag, de bisschop van Haarlem en de president van 
Warmond, en keerde jaarlijks subsidie uit aan een of meer missiehuizen, aldus Rogier, Katholieke herleving, 221-222.
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Familie, huwelijksbanden en netwerkrelaties

Monseigneur De Wijkerslooth behoort tot een van die aanzienlijke families uit de negen-
tiende eeuw, die in het Nederland’s Adelsboek kan worden getraceerd tot halverwege de zes-
tiende eeuw. Opvallend genoeg valt over deze notabelen in de vaderlandse geschiedschrij-
ving tot dusver maar weinig te lezen. Het geslacht De Wijkerslooth had zich in de achttiende 
eeuw in twee takken gesplitst: Grevenmachern en Weerdesteyn.45 De bisschop van Curium 
i.p.i. behoort tot de laatste. Hoewel tijdens de Republiek geen adeldom werd verleend, 
kwam het toen toch voor dat personen adellijke titels verkregen, zij het uitsluitend uit-
heemse. Zo had de bisschops vader, Henricus Jacobus de Wijkerslooth (1752-1808), in 
1786 de titel van baron bij eerstgeboorte gekregen van Keizer Jozef II van het Heilig Room-
se Rijk (1741-1790). 

Later, na de Bataafse Revolutie, werd hij lid van het Wetgevend Lichaam, wethouder van 
Haarlem en lid van het Comité voor Financiën en van Kerkelijke Zaken. In 1785 was hij ge-
trouwd met de zeer welgestelde Anna Catharina Maria Ram van Schalkwijk (1760-1828), 
vrouwe van Schalkwijk, Weerdesteyn, Sandelingen, Oude Rijn en Heycop. Zij kregen vier kin-
deren, onder wie de latere bisschop. Zijn broer Franciscus Johannes werd in 1816 als eerste in 
de Nederlandse adel ingelijfd, en vervolgens werd aan hem de titel van baron bij eerstgeboor-
te verleend. Die eer viel Cornelius Ludovicus in 1822 te beurt.46 

Zo maakte de familie De Wijkerslooth in de negentiende eeuw deel uit van wat wel de fine 
fleur, de bloem der natie is genoemd.47 De bisschops broer Franciscus Johannes, die in Brus-
sel woonde, was kamerheer in buitengewone dienst van Willem I. De familie was verder via 
huwelijken verbonden met de hoogste katholieke kringen in Nederland. De volle nicht van de 
bisschop van Curium, Angelica Louisa van Wijckerslooth van Grevenmachern, was de eer-
ste echtgenote van de buitengewoon welgestelde senator Arnoud Willem baron van Brienen, 
heer van de Groote Lindt, Dortsmond, Stad aan het Haringvliet en Wezenstein (1783-1854).48 
Deze vertrouweling van koning Willem II was onder andere lid van het befaamde Amster-
dams Casino en in 1850 stond hij op de lijsten van verkiesbaren voor de Eerste-Kamer der 
Staten-Generaal vermeld als een van de hoogste belastingbetalers in Nederland.49 Enigszins 
malicieus omschreef Rogier hem als ‘een man, die zo onbenullig moet geweest zijn als zijn 
naam lang was’.50

Net als meer prominente clans was de familie De Wijkerslooth in de negentiende eeuw 
geparenteerd aan verscheidene vooraanstaande geslachten in het buitenland. Zo was de al 

45  Nederland’s Adelsboek 1953, 517-526.
46  Franciscus Johannes werd ingelijfd bij KB 8 juli 1816 no. 57 en kreeg de barontitel bij eerstgeboorte bij KB 24 november 1816 no. 
39. Cornelius Ludovicus kreeg de barontitel bij KB van 16 juli no. 88. Nederland’s Adelsboek 1953, 518. Vgl. J.B. Rietstap, Wapenboek van 
den Nederlandschen Adel. Met genealogische en heraldische aanteekeningen 2 dl. (Groningen 1883) 289-290.
47  J. Aalbers en M. Prak (eds.), De bloem der natie. Adel en patriciaat in de Noordelijke Nederlanden (Amsterdam 1987).
48  Nederland’s Adelsboek 1905, 107-108’; idem 1953, 521; Biografisch archief Parlementair Documentatie Centrum (PDC); R.E. van 
Ditzhuyzen, ‘Arnoud Willem baron van Brienen van de Groote Lindt. Lid Eerste Kamer 1840-1849’, in: A. Postma e.a., Aan deze zijde 
van het Binnenhof. Gedenkboek ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (’s-Gravenhage 1990) 153-161.
49  Hij neemt de 51

ste plaats in onder de de honderd hoogstaangeslagenen in de personele belasting in Nederland uit de tweede helft van 
de negentiende eeuw. Zie bijlage honderd hoogste belastingbetalers in Nederland. Zie Lijst 3. De honderd hoogstaangeslagenen in de 
som der directe rijksbelastingen, in de grondbelasting, in de personele belasting en in de patentbelasting.
50  Rogier, Katholieke herleving, 56.



 1 inleiding 25

genoemde broer van de bisschop, Francis-
cus Johannes, in 1843 te Parijs getrouwd met 
de Franse prinses Charlotte Amélie Zéphirine 
de la Trémoïlle et de Thouars.51 Hun dochter 
jkvr. Cornélie Valentine trad eveneens in Parijs 
in het huwelijk, en wel met de Franse senator 
Charles Eugène de Cadier baron de Veauce.

Mede door haar huwelijksrelaties bleef de 
familie De Wijkerslooth tot in de twintigste 
eeuw met de haute-volée in Nederland verbon-
den. De kleinzoon van de bisschops broer, 
mr. Jean Baptiste Louis Corneille Charles ba-
ron de Wijkerslooth de Weerdesteyn, heer van 
Schalkwijk en Weerdesteyn (1873-1936), was 
in 1900 te Loenen op de Veluwe getrouwd met 
Judith Maria Theresia Assuëra Ignatia baro-
nes van Wijnbergen (1872-1940). Via dat hu-
welijk werd hij zwager van mr. Antonius Ig-
natius Maria Josephus baron van Wijnbergen 
(1869-1950), die van 1904 tot 1933 Tweede-Ka-
merlid was voor de Rooms-Katholieke Staats-
partij (RKSP). Een van diens zonen werd bur-
gemeester van Waalre, daarna van Lisse en ten 
slotte van Wassenaar. 

Zelf was deze baron De Wijkerslooth de 
Weerdesteyn in de periode 1910-1934 lid van 
Gedeputeerde Staten van Utrecht en Tweede-
Kamerlid voor de Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen. Deze werd in 1926 omgevormd 
tot de RKSP. De baron was uiteindelijk van 1921 tot 1934 lid van de Raad van State.52 Gedu-
rende het interbellum viel de nationale notabelenelite van overwegend adellijke en patricische 
families, die haar stempel sterk op het Nederland van de negentiende eeuw had gedrukt, ver-
moedelijk verder uiteen. 

Wat leert ons nu deze biografische schets van een katholieke edelman uit de negentiende 
eeuw? Er kan geen twijfel over bestaan dat monseigneur De Wijkerslooth slechts een van de 
edelen was, die een belangrijke functie vervulde tijdens het natievormingsproces van het Ko-
ninkrijk der Nederlanden sinds 1814.53 Veel ministers, senatoren, Tweede-Kamerleden, le-
den van Provinciale Staten, burgemeesters en raadsleden waren van adellijke of patricische 
afkomst. Vaak speelden zij ook als grootgrondbezitter, landheer en verpachter of werkgever 

51  Nederland’s Adelsboek 1953, 522. 
52  Biografisch archief PDC.
53  Zie bijvoorbeeld H. Wassenaar, ‘Katholieke adellijke families in Gelderland en Overijssel (1621-1814)’, Virtus, Bulletin van de Wer-
groep Adelsgeschiedenis, nr. 1, 1993/1994, 4-12.

Mr. Jean Baptiste Louis Corneille Charles ba-
ron de Wijkerslooth de Weerdesteyn, heer van 
Schalkwijk en Weerdesteyn (1873-1936).
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een belangrijke rol in de voor de Nederlandse samenleving zo cruciale landbouw en de ont-
wikkeling c.q. conservering van het cultuurlandschap.

In deze studie gaat het mij om het aristocratische achterland waaruit ook de adellijke bis-
schop van Curium i.p.i. naar voren was getreden, het notabelenmilieu van adellijke en patri-
sche families in het negentiende-eeuwse Nederland. Juist de grote maatschappelijke invloed 
van dit milieu in deze periode verdient nader historisch onderzoek. Tot voor kort viel immers 
over de rol van de adel en het patriciaat in de vaderlandse geschiedschrijving van de negen-
tiende en vroege twintigste eeuw maar weinig te vernemen. Mede geïnspireerd door buiten-
landse publicaties hebben historici, sociologen en cultureel antropologen in de afgelopen ja-
ren meer aandacht voor de oude elites gekregen. Mijn studie sluit daarop aan.

Adel en patriciaat in de nationale geschiedschrijving

Adel en patriciaat zijn geen nieuwe onderwerpen in de Nederlandse geschiedschrijving. Toch 
lag het accent in het wetenschappelijke historische onderzoek tot het einde van de twintigste 
eeuw vrijwel volledig op hun positie in de middeleeuwen en de vroeg-moderne tijd.54 In de be-
langrijkste moderne handboeken vaderlandse geschiedenis van de negentiende en twintigste 
eeuw schitteren zij dan ook door afwezigheid. In De Lage Landen 1780-1980. Twee eeuwen Neder-
land en België (1978) van Kossmann zijn zij ver te zoeken, evenals in Recent verleden. De geschiede-
nis van Nederland in de twintigste eeuw (1992) van Woltjer. Tot op grote hoogte geldt dat ook voor 
Land van kleine gebaren. Een politieke geschiedenis van Nederland 1780-1990 van Aerts c.s. (1999) en 
voor de in vele opzichten voorbeeldige studie van De Rooy, Republiek van rivaliteiten. Nederland 
sinds 1813 (2002). Hiermee wil aangegeven zijn hoe recent de belangstelling van historici voor 
adel en patriciaat als maatschappelijke elites in de moderne tijd is. Dit laatste wil overigens 
niet zeggen dat sindsdien nauwelijks over deze elites is gepubliceerd.55 

Wie het historische onderzoek naar Nederlandse elites in de negentiende en twintigste 
eeuw probeert te overzien, vallen twee hoofdstromingen op, waartussen tot op heden wei-
nig brugverbindingen bestaan. Er valt een meanderende sociaal-culturele stroming te onder-
scheiden van historici, sociologen en cultureel antropologen die onderling verwante families 
en individuen uit de sociale bovenlaag in verschillende steden en regio’s hebben onderzocht, 
met daarnaast een parlementair-institutionele stroming waarbij voornamelijk vanuit politi-
cologisch perspectief de nationale bestuurlijke instellingen van het Koninkrijk der Neder-
landen onder de loep zijn genomen, inclusief al die mannen (!) die daarin actief zijn geweest. 

In mijn toelichting op beide onderzoeksrichtingen zal ik mij beperken tot een historiogra-
fisch overzicht van de belangrijkste dissertaties, wetenschappelijke monografieën en bun-

54  Er kunnen veel voorbeelden worden gegeven. Zie M.G.J. Duijvendak en J.J. de Jong, Eliteonderzoek: rijkdom, macht en status in het 
verleden (Zutphen 1993). Het Bulletin van de Werkgroep adelsgeschiedenis dat in 1993/94 voor het eerst verscheen, bevat vrijwel uitsluitend 
bijdragen van die betrekking hebben op de periode voor de negentiende eeuw. Dat veranderde toen het orgaan van de werkgroep 
een jaarboek werd. De laatste trend is sinds 2006, dat ook buitenlandse bijdragen over adelsgeschiedenis in het jaarboek worden 
opgenomen.
55  Vgl. Yme Kuiper, ‘Adel, Nation und Staat in den Niederlanden im 19. und 20. Jahrhundert’, in: Maarten van Driel, Meinhard Pohl 
en Bernd Walter (eds.), Adel verbindet – Adel verbindt. Elitenbilding und Standeskultur in Nordwestdeutschland und den Niederlanden vom 15. Bis 
20. Jahrhundert (München 2010) 229-251.
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dels.56 Voor zover er van samenhang in de sociaal-culturele stroming kan worden gesproken 
en een directe ontwikkelingslijn te trekken valt, heb ik om vat te krijgen op de literatuur uit 
de afgelopen drie decennia over adel, patriciaat en andere aanzienlijken een historiografisch 
schema samengesteld. De kolommen vertegenwoordigen capita selecta, de rijen verschillen-
de fasen.

Schema 1 Schematische weergave van enkele hoofdlijnen in de recente historio-

Benadering en objectkeuze
Analysetechniek en 

beschrijvingsmethode
Perspectiefontwikkeling

Sociale laag of stand  Ondergang

Familie  Assimilatie 

Individu  Aanpassing 

Sociaal-culturele historiografie

Een eerste opvallende trend in de moderne vaderlandse geschiedschrijving behelst een ver-
andering in benadering, waarbij niet langer sociaal-economische structuren als een sociale 
laag of stand het onderzoeksthema vormen, maar eerder de denk-, leef- en ervaringswerel-
den van de historische actoren. Chronologisch gezien valt een drietal fasen te onderkennen. 
In het wetenschappelijke onderzoek van de jaren zeventig en tachtig naar sociale stratificatie 
en sociale mobiliteit is aandacht geschonken aan de samenstelling van de maatschappelijke 
toplaag. Als voorbeeld kunnen gelden de studie van Van Dijk naar Rotterdam in de negen-

56  Ik baseer mij op de volgende, per onderscheiden stroming in chronologische volgorde weergegeven publicaties. De belang-
rijkste sociaal-culturele studies zijn mijns inziens: H. van Dijk, Rotterdam 1810-1880. Aspecten van een stedelijke samenleving (Schiedam 
1976); H. van Dijk en D.J. Roorda, Het patriciaat in Zierikzee tijdens de Republiek (Middelburg 1980); P. Kooij, Groningen 1870-1914. Sociale 
verandering en economische ontwikkeling in een regionaal centrum (Assen 1986); De Vries, Electoraat en elite.; C. Schmidt, Om de eer van de 
familie. Het geslacht Teding van Berkhout, 1500-1950 (Amsterdam 1986); P.R.D. Stokvis, De wording van modern Den Haag. De stad en haar 
bevolking van de Franse Tijd tot de Eerste Wereldoorlog (Zwolle 1987); M.G.J. Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk. Elitevorming en machtsver-
houdingen in oostelijk Noord-Brabant (circa 1810-1914) (’s-Hertogenbosch 1990); Y. Kuiper, Adel in Friesland, 1780-1880 (Groningen 1993); 
P.H.H. Vries, Verhaal en betoog: geschiedbeoefening tussen postmoderne vertelling en sociaal-wetenschappelijke analyse (Leiden 1995); R. van der 
Laarse, Nation of notables; H.M. Brokken (ed.), Heren van stand. Van Wassenaer 1200-2000. Achthonderd jaar Nederlandse adelsgeschiedenis 
(Zoetermeer 2001); Thimo de Nijs, In veilige haven. Het familieleven van de Rotterdamse gegoede burgerij 1815-1890 (Nijmegen 2001); Rob 
van der Laarse en Yme Kuiper (eds.), Beelden van de buitenplaats. Elitevorming en notabelencultuur in Nederland in de negentiende eeuw, Adels-
geschiedenis 3 (Hilversum 2005); Bob de Graaff en Elsbeth Locher-scholten, J.P. graaf van Limburg Stirum, 1873-1948. Tegendraads 
landvoogd en diplomaat (Zwolle 2007); Henk van Osch, Jonkheer D.J. de Geer. De teloorgang van een minister-president (Amsterdam 2007); 
Wim Coster, Baron op klompen. Mr. B.W.A.E. baron Sloet tot Oldhuis (1807-1884): aan de hefboom tot welvaart (Wageningen/Groningen 
2008); Annejet van der Zijl, Bernhard. Een verborgen geschiedenis (Amsterdam/Antwerpen 2010). Uit de parlementair-institutionele stro-
ming zijn de belangrijkste publicaties: M.W. Jurriaanse, De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken 1813-1900 (Antwerpen/Den Haag 
1974); J.Th.J. van den Berg, De toegang tot het Binnenhof. De maatschappelijke herkomst van de Tweede-Kamerleden tussen 1849 en 1970 (Meppel 
1983); I. Secker, Ministers in beeld. De sociale en functionele herkomst van de Nederlandse ministers (1848-1990) (Leiden 1991); B.H. van den 
Braak, De Eerste Kamer. Geschiedenis, samenstelling en betekenis, 1815-1995 (z.p. 1998); Marcel Hoogenboom, Standenstrijd en zekerheid. Een 
geschiedenis van oude orde en sociale zorg in Nederland (Amsterdam 2004).
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tiende eeuw (1976), het onderzoek van Kooij 
naar Groningen (1986), de studie van De Vries 
naar het electoraat in Amsterdam (1986) en de 
publicatie van Stokvis over Den Haag (1987).57 

Kooij en Stokvis verstaan onder de negen-
tiende-eeuwse aristocratie de bovenste groep 
in de samenleving. Deze aristocratie kenmerkt 
zich volgens Stokvis door familietraditie, 
standsbesef, homogamie en aanspraak op po-
litieke macht.58 Hoewel de genoemde historici 
verscheidene subelites in de sociale bovenlaag 
onderscheiden, hebben zij aan die afzonderlij-
ke groepen of hun onderlinge samenhang ver-
der geen diepgravend onderzoek gewijd.59

Daarna richtte het onderzoek zich specifiek 
op groepen van onderling verzwagerde fami-
lies uit de sociale bovenlaag met een zelfde le-
vensstijl. Voorbeelden zijn de studie van Duij-
vendak uit 1990 naar elitevorming in oostelijk 
Noord-Brabant gedurende de lange negen-
tiende eeuw en het onderzoek van Kuiper naar 
adel in Friesland uit 1993.60 Geïnspireerd door 
de socioloog Giddens schrijft Duijvendak over 
netwerken en een ‘familiecomplex’ in ’s-Her-

togenbosch, terwijl Kuiper voor zijn onderzoek naar adellijke en patricische families, die ge-
zamenlijk een afzonderlijke cultuurgroep binnen het deftige milieu in Friesland vormden, 
een sociaal-antropologische benadering hanteert.61 Daarbij maakt de laatste expliciet gebruik 
van de ideeën van de socioloog Max Weber en de historicus Lawrence Stone. 

Een betrekkelijk vroeg en veel geciteerd voorbeeld uit de vaderlandse geschiedschrijving, 
waarin slechts een deftige familie centraal wordt gesteld, is Om de eer van de familie uit 1986 van 
de socioloog Schmidt naar het patriciërsgeslacht Teding van Berkhout. Deze familie werd in 
haar maatschappelijke ontwikkeling gedurende eeuwen gevolgd, geanalyseerd en beschre-
ven in een zogenoemd lengteprofiel. Later werd een soortgelijke benadering beproefd in He-
ren van stand. Van Wassenaer 1200-2000. Achthonderd jaar Nederlandse adelsgeschiedenis uit 2000.62 

57  Er vallen uiteraard meer studies te noemen, maar ik meen dat deze de belangrijkste zijn. De meeste stadsgeschiedenissen die 
daarna verschenen benaderen elites overigens min of meer op dezelfde wijze. Zie bijvoorbeeld: Jaap Moes, ‘Sociale verhoudingen en 
maatschappelijke zorg’, in: R.C.J. van Maanen (ed.), Leiden. De geschiedenis van een Hollandse stad Deel 3 1795-1896 (Leiden 2004) 82-110.
58  Ik kies voor de term homogamie. Zie voor het gebruik van de termen endogamie en homogamie in een historische context bij-
voorbeeld Hanno Brand, ‘Nieuwelingen in de Leidse vroedschap tussen 1420 en 1510: aanzetten tot een profielschets’, in: Jaap Moes 
en Dirk Jaap Noordam (eds.), Macht, aanzien en welzijn. Nieuwelingen in het Leids stadsbestuur 1200-1795 (Leiden 2003) 33.
59  Vgl. Yme Kuiper, ‘Aristocraten contra burgers’ (1998) 191-192. 
60  Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk; Kuiper, Adel in Friesland.
61  A. Giddens, ‘Elites in the British class structure’, in: P. Stanworth en A. Giddens, Elites and power in British society (Cambridge, 1974) 
1-22; Kuiper, Adel in Friesland, passim.
62  Schmidt, Om de eer van de familie; H.M. Brokken (ed.), Heren van stand. Van Wassenaer 1200-2000. Achthonderd jaar Nederlandse adelsge-

J.P. graaf van Limburg Stirum (1873-1948).
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In de daarin beschreven ontwikkelingen in de negentiende en twintigste eeuw legt Kuiper het 
accent op de identiteitsvormende processen van takken van deze adellijke familie en de wijze 
waarop zij zich trachtten aan te passen aan de veranderende omstandigheden. 

In de recentste benadering in de Nederlandse elitegeschiedschrijving valt op dat het indi-
vidu steeds meer als onderzoeksobject centraal wordt gesteld.63 Dit past in de trend die Prak 
al in de jaren 1990 signaleerde. In plaats van sociale structuren worden sociale verhoudingen be-
studeerd, en in plaats van alle mensen te bestuderen richt men zich op heel de mens.64 Een mooi 
voorbeeld daarvan is de biografie van Johan Paul graaf van Limburg Stirum (1873-1948), die 
De Graaff en Locher-Scholten in 2007 publiceerden. Het gaat hier om een adellijke topdiplo-
maat, die in zijn publieke optreden wordt gevolgd. De auteurs schenken niet alleen ruim aan-
dacht aan zijn wederwaardigheden als diplomaat, maar staan ook stil bij de wijze waarop hij 
en zijn echtgenote omgingen met de ingrijpende persoonlijke en maatschappelijke verande-
ringen.65 

Hoewel Van Osch in zijn biografie van jhr.mr. D.J. de Geer uit 2007 veel minder ingaat 
op adelsgeschiedenis dan De Graaff en Locher-Scholten, past ook deze studie tot op zeke-
re hoogte in de geschetste historiografische ontwikkeling.66 Nog een voorbeeld is de door-
wrochte dissertatie van Coster uit 2008 naar de liberale politicus, het Thorbeckiaanse Twee-
de-Kamerlid mr. Bartholomeus Willem Anne Elisa baron Sloet tot Oldhuis.67 Als laatste 
vermeld ik de ‘verborgen geschiedenis’ van prins Bernhard van Van der Zijl uit 2010, waarin 
zij aandacht schenkt aan het aristocratische milieu in Duitsland waaruit de Prins voortkwam 
en de hoge kringen waarin hij in Nederland leefde.68 In de afgelopen jaren heeft vooral het 
zelfbeeld van de adel en de ‘Erinnerungskultur’ steeds meer aandacht gekregen in publicaties 
waarin edelen zelf reflecteren op ‘het van adel zijn’.69

schiedenis (Zoetermeer 2001). Hoewel er geen theoretisch concept aan ten grondslag ligt, valt er nog een interessante vroege studie te 
noemen, waarin een aanzienlijke Nederlandse familie door de tijd wordt gevolgd, namelijk: Paul-Emile Schazmann, The Bentincks. The 
history of a European family (Londen 1976).
63  Yme, Kuiper, ‘Aristocraten aan de top. Recent biografisch onderzoek en adelsgeschiedenis’, Virtus. Jaarboek voor Adelsgeschiedenis 
15 (2008) 7-29.

64  Maarten Prak, ‘De nieuwe sociale geschiedschrijving in Nederland’, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 20 (1994) 122-123. Vgl. Thi-
mo de Nijs, In veilige haven. Het familieleven van de Rotterdamse gegoede burgerij 1815-1890 (Nijmegen 2001) 343, noot 59.
65  Bob de Graaff en Elsbeth Locher-scholten, J.P. graaf van Limburg Stirum, 1873-1948. Tegendraads landvoogd en diplomaat (Zwolle 
2007). Zie ook Kuiper, ‘Aristocraten aan de top’.
66  Henk van Osch, Jonkheer D.J. de Geer. De teloorgang van een minister-president (Amsterdam 2007). Zie ook Kuiper‚ ‘Aristocraten aan de 
top’, 7-29.
67  Coster, Baron op klompen. Zie ook Richard Paping, ‘Biografie van een veelzijdige negentiende-eeuwse baron tegen wil en dank’, 
Virtus 16 (2009) 220-222.
68  Annejet van der Zijl, Bernhard. Een verborgen geschiedenis (Amsterdam/Antwerpen 2010). Zijn officiële naam luidt: Z.K.H. prins (prins 
Bernhard) Bernhard Leopold Frederik Everard Julius Coert Karel Gotfried Pieter, prins der Nederlanden, prins van Lippe-Biesterfeld.
69  Yme Kuiper, ‘Naar een antropologie van adellijke identiteitsvorming. Een beschouwing Ursula den Tex’ “Anna baronesse Ben-
tinck 1902-1989. Een vrouw van stand” ’, Virtus. Jaarboek voor adelsgeschiedenis 10 (2003) 164-183; idem, ‘Dienstbaar moet je zijn. Over 
monarchie, hofadel en de constructie van adelsidentiteit in Nederland en Duitsland’, Virtus. Jaarboek voor adelsgeschiedenis 13 (2006) 
146-159; idem, ‘Adel als herinneringsgroep’, Virtus. Jaarboek voor adelsgeschiedenis 14 (2007) 213-218. Zie bijvoorbeeld ook Marion Gräfin 
Dönhoff, Was mir wichtig war. Letzte Aufzeichnungen und Gespräche (Berlijn 2002) en Maria Frisé, Meine schlesische Familie und ich. Erinnerungen 
(Berlijn 2004). Ook in de niet-wetenschappelijke historische literatuur wordt steeds meer aandacht geschonken aan het individu en 
aan de ‘Erinnerungskultur’. Voorbeelden zijn: Agnies Pauw van Wieldrecht, Het dialect van de adel (Amsterdam z.j.); idem, Vin-je dat we 
een hoed op moeten? Persoonlijke herinneringen aan een bijna vervlogen levensstijl (Amsterdam 2003); Ursula den Tex, Anna baronesse Bentinck 
1902-1989. Een vrouw van stand (z.p., 2003); Dorine Hermans en Daniela Hooghiemstra, ‘Vertel dit toch aan niemand’. Leven aan het hof 
(z.p. 2006); Ursula den Tex, Erfgenamen. Het verhaal van een Nederlandse familie van aanzien en vermogen (Amsterdam 2009).
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Maakten sociaal-historici in de jaren 1980 vooral gebruik van kwantificerende benade-
ringswijzen om algemene uitspraken te kunnen doen vanuit de gedachte dat geschiedschrij-
ving meer kan zijn dan het vertellen van een verhaal, sinds de jaren negentig wordt juist op 
een narratieve manier meer aandacht geschonken aan het bijzondere en wordt het meestal 
op de antropologie en de literatuurwetenschappen geïnspireerde onderzoek vaker geconcen-
treerd op kleine eenheden.70 Tabellen en statistische berekeningen zijn vervangen door gede-
tailleerde analyses van ervaringen, rituelen en symbolen, constateerde geschiedfilosoof Vries 
al eens.71 

De gedachte dat tussen enerzijds een generaliserende, kwantificerende werkwijze en an-
derzijds een antropologische, kwalitatieve en verbijzonderende werkwijze een principele te-
genstelling bestaat, is volgens mij een misvatting.72 Kwantitatieve en kwalitatieve of narratie-
ve onderzoeksmethoden sluiten elkaar naar mijn mening niet uit, maar kunnen elkaar juist 
aanvullen.73 Ik meen dat er ondertussen in de geschiedschrijving van Nederlandse elites be-
hoefte is ontstaan aan een meer integrale benadering, die mede gebaseerd is op kwantitatieve 
data. Het vergelijkend perspectief van Lieven, Cardoza, Wasson én het statistisch-sociologi-
sche werk van Dronkers en Schijf c.s. zijn volgens mij belangrijk om ons inzicht in het reilen 
en zeilen van de toplaag van de Nederlandse samenleving beter te kunnen begrijpen en ver-
klaren.74 

De geconstateerde veranderingen in de benadering van elites als onderzoeksobject – de 
tweede kolom in het bovenstaande historiografische schema – gingen gedurende de afge-
lopen decennia gepaard met de introductie van nieuwe analysetechnieken en veranderende 
beschrijvingsmethodes waarmee steeds meer aansluiting werd gezocht bij internationale 
trends in onderzoek. Daarin valt een historiografische lijn te bespeuren van prosopografie 
of collectieve biografie vanuit overwegend politiek-historische onderzoekstradities naar een 

70  Kuiper, ‘Aristocraten contra burgers’; idem, ‘Aristocracy, Roman fleuve and Culture History. Louis Couperus’ The Books of the Small 
Souls and Dutch High Society around 1900’, Virtus 17 (2010), 43-59; Moes, ‘In hoge Haagse kringen’, 83-109.
71  Vries, Verhaal en betoog 43-53.
72  Statistiek kan als een hulpvak worden gezien om meer inzicht te verkrijgen. Jaap Moes en Jeroen Touwen, ‘We moeten ons niet 
uitleveren aan de regenten. In gesprek met H. de Vries’, in: In strijd met de tijd. Leidse historici aan het woord. Leidschrift 10 (1994) 128-129.
73  Vgl. Thimo de Nijs, In veilige haven. Het familieleven van de Rotterdamse gegoede burgerij 1815-1890 (Nijmegen 2001) 25; Moes, ‘In hoge 
Haagse kringen’, 83-109.
74  Zie in chronologische volgorde: J. Dronkers, en S. Hillege, ‘De besturen van studentencorpora en de toegang tot de Nederlandse 
elites’, Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 21 (1995) 37-64; J. Dronkers en S. Hillege, ‘Studentenverenigingen en de toegang tot de 
Nederlandse elites tussen 1960 en 1980’, Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 24 (1996) 253-276; J. Dronkers, De maatschappelijke relevantie 
van hedendaagse Nederlandse adel (Amsterdam 2000) tevens gepubliceerd in Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 27 (2000) 233-268; Idem, 
‘Verschillen tussen 20ste-eeuwse Nederlandse adel uit Amsterdam, ’s-Gravenhage, Rotterdam, Utrecht en Duitsland’, De Nederlandse 
Leeuw 117 (2001) 458-466; Idem, ‘De hedendaagse Friese adel. Anders dan de andere adel?’, Fryslân. Nieuwsblad voor geschiedenis en 
cultuur 7 (2001) 15-17; Idem en Huibert Schijf, ‘Van de publieke naar de culturele of economische sector? Een vergelijking tussen de 
Nederlandse adel en het patriciaat in de twintigste eeuw’, Virtus. Jaarboek voor adelsgeschiedenis 11 (2004) 104-117; Huibert Schijf, Jaap 
Dronkers en Jennifer R. van den Broeke-George, ‘De overdracht van eliteposities binnen adellijke en patricische families gedurende 
de twintigste eeuw’, in: Meindert Fennema en Huibert Schijf, Nederlandse elites in de twintigste eeuw: continuïteit en verandering (Amster-
dam 2004) 57-84; Jaap Dronkers en Huibert Schijf, ‘Huwelijken tussen adel en patriciaat: een middel om hun elitepositie in een 
moderne samenleving in stand te houden?’, De Nederlandsche Leeuw 122 (2005) 144-155; J. Dronkers, ‘Afnemende adellijke homogamie 
binnen de Duits-Oostenrijkse adel in de twintigste eeuw? Een vergelijking met de Nederlandse adel’, Virtus. Jaarboek voor adelsge-
schiedenis 12 (2005) 121-139, tevens gepubliceerd als ‘Rückgang der Homogamie im deutschen und österreichischen Adel im 20. 
Jahrhundert? – Ein Vergleich mit dem niederländischen Adel’, in: Maarten van Driel, Meinhard Pohl en Bernd Walter (eds.), Adel ver-
bindet – Adel verbindt. Elitenbilding und Standeskultur in Nordwestdeutschland und den Niederlanden vom 15. Bis 20. Jahrhundert (München 2010) 
251-275; J. Dronkers, A. Huistra en Y. Kuiper, ‘Hoe “adellijk” is de adel in het huidige Nederland? Antropologische en sociologische 
aantekeningen bij de in 2005 gehouden enquête onder de Nederlandse adel’, Virtus. Jaarboek voor adelsgeschiedenis 13 (2006) 44-61.
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meer interdisciplinaire benadering via etnografie of bestudering van een elite als een cul-
tuurgroep naar de biografie van het individu in zijn maatschappelijke context.75 Steeds meer 
wordt in de geschiedschrijving gebruik gemaakt van inzichten, technieken en concepten uit 
de culturele antropologie, de politicologie, de psychologie, de sociologie, literatuurweten-
schappen en de economie.

De geschetste ontwikkelingslijn in de Nederlandse historiografie valt te illustreren met het 
onderzoek van Roorda en Van Dijk uit de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw 
naar het Zeeuwse patriciaat ten tijde van de Republiek, waarbij zij op een klassiek prosopo-
grafische wijze te werk gingen bij de ontrafeling van de bestuurlijke toplaag in die provin-
cie.76 In de jaren negentig verschoof het accent naar netwerken en familieclans waarvan de 
studie van Duijvendak uit 1990 en het Weberiaans-Stoniaans onderzoek van Kuiper naar adel 
in Friesland uit 1993 als voorbeelden kunnen worden genoemd.77 De studie van Schijf uit 
1993 naar netwerken van een financieel-economische elite aan het eind van de negentiende 
eeuw is een voorbeeld van een geïntegreerde interdisciplinaire aanpak vanuit de economie 
en sociologie.78 

Rond die tijd rolde overigens ook het eerste bulletin Virtus van de Werkgroep Adelsgeschie-
denis van de pers, waarin de groeiende belangstelling voor adel en elitegeschiedenis wordt 
gekanaliseerd en ook geïnstitutionaliseerd. Vanaf 2008 worden in Virtus, dat inmiddels als Ye-
arbook of the History of the Nobility verschijnt, ook buitenlandse bijdragen opgenomen, zodat 
geconstateerd kan worden, dat het Nederlandse elite-onderzoek in woord en daad de ven-
sters naar buitenlandse onderzoeksontwikkelingen wijd heeft geopend. 

Beide besproken historiografische trends resulteerden in de verschuiving van een tame-
lijk een-dimensionaal beeld van ondergang van de ‘oude elite’ c.q. de adel en het patriciaat 
in de negentiende eeuw naar een multidimensionaal perspectief op oude elitefamilies, in het 
bijzonder naar hun strategieën om de overhand te houden, of om zoals de Duitse socioloog 
Werner Sombart (1863-1941) stelde ‘oben zu bleiben’. Tegenwoordig wordt steeds meer on-
derkend, dat veel oude elitefamilies in Europa zich tot diep in de twintigste eeuw in de topge-
ledingen van de samenleving wisten te handhaven. 

Door vast te houden aan een relatief homogame huwelijkspolitiek en gebruik te maken van 
hun extensieve netwerkrelaties wisten adellijke families volgens de socioloog Dronkers c.s. 
een balans te vinden. Zij hielden vast aan de eigen historisch-culturele identiteit en tegelijker-
tijd pasten zij zich aan de eisen van de moderne tijd aan. Volgens Dronkers kan de adel aan 
het einde van de vorige eeuw nog steeds maatschappelijk relevant worden geacht, omdat uit 
zijn onderzoek blijkt dat relatief veel edelen nog steeds eliteposities innemen. Zo belanden 

75  In zijn comparatieve sociologische perspectieven op de distinctie van elites uit 2010 beschrijft de politicoloog Daloz een interes-
sante ontwikkeling in de paradigma’s van Spencer, Tarde, Veblen, Simmel, Weber en Sombart via (neo-)Marxistische zienswijzen 
en de functionalistische school naar Elias, Goffman, Bourdieu en Baudrillard. Jean-Pascal Daloz, The sociology of elite distinction. From 
theoretical to comparative perspectives (Basingstoke 2010) 7-44.
76  Van Dijk en Roorda, Het patriciaat in Zierikzee.
77  Voor een omschrijving van de term clan zie F.J.E. van Lennep, Een weduwe aan de Amsterdamse beurs (Groningen, 1973) 83,132, 137-
151. Zie ook Kees Bruin, ‘ “Een amateur moet voorzichtig zijn”. De petite histoire van jonkheer F.J.E. van Lennep’, in: Van der Laarse 
en Kuiper, Beelden van de buitenplaats, 221-237.
78  Zie ook Jan Rupp en Huibert Schijf, ‘De status van de “hoogstaangeslagenen”. Een netwerk van Utrechtse adellijke en patricische 
families en hun politiek-bestuurlijke posities in de periode van het censuskiesrecht, 1851-1917’, Virtus. Jaarboek voor adelsgeschiedenis 17 
(2010) 59-83.
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we, ten slotte, bij de parlementair-institutionele richting in de vaderlandse geschiedschrij-
ving over adel en patriciaat in de moderne tijd. 

Parlementair-institutionele geschiedschrijving

Deze stroming komt voort uit het onderzoek uit de jaren zestig van de twee Leidse hooglera-
ren Daalder en Cramer naar de representativiteit en openheid van de bestuurlijke instellingen 
in Nederland sinds 1814. Zij verdiepten zich daarbij onder andere in de maatschappelijke ach-
tergrond van ministers en parlementsleden.79 In 1974 waren zij nauw betrokken bij de oprich-
ting van het Parlementair Documentatie Centrum (PDC). De onder hun leiding verzamelde 
gegevens zijn ondergebracht in het biografische archief van het PDC, naar mijn mening de 
historische schatkamer van het Binnenhof. 

Van de vele publicaties die uit dit omvangrijke en voor de geschiedschrijving van nationa-
le elites buitengewoon waardevolle initiatief voortkwamen, zijn de belangrijkste De toegang 
tot het Binnenhof. De maatschappelijke herkomst van de Tweede-Kamerleden tussen 1849 en 1970 (1983) 
van Van den Berg, het onderzoek van Seckers, Ministers in beeld. De sociale en functionele herkomst 
van de Nederlandse ministers, 1848-1990 (1991), de studie van Van den Braak, De Eerste Kamer. Ge-
schiedenis, samenstelling en betekenis, 1815-1995 (1998) en ten slotte de monografie van Hoogen-
boom, Standenstrijd en zekerheid, die qua opzet en betoog veel overeenkomsten heeft met mijn 
onderzoek.80 

Het ging deze politicologen en historici niet alleen om de adel, het patriciaat en andere def-
tige families, of het proces van elitevorming, maar vooral om het representatieve, democrati-
sche gehalte van nationale bestuurlijke instituties. Daarbij hebben zij ook ruim aandacht ge-
schonken aan de personen die in de regering en het parlement hebben gefunctioneerd en aan 
hun maatschappelijke achtergrond. Daalder c.s. gingen prosopografisch te werk door syste-
matisch biografische informatie over ministers, senatoren en Tweede-Kamerleden te verza-

79  In 1966 begonnen N. Cramer en H. Daalder aan de Rijksuniversiteit Leiden een grootschalig onderzoek naar de plaats en het 
functioneren van het Nederlandse parlement. Daarbij werden onder meer gegevens over de maatschappelijke herkomst van de leden 
der Staten-Generaal sinds 1848 verzameld en ondergebracht in het in 1974 opgerichte PDC. Het werkt samen met het Centrum voor 
Parlementaire Geschiedenis in Nijmegen en het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen in Groningen.
80  J.Th.J. van den Berg, De toegang tot het Binnenhof. De maatschappelijke herkomst van de Tweede-Kamerleden tussen 1849 en 1970 (Meppel 
1983) 282-300; B.H. van den Braak, De Eerste Kamer. Geschiedenis, samenstelling en betekenis, 1815-1995 (z.p. 1998); W.E. Bakema, ‘De toe-
gang tot het torentje. De ministers van Binnenlandse Zaken 1848-1891 naar herkomst en loopbaan’ (Leiden 1981) (ongepubliceerd); 
W.E. Bakema en W.P. Secker, ‘De Nederlandse ministers, 1848 tot heden’, Werkgroep ‘Elites’ Bulletin 6 (1984) 17-25; N. Cramer, ‘De 
standen uit de staat’ (ongepubliceerde scriptie Leiden 1980); H. Daalder, ‘Political elites and democratization: pluralisme and seg-
mentation in the Netherlands (1848-1940)’, in: Vaderlands Verleden in Veelvoud II (’s-Gravenhage 1980) 162-187; H. Daalder en S. Hubee 
Boonzaaijer, ‘Sociale herkomst en politieke recrutering van Nederlandse kamerleden’, Acta Politica (1969/1970) 292-333, 371-416; 
A.J.H. van Ette, Onze ministers sinds 1798 (Alphen aan den Rijn 1948); A.J.H. van Ette, ‘Onze volksvertegenwoordigers, 1848-1889’, 
Jaarboek voor Genealogie (1954); A. van der Jagt, ‘Onderzoek naar, onder anderen, vertegenwoordigers der Zeeuwse kiesdistricten in 
de Tweede Kamer (1848-1917)’ (ongepubliceerde scriptie Leiden 1970); M.W. Jurriaanse, De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken 
1813-1900 (Antwerpen/Den Haag 1974); P.W. Meerts, ‘Kamerleden en ministers 1815-1830’ (ongepubliceerde scriptie Leiden 1977); 
M. Dogan en M. Scheffer-van der Veen, ‘Le personel ministériel Hollandais (1848-1958)’, l’Anné sociologique 3e serie (1957-’58) 95-125; 
W.P. Secker, ‘ “Heren van stand”, over de ministers van Buitenlandse Zaken’ (ongepubliceerde scriptie Leiden 1981); W.P. Secker, “Alle 
de aanzienlijken in de regeering”? De maatschappelijke herkomst van Nederlandse ministers (1848-1986)’, Mens en Maatschappij 2 
(1988) 141-155; W.P. Secker, ‘Representation of the Dutch people. The smooth transformation of the parliamentary elite in a consoci-
ational democracy 1848-1998’, in: H. Best en M. Cotta (eds.), Parliamentary representatives in Europe 1848-2000. Legislative recruitment and 
careers in eleven European countries (Oxford 2000) 270-309.
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melen. Deze bestuurlijke elites zijn tot dusver echter alleen bestudeerd als aparte groepen.81 
Vooralsnog ontbreekt een schuttersstuk waarbij de individuele politici in een collectief por-
tret bijeen zijn gebracht. 

Integratie van onderzoekstradities

Ik bepleit een integratie van onderzoekstradities.82 De benadering die ik in deze studie voor 
stel ligt op het snijvlak van een sociaal-economische en een cultuurhistorische benadering, 
namelijk door sociale groepen uit de sociale bovenlaag empirisch, op basis van specifiek his-
torisch bronnenmateriaal met kwantitatieve technieken te bestuderen. Het gaat mij niet uit-
sluitend om het in kaart brengen van verschillen en overeenkomsten in de materiële keuzes 
die mensen maakten met de middelen die hen ter beschikking stonden. Via onderlinge ver-
gelijkingen van aspecten in ‘de geleefde werkelijkheid’ van de sociale groepen adel, patriciaat 
en andere notabele burgers wil ik ook de contouren van het kenmerkende in hun levensstijl 
verkennen, waarbij de materiële cultuur kan worden gezien als veruitwendiging van hun zelf-
beeld en mentaliteit.83 

Voor deze sociale groepen uit de maatschappelijkele bovenlaag gebruikte Boogman in 1962 
de term ‘notabelen-stand’.84 Kuiper werkte het notabelenbegrip in zijn studie uit 1993 naar 
adel in Friesland zowel analytisch als inhoudelijk meer uit als een negentiende-eeuwse cate-
gorie. In 1995 werd hij daarin gevolgd door Bos in zijn studies naar notabele ingezetenen.85 

81  Hoogenboom stelt dat de oude adellijke en patricische elite tot diep in de twintigste eeuw in staat was om haar onwelgevallige 
maatschappelijke veranderingen tegen te houden, waardoor bijvoorbeeld de transformatie van het oude charitatieve armenzorgsysteem 
in een modern sociaal zekerheidsstelsel traag verliep. Hij baseert zich daarbij op het werk van J.Th.J. van den Berg, De toegang tot 
het Binnenhof. De maatschappelijke herkomst van de Tweede-Kamerleden tussen 1849 en 1970 (Meppel 1983), I. Secker, Ministers in beeld. De 
sociale en functionele herkomst van de Nederlandse ministers (1848-1990) (Leiden 1991) en B.H. van den Braak, De Eerste Kamer. Geschiedenis, 
samenstelling en betekenis, 1815-1995 (z.p. 1998). Zij hebben elk afzonderlijk, op een verschillende manier het aantal adellijke en pa-
tricische ministers, Tweede-Kamerleden en senatoren bepaald. Hoogenboom bracht die drie ongelijke informatiebronnen via een 
berekening samen in een grafiek, waaruit blijkt dat adel en patriciaat tot in de twintigste eeuw dominant waren. Probleem is dat 
niet iedereen die in de patriciaatsboekjes staat vermeld ook daadwerkelijk behoorde tot het patriciaat (conform de definitie: rege-
rende families uit de Republiek). Iets soortgelijks geldt voor de adel. Niet iedereen die in de adelsboekjes wordt vermeld, behoort 
tot de bestuurselite uit de Republiek, of van daarvoor. Aan een aantal werd na 1848 adeldom verleend, terwijl andere, ingelijfde 
buitenlandse edelen evenmin tot de oude bestuurselite kunnen worden gerekend. Dat zijn wat ik de rafelige randen van de histo-
rische definities noem, waarmee moet worden gewerkt. Secker, Van den Berg en Van den Braak constateerden deze problemen, 
maar losten ze niet op. Er zit dus een zekere, ongewisse ruis of bias in hun constateringen. Hoogenboom, Standenstrijd en zekerheid, 
53-67, 283-285. Hoogenboom verklaart de vergeleken met het buitenland traag op gang gekomen modernisering van het sociale 
zekerheidsstelsel in Nederland én haar bijzondere, complexe inrichting door te wijzen op de dominantie van de ‘oude orde’ tot na 
de Eerste Wereldoorlog. 
82  De meningen onder historici liepen lange tijd uiteen naar gelang zij een sociaal- of een cultureelhistorische invalshoek kozen. 
Aerts en Te Velde zien een spanningsveld, dat overigens volgens hen in de afgelopen jaren kleiner is geworden, tussen de benadering 
van sociaalhistorici, die vooral geneigd waren te zoeken naar verschillen tussen sociale groepen, en cultuurhistorici, die vanuit hun 
onderzoek naar het burgerlijke waardenprogramma juist meer oog hadden voor overeenkomsten en verbindingen die de sociale 
verschillen overstijgen. Jan Hein Furnée, ‘Burgerlijke cultuur als samenbindend programma. Remieg Aerts en Henk te Velde over De 
stijl van de burger (1998)’, Historisch Tijdschrift Groniek, 163-183. Vgl. in dezelfde publicatie: Goffe Jensma, ‘De stijl van de burger: enkele 
kritische kanttekeningen’, 123-132; Pim Kooij, ‘De burger in een sociaal-historische context’, 133-144; Maarten Duijvendak, ‘Burgers 
in soorten en stijlen’, 145-153.
83  Vgl. Kooij, ‘De burger in een sociaal-historische context’, 138.
84  J.C. Boogman, ‘Achtergronden en algemene tendenties van het buitenlands beleid van Nederland en België in het midden van de 
XIXe eeuw’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden (BMGN) LXXVI (1962) 56.
85  Kuiper, Adel in Friesland, 342, 402-407; Nick Bos, Notabele ingezetenen. Historische studies over Nederlandse elites in de negentiende eeuw 
(Brunssum 1995) 44, 282.
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Voorts verstrekte Van der Laarse in A nation of notables uit 1999 zowel een interpretatiekader als 
een bibliografische gids voor verder onderzoek naar adel, patriciaat en andere aanzienlijken, 
alsook naar de negentiende-eeuwse elitecultuur in Nederland. Het concept ‘notabelenelite’ 
werd daarna steviger in de vaderlandse geschiedschrijving verankerd door de bundel Beelden 
van de buitenplaats. Deze verscheen in 2006 onder redactie van Van der Laarse en Kuiper naar 
aanleiding van een congres over notabelen en buitenplaatscultuur in Nederland.86 De twee 
besproken, sociaal-culturele en parlementair-politicologische hoofdstromingen vloeien in 
de vaderlandse geschiedschrijving als het ware samen in dit notabelenconcept. Het kan daar-
om goede diensten bewijzen als heuristisch instrument om de heterogene sociale bovenlaag 
van Nederland nader te analyseren. 

Theoretische inzichten van Weber, Bourdieu en Goffman

Tussen 1848 en 1914 werden de oude, notabele families niet alleen in Nederland, maar ook 
elders in Europa met ingrijpende maatschappelijke veranderingen geconfronteerd. Demo-
cratisering bracht meer mensen in hun directe omgeving inspraak en invloed op het politie-
ke besluitvormingsproces, industrialisatie verhoogde de welvaart c.q. de levensstandaard en 
veranderde levensstijlen, en verbeterd onderwijs maakte medeburgers wereldwijs en mon-
diger. Om beter te kunnen begrijpen waarom aristocraten daarop reageerden zoals zij de-
den, is de analytische distantie van een theoretisch raamwerk onontbeerlijk. Daarvoor heb 
ik Max Weber (1864-1920), Pierre Bourdieu (1930-2002) en Erving Goffman (1922-1982) als 
mijn gidsen uitgekozen. 

Wie zich met adel, patriciaat en andere geprivilegieerden bezighoudt, begeeft zich op het 
omvangrijke wetenschappelijke terrein van de vorming en de sociale reproductie van maat-
schappelijke ongelijkheid – het achterliggende thema van mijn studie – en komt al snel uit bij 
de invloedrijke Franse socioloog Pierre Bourdieu.87 Zijn grootste bekendheid heeft hij te dan-
ken aan zijn uit 1979 daterende studie La distinction. Critique sociale du jugement.88 Zoals veel an-
dere sociale wetenschappers bouwt hij voort op het werk van Max Weber, en daarom bespreek 
ik zijn theoretische inzichten hier als eerste.89

86  Yme Kuiper en Robert van der Laarse, ‘Inleiding’, in: Van der Laarse en Kuiper, Beelden van de buitenplaats, 9-25. In zijn bespre-
king van deze bundel stelt Duijvendak dat de term ‘notabelenelite’ en ‘notabelencultuur’ minder gelukkig zijn gekozen, omdat het 
begrip ‘notabelen’ vanuit de Franse historiografie is verbonden met een integratie van vooraanstaande families uit de provincie met 
de Parijse bourgeoisie. Van een op de Franse gelijkende ontwikkeling is volgens hem in Nederland geen sprake. Bovendien verwijst 
het Nederlandse begrip ‘notabelen’ meer naar gewone burgers dan in het Frans. Maarten Duijvendak, ‘Schitteren voor de natie. Bui-
tenplaatsen en de integratie van de Nederlandse elite’, Virtus. Jaarboek voor adelsgeschiedenis 12 (2005) 201-207. Duijvendak gaat er mijns 
inziens ten onrechte vanuit dat het gebruik van het concept ‘notabelen’ alleen gerechtvaardigd is als de Nederlandse situatie volledig 
overeenstemt met de Franse. Net als Van der Laarse en Kuiper gebruik ik in mijn studie het begrip ‘notabelenelite’ als een attenderend 
begrip, waarvan de waarde pas in mijn empirische onderzoek kan blijken.
87  Zie bijvoorbeeld: Pierre Bourdieu, ‘Ökonomisches Kapitaal, kulturelles Kapital, soziales Kapital’, in: R. Kreckel (ed.), Soziale 
Ungleichheit (Göttingen 1983) 183-199.
88  In 1984 werd deze Franse publicatie door Richard Nice in het Engels vertaald als Distinction. A social critique on the judgement of taste.
89  M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie (Tübingen 1956: oorsponkelijk 1921/22); idem, Over klassen, 
standen en partijen. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Drs. Albert Benschop (Kampen 1987: oorsponkelijk 1921/22) 55.
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Weber en sociale ongelijkheid

Sociale verschillen komen volgens Weber voort uit de onderlinge strijd die mensen voeren ter 
verbetering van hun kansen in het leven. Individuen proberen samen te werken om hun over-
levingsmogelijkheden te vergroten. Door zich vervolgens als groep af te sluiten ontstaan be-
langengemeenschappen die erop gericht zijn concurrentie te weren. Daarbij ziet Weber drie 
overlappende sferen van ongelijkheid, die elkaar beïnvloeden: politiek, economie en het so-
ciale leven. Iemands sociale positie wordt bepaald door de middelen waarover hij op elk van 
deze terreinen beschikt. 

Mensen die een zelfde positie innemen, vormen een sociale groep. Weber onderscheidt 
partijen (in een politieke dimensie, gericht op macht en gebaseerd op privileges), klassen (in 
een economische dimensie, gebaseerd op financiële middelen zoals bezit, inkomen en be-
roep) en standen of statusgroepen (in een sociale dimensie, gebaseerd op kennis, status/eer en 
levensstijl).90 De middelen die sociale actoren gebruiken om op deze terreinen hun levensom-
standigheden te verbeteren of een verworven positie te behouden zijn politieke macht, finan-
cieel vermogen en het voeren van een exclusieve levensstijl. 

Bourdieu’s velden en strategieën 

Bij Bourdieu staan de begrippen veld, habitus en kapitaal centraal.91 De samenleving, door 
hem ‘sociale ruimte’ (l’espace sociale) genoemd, bestaat net als bij Weber uit verschillende, 
overlappende velden, zoals de politiek, de religie, de wetenschap en de kunst. Het begrip veld 
(champ) kan worden opgevat in de betekenis van een slagveld of strijdgebied, maar ook wel als 
een markt waar voortdurende concurrentie heerst. In het dynamische maatschappelijke pro-
ces is binnen deze velden tussen de verschillende veldspelers of sociale actoren continu een 
stille machtstrijd (lutte de classement) gaande om beheersing van de per definitie schaarse mid-
delen, die binnen dat veld beschikbaar zijn. 

Elk veld kent zijn eigen interne logica en binnen elk veld gelden specifieke, deels onbewust 
nagevolgde spelregels. Zoals een schaakspeler is elke sociale actor tegelijkertijd op verschil-
lende ‘velden’ actief om zijn maatschappelijke positie te behouden en/of te verbeteren. De ca-
sus van de bisschop van Curium i.p.i., baron De Wijkerslooth kan deze gelijktijdige activitei-
ten op verschillende maatschappelijke terreinen illustreren. 

Als edelman, die tot de hoogste belastingbetalers in Nederland behoorde en politieke pri-
vileges genoot, bevond hij zich wat macht betreft tussen vorst en volk. In zijn hoedanigheid 
als grootgrondbezitter was hij in economisch opzicht verpachter en werkgever voor de plat-

90  Ibidem. Vgl. Idem, Essays in sociology (New York 1946) 300, 405.
91  P. Bourdieu, Outline of a theory of practice (Cambridge 1977) o.a. 15. Praxeologie is te omschrijven als de leer van het menselijk 
handelen. Daarin staat de relatie tussen het individu en de maatschappij centraal. De praxis staat voor de totale verhouding tussen 
de mens en de wereld om hem heen. Deze verhouding omvat het kijken, spreken, handelen et cetera. Kortom alle handelingen 
waarmee iemand zich richt op een buiten hem staande werkelijkheid. Dirk Jacobs, De handelings- en systeemtheorie in de structuratietheorie 
van Anthony Giddens en de praxeologie van Pierre Bourdieu (Gent 1993). De term ‘habitus’ is overigens een identiteitsconcept dat al door 
Hugo de Groot werd gebruikt. Zie Willem Frijhoff, ‘Identiteit en identiteitsbesef. De historicus en de spanning tussen verbeelding, 
benoeming en erkenning’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden CVII (1992) 626; J. Romein, Beschouwingen 
over het Nederlandse volkskarakter (Leiden 1942) 14.
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telandsbevolking. Als religieus leider stond hij tussen God en de gelovigen, terwijl hij zich als 
bisschop in bestuurlijk opzicht tussen de paus en de parochianen bevond.

Volgens Bourdieu ontwikkelt een sociale actor in elk afzonderlijk veld een habitus, een duur-
zame manier van waarnemen, denken en handelen, variërend van kledingkeuze tot en met 
een attitude, waarmee hij zich in het betreffende veld probeert te handhaven en kan trachten 
om zijn positie te verbeteren. Mensen die een gevestigde positie op een veld innemen, hebben 
zo volgens Bourdieu een voorsprong op degenen die later in dat veld verschijnen, omdat de 
habitus bij de eerste min of meer geïnternaliseerd is, een tweede natuur is geworden. 

De habitus van een persoon is eens door het samenspel van individuen gevormd en heeft 
daarna structurele vormen aangenomen, die het handelen van de veldspelers op zijn beurt 
weer verder beïnvloedt. Consumptie, smaak en levensstijl zijn daarbij uitdrukkingen van al 
dan niet bewuste classificatieschema’s, menselijke oordelen en voorkeuren. Bourdieu bena-
drukt daarmee het determinerende karakter van de sociaal-culturele omgeving waarin men-
sen opgroeien. Opvoeding en onderwijs bepalen in zijn visie in hoge mate iemands maat-
schappelijke mogelijkheden en overlevingskansen. 

Om in een veld macht te kunnen verwerven en te behouden zijn middelen (kapitaal) no-
dig.92 Daarbij gaat het volgens Bourdieu niet uitsluitend om economisch kapitaal zoals geld, 
onroerend goed of machines, maar ook om sociaal kapitaal waarmee hij het geheel verstaat 
van relaties tussen een individu en de anderen, en de graad van eer en respect die iemand ge-
niet.93 Ten derde onderscheidt hij cultureel kapitaal ofwel de familie-culturele erfenis, kennis 
en vaardigheden, kortom de opvoeding en opleiding.94 Om bij mijn voorbeeld te blijven: ba-
ron De Wijkersloot beschikte dus over veel maatschappelijk kapitaal.

Hoewel de klasse of sociale laag over het algemeen iemands kapitaalsvolume bepaalt, is het 
kapitaalbezit volgens Bourdieu tegelijkertijd klassengebonden én individueel. Over het alge-
meen geldt: hoe hoger de klasse, des te groter het globale kapitaalsvolume dat iemand in de 
sociale ruimte op de onderscheiden velden kan inzetten ter verhoging van zijn levensmoge-
lijkheden. De dominante klasse wordt dus gekenmerkt door een relatief groot kapitaalsvo-
lume. De verdeling ervan over de verschillende kapitaalvormen noemt Bourdieu de kapitaal-
structuur, die symmetrisch of asymmetrisch kan zijn. 

Zo kan een rijkgeworden ondernemer over economisch kapitaal beschikken, maar minder 
sociaal en cultureel kapitaal bezitten, terwijl een intellectueel juist over veel cultureel en soci-
aal kapitaal kan beschikken en over weinig economisch kapitaal. De bisschop van Curium be-
schikte over veel religieus-cultureel en economisch kapitaal, maar over betrekkelijk weinig be-
stuurlijke macht, omdat hij een zendingsbisschop was die hier niet over een bisdom beschikte.

92  Bourdieu, ‘Ökonomisches Kapitaal’, 183-199.
93  Met de term ‘sociaal kapitaal’ wordt het totaal van actuele en potentiële hulpbronnen aangeduid, dat voortvloeit uit een netwerk 
van al dan niet geïnstitutionaliseerde relaties met anderen, zoals familiebanden, vriendschappen en lidmaatschappen van verenigin-
gen. Sociaal kapitaal wordt verworven door deel uit te maken van groepen, zoals familienetwerken, vriendenclubs, verenigingen et 
cetera. Voor het verkrijgen en behouden van een netwerk van relaties moeten mensen tijd, moeite en soms ook geld investeren, door 
Bourdieu ‘travail d’institution’ genoemd. Door veelal geritualiseerde en symbolische handelingen als het geven van geschenken en 
het wederzijds afleggen van bezoeken worden de banden met groepsleden aangehaald, terwijl anderen daarmee juist worden buiten-
gesloten. De Nijs, Veilige haven, 20.
94  Naderhand heeft hij hier nog andere kapitaalvormen aan toegevoegd, zoals spiritueel of symbolisch en linguïstisch kapitaal, 
waaronder de beheersing van de taal der dominante cultuur. Bij symbolisch kapitaal kan gedacht worden aan prestige, status en 
autoriteit, of in andere woorden: de vorm waarin de verschil lende kapitaalsoorten als legitiem worden erkend.
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Afkalving van gezag, of verlies van een dominante positie op een van de genoemde velden, 
hoeft dus niet per se een absolute ondergang voor een veldspeler te betekenen. Het kan lei-
den tot een asymmetrische kapitaalstructuur. De plaats in de sociale ruimte van een sociale 
actor kan aldus veranderen zonder dat er sprake is van sociale degradatie of absolute achter-
uitgang, zoals bij een ‘traditionele’ elite die ‘niet langer zichtbaar is, maar wel merkbaar’, wat 
van de Nederlandse adel in de twintigste eeuw is gesteld.95

Het handelen van sociale actoren kan volgens Bourdieu het beste worden geanalyseerd in 
termen van doelbewust handelen of strategieën, die gericht zijn op het accumuleren van maat-
schappelijk kapitaal om hun overlevingskansen te vergroten. Bij dreigend terreinverlies in een 
specifiek veld kan een stratégie de reconversion worden gebruikt.96 Reconversie kan worden om-
schreven als een handelingsstrategie waarmee een groep tracht om haar positie in de sociale 
structuur te handhaven, indien zij meent dat er een reëel perspectief bestaat om die positie in 
de toekomst ook daadwerkelijk te kunnen behouden door uit eigen beweging voor een spe-
cifieke verandering te kiezen om er vervolgens zelf zo veel mogelijk de regie over te voeren.97 

Binnen deze theoretische omlijsting bestaat mijn onderzoek naar aristocraten in Nederland 
uit een reconstructie van hun reacties c.q. overlevingstechnieken en -strategieën op velden 
waar een verhoogde competitie werd geleverd met andere sociale actoren, c.q. de opkomen-
de middenklasse ofwel de gegoede burgerij in een periode van ingrijpende maatschappelijke 
veranderingen. Daarbij richt ik mij op de drie specifieke Weberiaanse maatschappelijke ter-
reinen van macht-bestuur-politiek, welstand-economie-bezit, en levensstijl inclusief sociaal-
cultureel leven. 

Goffman en het theater van de werkelijkheid

Tegen de achtergrond van statusrivaliteit tussen oude, notabele families en nieuwe welgestel-
den uit de gegoede burgerij is op het laatstgenoemde terrein van levensstijl het concept im-
pression management van de Amerikaanse socioloog Goffman verhelderend om de reactie van 
de gezeten families op de gegoede burgerij in hun Bourdieusiaanse maatschappelijke ruimte 
te begrijpen. In The presentation of self in everyday life ziet Goffman sociale interactie als een to-
neel- of rollenspel.98 Getransponeerd op de oude aanzienlijke families in Nederland gaat het 

95  F.F. baron de Smeth van Alphen in samenwerking met A.P. Kruydenberg, E. Blankevoort en jhr. T. von Bönninghausen tot Her-
inkhave, ‘Adel in Nederland: “niet meer zichtbaar, wel merkbaar”. Resultaten van de enquêtte onder leden van de Nederlandse adel, 
november 2005’, Virtus 13 (2006) 7-44; Jaap Dronkers c.s., ‘Antropologische en sociologische kanttekeningen’, 44-62.
96  ‘Reconversion strategies are nothing other than an aspect of the permanent actions and reactions whereby each group strives 
to maintain or change its position in the social structure, or, more precisely – at a stage in the evolution of class societies in which 
one can conserve only by changing – to change so as to conserve.’ Pierre Bourdieu, Distinction. A social critique of the judgement of taste, 
translated by Richard Nice (Cambridge 1984) 157.
97  Getransponeerd op de adel: hij past zich aan de zich wijzigende omstandigheden aan; hij transformeert om te kunnen blijven 
wat hij is c.q. om te behouden wat hij heeft. Vgl. De Saint Martin, L’espace de la noblesse, 244: ‘Les stratégies de reconversion qui don-
nent lieu à des déplacements dans l’espace social, avec l’abandon de positions établies par ceux qui les occuaient depuis longtemps 
et l’entrée de nouveaux agents dans des secteurs jusque là peu fréquentés par les members de leur groupe, dependent de l’évaluation 
qui est faite des chances de maintien dans la position occupée et engagent fortement les dispositions à l’égard de l’avenir ainsi que 
les representations de l’avenir.’
98  Goffman heeft zich vooral beziggehouden met wat het symbolisch interactionisme in de sociale wetenschappen wordt genoemd. 
Erving Goffman, The presentation of self in everyday life (Edinburgh 1959). Zie ook Jean-Paul Daloz, The sociology of elite distinction, 34, 54 
en 145. 
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om de beheersing van het beeld dat zij bij de opkomende gegoede burgerij wilden vestigen.99 
Vanuit het dramaturgieperspectief onderscheidt Goffman front stage- en back stage-strategieën. 
Bij de eerstgenoemde gaat het in de context van Nederlandse aanzienlijken om de samenstel-
ling van een façade van publieke beeldvorming zoals het voeren van een herkenbare levens-
stijl, zichtbare welstandstekenen en specifieke statussymbolen als bijvoorbeeld het bezit van 
een buitenplaats. 

De back stage-strategieën gaan meer uit naar het eveneens brede domein van de privésfeer, 
ofwel de beeldvorming onder gelijkgeachten, zoals die achter de schermen plaatsvindt. Back 
stage kunnen verschillende strategieën worden onderscheiden, variërend van opvoeding, on-
derwijs en netwerkontwikkeling via het lidmaatschap van exclusieve clubs en bijzondere ge-
nootschappen tot en met de vorming van dynastieën en clans door selectieve in- en uitslui-
ting via huwelijken om een chique elite te kunnen blijven. In deze studie beperk ik mij tot het 
laatste aspect.

Nederlandse notabelen vanuit internationaal perspectief

To expect the emergence of an industrial society in Victorian Europe to lead to 
the overnight disappearance of the traditional aristocratic elites is, however, a 
little naïve. These aristocracies had been around for a long time and were likely 
to take a generation or so to make their departure from the world scene.

Dominic Lieven, The aristocracy in Europe, 1815-1914 (New York 1992) 
245.

Tegenwoordig is de adel in de Westerse samenleving vrijwel onzichtbaar, maar dit wil niet 
zeggen dat hij overal volledig uit het publieke leven is verdwenen. Tot voor kort waren de 
meeste wetenschappers het erover eens dat hij in het moderniseringsproces tussen de Franse 
Revolutie en de Eerste of de Tweede Wereldoorlog min of meer vlot en geruisloos was samen-
gesmolten met de gegoede burgerij in nieuwe nationale elites. Deze Einschmelzung van oude 
families met de nieuwe upper middle classes is een van de belangrijkste thema’s in het interna-
tionale onderzoek naar democratisering, industrialisering en modernisering of meritocrati-
sering in Europa. 

Maar gingen de oude gezeten families werkelijk ‘op’ in nieuwe nationale of zelfs interna-
tionale elites? Zo ja, waarom, wanneer en hoe vond die fusie plaats? In de afgelopen twee de-
cennia is een aantal baanbrekende publicaties verschenen, dat op die vragen een antwoord 
probeert te geven. Belangrijk zijn bijvoorbeeld de al eerder genoemde studies van Lieven, The 
aristocracy in Europe 1815-1914 (1992), Cardoza, Aristocrats in bourgeois Italy (1997) en Wasson, 
Aristocracy and the modern world (2006). 

Stuk voor stuk laten zij zien dat de getitelde en ongetitelde nobilities zowel in bijvoorbeeld 
Groot-Brittannië als in Frankrijk en Duitsland niet zozeer opgingen in de burgerij, maar dat zij 

99  Impression management bestaat uit defensieve technieken ‘[…] through which a set of performers can save their own show’. Goff-
man, The presentation of self, 229.
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zich eerder aan de veranderende maatschappe-
lijke omstandigheden aanpasten zonder hun 
identiteit geheel te verliezen. Is er dus spra-
ke van een meritocratische mythe in de Wes-
terse wereld? Aanpassing en transformatie, 
of ‘reconversie’ om met Bourdieu te spreken, 
vormen het centrale thema in het modernste 
onderzoek naar aristocratie, ‘nobility’ en nota-
belen. Voor Nederland geldt bovendien de bij-
zondere omstandigheid, dat de natie wijd en 
zijd bekend staat als bourgeois bij uitstek. Maar 
was het Koninkrijk der Nederlanden in de ne-
gentiende eeuw wel zo burgerlijk als de vader-
landse geschiedschrijving in het voetspoor van 
Huizinga suggereert, of speelden adel en pa-
triciaat ook hier een belangrijke maatschappe-
lijke rol en is daar in de moderne geschiedenis-
boeken eenvoudigweg te weinig aandacht aan 
geschonken?100 

Definities

Bij de beantwoording van dit soort vragen dient zich direct een definitieprobleem aan. Wie 
kunnen tot de Nederlandse aristocratie worden gerekend? Het begrip kent meerdere lagen of 
dimensies. De term kan worden opgevat als een theoretisch concept of een model waarmee bij-
voorbeeld aristocratie als staatsvorm tegenover democratie wordt geplaatst. In haar klassieke 
betekenis wordt er de regering van de besten onder verstaan.101 Verder kan aristocratisering 
worden gezien als een maatschappelijk-cultureel proces van verdeftiging, dat doorgaans tegen-
over verburgerlijking wordt gesteld, ofwel verfijning en distinctie versus toenemende egalise-
ring of vervlakking, zo men wil.102 In sociaal-maatschappelijk opzicht, en ook vanuit het interna-

100  Daarbij wordt vaak verwezen naar zijn bekende stelling: ‘Of wij hoog of laag springen, wij Nederlanders zijn allen burgerlijk, van 
den notaris tot den dichter en van den baron tot den proletariër, onze nationale cultuur is burgerlijk in elken zin, dien men aan het 
woord hechten wil’. J. Huizinga, ‘Nederland’s geestesmerk’, in: Verzamelde werken, 9 dln. (Haarlem, 1948-1953) VII, 279-312; Kuiper, 
‘Adel, Nation und Staat’, 229-251.
101  De term aristocratie is uit het Grieks afkomstig (  (aristokratia); een samenvoeging van (‘beste’) + 

 (‘heersen’) en betekent oorspronkelijk: regering van de besten. Lezenswaardig is in dit verband nog steeds D. Loenen, Eugeneia. 
Adel en adeldom binnen de Atheense demokratie (Amsterdam 1965). 
102  Zie voor het gebruik van de term ‘aristocratisering’: Maarten Prak, ‘Aristocratisering’, Spieghel Historiael 23 (1988) 226-232; R.G. de 
Neve, ‘Regenten, aristocratisering en genealogie’, Virtus. Jaarboek voor adelsgeschiedenis 10 (2003) 128 e.v.; K.W.J.M. Bossaers, “Van kinstbeen 
aan ten staatkunde opgewassen.” Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw (’s-Gravenhage 1996) 6; C.E.H. de Wit, Strijd 
tussen aristocratie en democratie.Kritisch onderzoek van een historisch beeld en herwaardering van een periode (Heerlen 1965); Furnée, ‘Burgerlijke cul- 

Prof.dr. J. Huizenga (1872-1945)
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tionale perspectief bezien, beschouwen Lieven, Cardoza en Wasson aristocracy en aristocrats als de 
fluïde sociale bovenlaag in de samenleving, of althans het belangrijkste deel ervan. 

Volgens Lieven zijn ‘blurred definitions and unclear dividing lines’ bij het bestuderen van 
aristocracy onvermijdelijk, zeker in een comparatief verband. ‘In no other European country, 
save perhabs Hungary, was there a precise equivalent of the English peerage. Certainly the tit-
led aristocracy of Russia and Germany cannot be directly compared with members of the En-
glish House of Lords.’103 Hij omschrijft zijn studieobject als volgt. ‘In this book I will be stu-
dying the magnates and the richer elements of the provincial gentry, families with the wealth 
and status to “live nobly” in the eyes of their peers. […] I will describe this entire upper class 
as “aristocracy”.’

Wasson hanteert een andere omschrijving van aristocratie in de moderne wereld. ‘I can-
not define the word “aristocracy” perfectly’, stelt hij om te beginnen. ‘Like a flickering holo-
graph, the image is hard to capture.’ Ter nadere aanduiding hanteert hij vier criteria. Aristo-
craten worden gedefinieerd als ‘nobles’. De meesten waren ‘landed proprietors’. Verder zijn 
verscheidene vormen van macht of hegemonie ‘inextricably associated with aristocracy.’ Ten 
slotte ‘it is generally conceded that a collective set of values were shared by aristocrats: a sense 
of exclusivity, peculiar notions of honor, of being the sole beares of high culture and civiliza-
tion, of being the guardians of the general interest.’104 

Terwijl Lieven en Wasson aristocraten uit verschillende westerse landen vergelijken, richt 
Cardoza zich op de specifieke situatie in Piëmont, Noord-Italië. ‘Here a wide range of groups 
could advance some legal claim to noble status in the nineteenth century’, schrijft hij. ‘More-
over, there was no necessary correspondence between titles and wealth or status in Piedmont, 
since some of the oldest, richest, and most prestigious families could be found in the ranks 
of the lesser titles. Consequently, I have not attempted to provide a formal legalistic defini-
tion of nobility.’ Cardoza kiest net als Wasson voor een brede sociologische omschrijving die 
niet alleen erfelijke titels omvat, maar ook sociale en economische normen en waarden die 
aristocratische families onderscheiden van andere segmenten uit de maatschappelijke bo-
venlaag.105 

Deze onderzoekers hanteren open definities die de nodige ruimte laten voor de specifieke 
omstandigheden van het geografische gebied dat zij bestuderen, de rafelige randen van de 
historische werkelijkheid, en vooral ook de beperkingen die het overgebleven bronnenma-
teriaal ons nu eenmaal oplegt. Gemeenschappelijk in hun aandachtsveld zijn de aspecten 
macht, hegemonie of gezag, welstand, grondbezit, exclusiviteit, aanzien of respect en collec-
tieve normen en waarden.

Geïnspireerd door deze historici versta ik onder aristocraten in Nederland een betrekkelijk 
kleine groep van getitelde en ongetitelde mensen uit relatief zeer welgestelde, veel grond be-
zittende en door onderlinge verwantschapsrelaties met elkaar verbonden families, die ge-
meenschappelijk konden bogen op een geschiedenis van bestuurlijke macht en een daarmee 

 
tuur’, 169-172. Zie voor een verwerping van het idee, dat de adel in Nederland zou zijn verburgerlijkt bijvoorbeeld: Dronkers, ‘Afnemende 
adellijke homogamie binnen de Duits-Oostenrijkse adel’, 121-139.
103  Lieven, Aristocracy, xiv-xvi.
104  Wasson, Aristocracy, 8-10.
105  Cardoza, Aristocrats 8.
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verbonden hoge sociale status genoten, en die bovendien in hoge mate dezelfde normen, 
waarden en collectieve trekken in hun levensstijl cultiveerden, zoals het leven volgens de sei-
zoenen. 

Via lijnen van bloedverwantschap en verzwagering vormden zij plaatselijk coterieën, en in 
breder verband vaak ook kringen van regionale netwerken, terwijl zij tegelijkertijd ook natio-
naal georiënteerd waren, gericht op beheren, regeren en het vervullen van functies aan het 
hof. De nationale en vaak zelfs internationale omgeving vormde hun speelveld, en deze was 
tegelijkertijd een referentiekader voor hun handelen. Als voorbeeld kan de familie De Wijker-
slooth de Weerdesteyn worden genoemd waartoe de bisschop van Curium i.p.i. behoort.

Empirische toepassing

Met zo’n tamelijk abstracte omschrijving van wat hier onder Nederlandse aristocraten wordt 
verstaan, zijn we er uiteraard nog niet. Vanuit de behoefte aan empirische toetsing is het van 
belang, dat zij ook concreet in het historische bronnenmateriaal zijn aan te wijzen. Ter aan-
duiding van het amalgaam van ‘oude’ en ‘nieuwe’ deftige families, die hier in de negentiende 
eeuw gezamenlijk de lakens uitdeelden, is tegenwoordig de term notabelenelite in de Neder-
landse geschiedschrijving ingeburgerd, zoals ik hierboven in mijn bespreking van de historio-
grafie al aangaf.106 

Voor mij heeft dat concept vooral een attenderende waarde. In deze studie wil ik de spe-
cifieke groep van oude machthebbers, inclusief hun verwanten, in samenhang met andere 
groepen uit de totale sociale toplaag bestuderen. De achterliggende gedachte daarbij is dat 
via onderlinge vergelijking van een aantal fundamentele aspecten scherpere contouren van 
de afzonderlijke groepen binnen de maatschappelijke topgeleding kunnen worden geschetst, 
een beter inzicht in het kenmerkende van de afzonderlijke groepen kan worden verkregen en 
hun ontwikkelingsgang adequater kan worden gevolgd en gekarakteriseerd dan wanneer de 
aandacht beperkt blijft tot slechts een enkele, vooraf gedefinieerde topgroep als bijvoorbeeld 
de adel. Deze bijzondere groep leefde immers niet geïsoleerd in de Nederlandse samenle-
ving. De adel ontwikkelde zijn eigen sociaal-culturele identiteit door zijn gedragingen in een 
dynamisch groepsvormingsproces mede af te stemmen op de wijze waarop anderen op hem 
reageerden.

Aristocraten en andere notabelen

De vraag is hoe aristocraten van andere notabelen in de sociale toplaag van de Nederlandse 
samenleving uit de tweede helft van de negentiende eeuw vallen te onderscheiden. Webers 
concept van statusgroepen biedt een welkom handvat. ‘What is a “status group”?’, vraagt hij 
zich expliciet af. ‘ “Classes” are groups of people who, from the standpoint of specific inte-
rests, have the same economic position. Ownership or non-ownership of material goods or 
of definite skills constitute the “class-situation”. “Status” is a quality of social honor or a lack 

106  Van der Laarse en Kuiper, ‘Inleiding’, 12, zie aldaar ook noot 6 voor een beknopte begripsgeschiedenis. Vgl. Kuiper, Adel in 
Friesland, 55 en Van der Laarse, Nation of notables, 13-14.
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of it, and it is in the main conditioned as well as expressed through a specific style of life.’107 
In navolging onderscheid ik binnen de notabelenelite verschillende sociale groepen, die el-
kaar op basis van hun maatschappelijke status en levensstijl zoveel mogelijk uitsluiten: adel, 
patriciaat en andere burgers. 

Om te beginnen kan de adel als een afzonderlijke statusgroep binnen de negentiende-
eeuwse notabelenelite in Nederland worden gezien. Dat sluit aan op de kwalificatie van Van 
der Laarse. Hij beschouwt de adel als een statuselite; het aristocratisch topstratum van de na-
tionale notabelenstand.108 De Nederlandse adel staat geregistreerd in het zogenoemde filia-
tieregister van de Hoge Raad van Adel. Sinds 1822 is hij ook vermeld op ellenlange lijsten in 
de Staatscourant en het Staatsblad, maar verreweg de handzaamste bron is het Nederland’s Adels-
boek, dat vanaf 1903 jaarlijks is verschenen. Het betreft een Hollandse variant van DeBrett’s 
Peerage & Baronetage en de Almanach de Gotha.109 

Sinds het begin van de negentiende eeuw bestaat de adel uit een bont geheel van ‘oude’ en 
‘nieuwe’ families, zij het dat oud en nieuw in dit verband van betrekkelijke betekenis zijn.110 In 
meer dan twee eeuwen Republiek was hier namelijk geen nieuwe adel gecreëerd. De getitelde 
notabelenelite was toen met slechts een beperkt aantal buitenlandse distinctieven aangevuld, 
zoals ik hierboven heb laten zien met de nobilitatie van de vader van de bisschop van Curium 
i.p.i. door Keizer Jozef II van het Heilig Roomse Rijk.111 Dat veranderde direct na de vestiging 
van het Koninkrijk der Nederlanden in 1814. Vooral Willem I en Willem II hebben de adel sys-
tematisch gerestaureerd, vernieuwd en uitgebreid.112 

De koning verleende adeldom aan personen die hij daartoe waardig achtte op grond van af-
stamming uit een familie, die een vooraanstaande plaats in de samenleving had ingenomen, 
of wegens bijzondere persoonlijke verdienste.113 Overigens, net als andere vorsten hebben 
ook de pausen adeldom en adellijke titels verleend aan personen die zich verdienstelijk heb-
ben gemaakt voor de Rooms-katholieke Kerk en voor de Heilige Stoel. Het gaat daarbij om 
de zogenoemde noblesse pontificale.114 Zo is in 1925 erfelijke adeldom verbonden met het groot-

107  Weber, Essays in sociology, 405.
108  Van der Laarse, ‘Burgers als buitenlui’, 35.
109  Bij Koninklijk Besluit (KB) van 16 januari 1822 (Stbl. nr. 1) werd aan de Hoge Raad van Adel opgedragen lijsten samen te stel-
len van de personen of geslachten wier titel of adeldom in zijn registers waren ingeschreven. Deze lijsten werden gepubliceerd in 
het Staatsblad van 1825, 1827, 1828, 1829, 1830, 1843, 1846, 1859, 1877, 1883 en 1898. Het Nederland’s Adelsboek werd gemodelleerd 
naar het voorbeeld van DeBrett’s Peerage & Baronetage. Dit is een genealogische gids voor de Britse aristocratie. De Almanach de Gotha 
is een almanak van adellijke families, die voor het eerst verscheen in 1763. De publicatie werd toen uitgegeven aan het hof van de 
hertog van Saksen-Coburg-Saalfeld, waar ook de stad Gotha toe behoorde. De Almanak verscheen tot 1942 elk jaar in een nieuwe 
bijgewerkte en geactualiseerde uitgave. In Nederland’s Adelsboek staan ongeveer vijfhonderd families vermeld. Van der Laarse, ‘Burgers 
als buitenlui’, 35. 
110  Kuiper, Adel in Friesland, 24-28.
111  Nederland’s Adelsboek, 517.

112  Zie bijvoorbeeld Aalbers, ‘Willem Anne van Spaen van Hardestein’, 127; M. Prak en J. Aalbers, ‘Inleiding’, in: Bloem der natie, 7; 
Bruin, Kwesties van stand, 121.
113  Van Valkenburg, ‘Adelsbeleid sedert 1813’, 65. Een voorbeeld is Hybo Everdes de Boer. Hij was luitenant-kolonel van de generale 
staf en had zich gedurende de belegering van de citadel van Antwerpen boven anderen onderscheiden. Wegens die verdienste werd hij 
op 2 februari 1833 tot de adelstand verheven. J.B. Rietstap, De wapens van den Nederlandschen adel (Groningen 1890) 24.
114  De geestelijke adellijke titels kennen, van hoog naar laag, de volgende rangorde: Princeps (prins), Dux (hertog), Marchio con au-
leo (markies met baldakijn), Marchio (markies), Comes palatinus (paltsgraaf ), Comes (graaf ),Vicecomes (burggraaf ), Baro (baron), 
(Civis) Nobilis patricius (Civis), Nobilis conscriptus, en (Civis) Nobilis (edelburger). Bij de Heilige Stoel is geen officiële en centrale 
lijst bijgehouden van personen met adeldom. Wel bestaan er in diverse landen particuliere overzichten van burgers die pauselijke 
adelsgunsten hebben ontvangen. Wereldwijd zijn er naar schatting nog zo’n 300 families die tot de pauselijke adel gerekend kunnen 
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kruis van de Piusorde verleend aan jhr.mr. Charles Joseph Marie Ruys de Beerenbrouck (1873-
1936). Ik richt mij hier op de wereldlijke Nederlandse adel, die over het algemeen te typeren 
valt als bestuursadel (noblesse de robe), terwijl in de omringende landen (Duitsland, Frankrijk, 
Verenigd Koninkrijk) meer sprake is van militaire of zwaardadel (noblesse d’épée), maar er zijn 
uitzonderingen.115

Bij het actieve nobilitatiebeleid van Willem I en Willem II waren volgens Van Valkenburg 
leden van in totaal zo’n kleine vijfhonderd Noord-Nederlandse families betrokken via zoge-
noemde ‘erkenning’, ‘inlijving’ of ‘verheffing’ in de Nederlandse adelstand.116 ‘Erkenning’ 
betreft een kleine groep van een twintigtal oude families, die het restant vormde van de adel 
zoals die ooit voor de Opstand in de zestiende eeuw bestond. Deze geslachten werden na 1814 
officieel in de adel van het Koninkrijk der Nederlanden opgenomen. Bij een andere, eveneens 
betrekkelijk kleine groep van ruim zestig ‘inlijvingen’ gaat het om Nederlandse families met 
buitenlandse adellijke titels. 

De grootste groep nobilitaties bestaat uit ‘verheffingen’.117 Dat betreft creatie van nieuwe 
adel. Het gaat daarbij voornamelijk, maar niet uitsluitend, om telgen van achttiende-eeuwse 
regentenfamilies.118 Ook een beperkt aantal welgestelde burgers, dat tijdens de Republiek we-
gens geloofsredenen van het bestuur was buitengesloten kreeg een adellijke titel of predicaat, 
zoals rooms-katholieken, waarvan bisschop De Wijkerslooth een voorbeeld is. De nieuwe 
adel kreeg soms een adellijke titel, bijvoorbeeld baron toegekend, was dit niet het geval dan 
werd het predicaat jonkheer gehanteerd. 

Met ruim tachtig procent was het leeuwedeel van de adeldom in Nederland voor 1848 ver-
leend.119 Nadat de koning door de Grondwet van 1848 onder ministeriële verantwoordelijk-

worden. http://www.katholiek.org/pauselijkeadel.htm; G.N. Westerouen van Meeteren, ‘Op zoek naar de pauselijke adel’, De Neder-
landsche Leeuw (2001) No. 5-6, Kol. 467-490.
115  Vgl. Fennema en Schijf, Nederlandse elites in de twintigste eeuw 58.
116  Bij Souverein Besluit werd in 1815 door de vorst bepaald welke personen tot de adel werden gerekend. Dat waren zij, die in de 
Ridderschappen werden benoemd en zij die door de vorst adeldom werd verleend. De 182 ‘benoemingen’ betreffen hoofdzakelijk 
ridderschappen, die strikt genomen niet tot de adel behoren. Adeldom werd verleend via erkenning, inlijving en verheffing. Leden 
van geslachten die voor 1795 tot de oude inheemse adel in de provincies van de toenmalige Republiek der Zeven Verenigde Ne-
derlanden hadden behoord, alsmede Drenthe en de Generaliteitslanden, kwamen in aanmerking voor zogenoemde ‘erkenning’. 
Leden van geslachten die tot de buitenlandse adel behoorden konden in de Nederlandse adel worden ‘ingelijfd’. Benoeming in de 
ridderschappen is in feite een ‘oneigenlijke vorm van nobilitatie’. K. Bruin, ‘Een verloren zaak. Adel als beloning voor persoonlijke 
verdiensten in het Koninkrijk der Nederlanden’, in: J. Aalbers en M. Prak (eds.), De bloem der natie. Adel en patriciaat in de Noordelijke 
Nederlanden (Amsterdam 1987) 187, noot 6. Bij de genoemde aantallen is alleen de eerste opneming van een geslacht in de adel ge-
teld. Jhr.mr. C.C. van Valkenburg, ‘Adelsbeleid sedert 1813’, in: De Hoge Raad van Adel. Geschiedenis en werkzaamheden (’s-Gravenhage 
1966) 60-61. 
117  Volgens Meeuwen dienen we bij verheffing te spreken van het verlenen van adeldom, omdat de Nederlandse adeldom sinds 1814 
als een ‘hoedanigheid, door de Koning ter eervolle onderscheiding werd verleend’. Jhr.mr. P.G.M. van Meeuwen, ‘Een en ander over het 
Nederlandse adelsrecht’, in: De Hoge Raad van Adel. Geschiedenis en werkzaamheden (’s-Gravenhage 1966) 84. Zie ook Huibert Schijf, Jaap 
Dronkers en Jennifer R. van den Broeke-George, ‘De overdracht van eliteposities binnen adellijke en patricische families gedurende 
de twintigste eeuw’, in: Fennema en Schijf, Nederlandse elites, 59; Coenraad, R.P.N., ‘Het Nederlands adelsrecht. Een staatsrechtelijk 
overzicht van het vigerende adelsrecht’, Virtus. Jaarboek voor adelsgeschiedenis 11 (2004) 118-172.
118  Van Valckenburg verdeelde de verheffingen in vier categorieën: a) regentengeslachten (waaronder wordt verstaan die families 
die voor 1795 in drie generaties in de rechte lijn vroedschapsleden in belangrijke stemhebbende steden, leden van generaliteits- of 
admiraliteitscolleges, raadsheren in het Hof van Holland enz. hebben gehad); b) Rooms-katholieke geslachten, die qua positie en 
levenswijze met de inheemse adel of regentengeslachten zijn gelijk te stellen; c) Hervormde geslachten, die aan dit criterium voldoen; 
d) geslachten die hun adeldom voornamelijk danken aan de persoonlijke verdiensten van de genobiliteerde. Van Valkenburg, ‘Adels-
beleid sedert 1813’, 63.
119  Bijlage, diagram 1. Nobilitatie, 1814-1910.
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heid was geplaatst en zijn dadendrang aan banden was gelegd, werd ook het nobilitatiebeleid 
in Nederland minder actief. In de tweede helft van de negentiende eeuw kwam nog wel een 
aantal erkenningen, inlijvingen en verheffingen voor, maar alles bij elkaar toch veel minder 
dan daarvoor. Aan het einde van de negentiende eeuw vonden ridderorden als Koninklijke on-
derscheidingstekenen steeds meer ingang.120 

Vanuit het perspectief van meritocratisering van de Nederlandse samenleving bezien is 
daarbij van belang, dat zij in tegenstelling tot de adellijke waardigheid niet erfelijk overdraag-
baar zijn.121 Het adelsbeleid werd in de tweede helft van de negentiende eeuw steeds formeler. 
Uiteindelijk trad in de twintigste eeuw een zekere verstarring in nobilitatie op. Na de Tweede 
Wereldoorlog vonden geen verheffingen meer plaats. Interessant genoeg werden adellijke ti-
tels langs die weg toch ook exclusiever. Nederlands eerste stand bestaat nog steeds uit geti-
telde en ongetitelde adel. 

De verdere verdeling van de notabelenelite in statusgroepen is helaas nog gecompliceerder, 
want naast de adel valt binnen de sociale toplaag een tweede statusgroep te onderscheiden 
van families die in de Republiek de bestuurlijke macht hadden gevormd, maar die in de ne-
gentiende eeuw geen adeldom was verleend of die een nobel distinctief van de vorst hadden 
geweigerd. Deze patricische families beschikten dus niet over een adellijke titel en mochten 
ook geen predicaat voeren. 

Binnen deze elitegroepen bestonden zo interne statusverschillen of een zekere hiërarchie. 
Interessant is dat Dronkers en Schijf naar aanleiding van hun onderzoek in de twintigste eeuw 
constateren, dat de sociale afstand tussen adel en patriciaat belangrijker was dan gedetailleer-
dere onderscheidingen binnen deze afzonderlijke groepen, zoals hoge en lage adel of oude en 
nieuwe patricische families.122 Dit onderschrijft de gedachte dat de Nederlandse adel als een 
aparte sociale statusgroep kan worden gezien, met een eigen collectieve identiteit.123

De patricische families staan vermeld in het sinds 1910 jaarlijks gepubliceerde Nederland’s 
Patriciaat, de evenknie van Nederland’s Adelsboek, waarin in totaal ruim zevenhonderd aanzien-
lijke families zijn opgenomen.124 In geen ander land ter wereld zijn notabele burgers op een 

120 En zo ook de faleristiek of ridderordekunde. Bruin, ‘Een verloren zaak’, 154. O. Schutte, ‘Ridderorden in Nederland’, Virtus. 
Jaarboek voor adels-geschiedenis 10 (2003) 189-193. 
121  Voor ‘verburgerlijking’ van Nederland zie het interview van Furnée met Aerts en Te Velde. Furnée, ‘Burgerlijke cultuur’, 163-183.
122  Dronkers en Schijf stellen dat ‘[…] quasi-adellijke families (patriciërsfamilies van voor 1918) een sociaal onderscheiden groep 
vormen in vergelijking met de overige families uit het patriciaat.’ Dronkers en Schijf, ‘Huwelijken tussen adel en patriciaat’, 152, 154.
123  Vgl. Madelon van Duuren, ‘Impressies van een zoektocht naar adellijke identiteit in Nederland’, Virtus. Jaarboek voor adelsgeschiede-
nis 12 (2005) 110-120.
124  De term patriciaat wordt doorgaans toegepast als een familie voor 1795 in minimaal drie generaties deel uitmaakte van de 
bestuurlijke macht. K. Bruin, ‘Kwesties van stand. Over de opname in de adelstand van Amsterdamse patriciërs in de 19de eeuw’, 
Sociologische gids 28 (1982) 113; Jaap Moes en Dirk Jaap Noordam (eds.), Macht, aanzien en welzijn. Nieuwelingen in het Leids stadsbestuur 
1200-1795 (Leiden 2003). Die omschrijving is dus niet van toepassing op families die tussen 1795 en 1848 notabel werden, politieke 
macht, welstand en aanzien verwierven. Ik hanteer een wat ruimere definitie, omdat mijn onderzoek zich op de tweede helft van de 
negentiende eeuw richt. Het gaat mij daarbij om ‘oude’ en ‘nieuwe’ families, waarbij 1848 de waterscheiding vormt. Daarin volg ik 
Kossmann. E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en België. Deel I: 1780-1914 (Oxford 1978) 228-229. De re-
levante bestuurlijke ambten voor deelname aan de bestuurlijke macht zijn functies als schout, schepen, drost, vroedschap et cetera 
uit de periode van de Republiek, en maire, burgemeester, wethouder, senator, Tweede-Kamerlid, minister, lid van Provinciale Staten 
en lid van de stedelijke raad uit de periode van 1795 tot en met 1848. Ik ga uit van degenen die in de Patriciaatsboekjes zijn opgenomen. 
In de eerste elf jaargangen van Nedeland’s patriciaat werden zo’n zevenhonderd families opgenomen. C.J.M. Bruin en C. Schmidt, 
‘Het boekstaven van aanzienlijkheid in het Koninkrijk der Nederlanden’, Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie XXXIV (1980) 
203-220; Pieter Stokvis, ‘Haagse raadsleden van 1813 tot 1941. Profiel van een bestuurlijke elite’, Virtus. Jaarboek voor adelsgeschiedenis 
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vergelijkbare manier geboekstaafd. Zowel het adels- als het patriciaatsboek is als een con-
structie van een sociale identiteit te beschouwen. Beide maken in feite deel uit van het impres-
sion management van de Nederlandse adel en andere notabelen. Zij fungeren om hun eigen so-
ciale ruimte af te bakenen. 

De in het ‘blauwe boekje’ vermelde patriciërsfamilies vallen voor mijn studie chronologisch 
gezien te verdelen in twee afzonderlijke statusgroepen die elkaar zoveel uitsluiten als volgens 
de rafelige randen van historische definities mogelijk is. Op basis van het machtscriterium 
valt 1848 als een cesuur te zien, omdat in dat jaar de adellijke standsprivileges in de grond-
wet werden geschrapt en de macht van de oude, gezeten families niet langer vanzelfsprekend 
was.125 Ik onderscheid ‘oude’ families die voor dat jaar op lokaal, provinciaal of nationaal ni-
veau de bestuurlijke macht hadden gevormd. Daarnaast bevinden zich ‘nieuwe’ families, die 
halverwege de negentiende eeuw door hun welstand misschien wel als aanzienlijk, geres-
pecteerd of notabel kunnen worden beschouwd, maar die voor 1848 niet tot de bestuurlijke 
macht behoorden en dus een andere maatschappelijke status genoten.126 

15 (2008) 152. Ook zijn in de Adelsboekjes families opgenomen, die in de negentiende eeuw nog geen lange bestuurstraditie kenden. 
Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan ingelijfde buitenlandse adel en aan families die wegens verdienste door Willem I 
en Willem II adeldom werd verleend. Families die na 1848 adeldom werd verleend, reken ik ook tot de oude elite. Behalve enkele 
uitzonderingen vallen de meeste namelijk tot het ‘oude patriciaat’ te rekenen, de machthebbers uit de Republiek. Sommigen had-
den een adellijke titel aanvankelijk geweigerd, maar kregen in de zogenoemde ‘tweede adelsbeweging’ na 1848 wel belangstelling 
voor een predikaat of adellijk distinctief. Bruin, ‘Kwesties van stand’, 110-139. De zeventien leden van de nationale bestuurlijke elite 
uit mijn vijf steekjaren, die na 1848 adeldom verwierven zijn: Bieberstein Rogalla Zawadsky, Charles Antoine baron de; Bönning-
hausen, jhr.mr. E.J.B.M. von; Casembroot, jhr. E.A.O. de; Does de Willebois, jhr. P.J.J.S.M. van der; Feltz, mr. G.W. baron van der; 
Gericke van Herwijnen, mr. J.L.H.A. baron; Gijselaar, jhr.mr. dr. N.C. de; Goes van Dirxland, mr. L.N. baron van der van der; Goes 
van Naters, jhr.mr. M. van der; Klerck, jhr. G.J.G.; Mackay, mr. Æ. baron; Maesen de Sombreff, jhr.mr. L.H.L.J. van der; Maesen 
de Sombreff, jhr.mr. P.T van der; Merkes van Gendt, jhr. Frederik Gerrit Edmond; Muralt, jhr. R.L.L. de; Reenen, jhr.mr. Gerlach 
Cornelis Johannes van; Wijnbergen, mr. A.J.M.J. baron van. Daarnaast tel ik in mijn vijf steekjaren 36 adellijke hoogstaangeslage-
nen die na 1848 adeldom verkregen, namelijk:  Bosch, jhr. H. van den; Bosch van Oud-Amelisweerd, jhr.mr. Wilhelmus Johannes 
Marie; Crassier, Willem Mathias Frans Xaverius Theodoor baron de; Does de Willebois, jhr.mr. Pieter Joseph August Marie van der; 
Does de Willebois, jhr. Petrus Josephus Johannes Sophia Marie van der; Dusseldorp Superville, jhr.mr. D.M. van; Fisenne, jhr. Pieter 
Maria George von; Grez, jhr.mr. Joseph Ludovicus de; Grez, jhr.mr. Jan Marie Hendrik Joseph de; Heemskerk van Beest, jhr. Jacob 
Eduard van; Hompesch, Adolph Maria Carl Franz graaf von; Hooft van Woudenberg en Geerestein, jhr. Hendrik Daniël; Karnebeek, 
jhr.mr. Abraham Pieter Cornelis van; Karnebeek, jhr. Herman Adriaan van; Knobelsdorff tot de Krijtenberg, mr. Frederik Wilhelm 
Adriaan Karel baron van; Knobelsdorff van Nijenhuis, Hendrik Antonie Zwier baron van Loë Imstenrade, Otto Napoleon Maxi-
miliaan Hubert Maria baron de; Maere, jhr. Charles de; Maesen de Sombreff, jhr. Leonard Pieter Jan Lodewijk van der; Marchand 
d’Ansembourg, Iwan graaf de; Marchant et d’Ansembourg, Arthur graaf de; Marchant et d’Ansembourg, Oscar graaf de; Marchant 
et d’Ansembourg, Jan Baptiste Ferdinand Joseph graaf de; Merkes van Gendt, jhr. Frederik Gerrit Edmond; Merlen, jhr. Jean Bap-
tist van; Milly van Heiden Reinestein, jhr.mr. Louis Albert Sigismund Jacques de; Reenen, jhr.mr. Gerlach Cornelis Johannes van; 
Reuchlin, jhr. Pierre Adriën; Schuurbeque Boeye, jhr.mr. Samuel; Schuurbeque Boeye, jhr.mr. Louis Wilhelmus Adrianus; Schuur-
beque Boeye, jhr.mr. Jean François; Serraris, jhr.mr. Theodore; Teixeira de Mattos, Isaäc Eduard; Verschuer, Bernhard Friedrich 
baron van; Verschuer, Barthold Frans Johan Anne baron van; Verschuer, Barthold Arnold baron van; Wolff-Metternich, Levin Max 
Paul Marie Hubert graaf.
125  Zo werden ook de heerlijke rechten ontmanteld. Voor 1848 had de eigenaar van een heerlijkheid nog op vele terreinen zeggen-
schap over zijn territorium. Sommige privileges boden economische voordelen, terwijl andere de bevoegdheid gaven om binnen de 
grenzen van het gebied de belangrijkste bestuurlijke posten te vervullen of daarvoor personen aan te wijzen. Vanaf 1848 gaf het bezit 
van een heerlijkheid niet meer automatisch recht op het bestuur ervan. Dat regelde voortaan de Gemeentewet van 1851. Wel bleven 
traditionele rechten als vis- en jachtrechten, recht van collatie (om iemand voor te dragen, ter benoeming van functionarissen als een 
geestelijke) en het recht van doorgang nog lang gehandhaafd. De jachtwet maakte in 1923 een einde aan het oude jachtrecht. Wouter 
de Haan, ‘Een heerlijkheid als familiebedrijf. De familie Van Reenen in Bergen, 1851-1923’, in: Van der Laarse en Kuiper, Beelden van 
de buitenplaats, 121.
126  Ook de scheiding tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ is niet clear cut, maar evenzeer een rafelige rand. Bij dat onderscheid baseer ik mij op de in 
Nederland’s Patriciaat gepubliceerde stambomen en informatie uit het biografische archief van het PDC. Vgl. Hoogenboom, Standenstrijd en 
zekerheid, ‘Bijlage 1 Lijsten van ondernemers, volksvertegenwoordigers en bestuurders van belangenorganisaties’, 283-338.
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De eerste categorie vormt een sociale statusgroep die ik verder ‘oud patriciaat’ noem.127 Zij 
genoot bestuurlijk aanzien, want zij maakte omstreeks 1848 deel uit van de gezeten elite of 
van families die eerder tot het bestuurlijke gezag hadden behoord. Deze families waren eben-
bürtig aan de adel. Onderling werden veel huwelijksbanden gesmeed. Door zulke huwelij-
ken en cultivering van een gedeelde historische achtergrond met gemeenschappelijke morele 
normen en waarden, vond volgens Kuiper en Van der Laarse na 1814 binnen een of twee ge-
neraties een zekere integratie of amalgamering van oude en nieuwe families binnen de eer-
ste stand plaats.128 De adel valt halverwege de negentiende eeuw in Nederland, overigens net 
als in Frankrijk, Engeland en Italië, eerder te definiëren in termen van een gemeenschappe-
lijk standsgevoel en een gedeelde levensstijl dan in politieke eensgezindheid of gedeelde po-
litieke strategie.129 

De andere families uit Nederland’s Patriciaat, die op basis van het machtscriterium als ‘nieuw 
patriciaat’ kunnen worden betiteld, noem ik in navolging van Van der Laarse retroactief ver-
der ‘zelfbenoemd patriciaat’, omdat zij in 1848 niet tot de bestuurlijke macht behoorden en 
hun families nog niet eerder over bestuurlijk gezag in de Nederlanden hadden beschikt.130 
Rogier noemt hen het ‘[…] nieuwe regentendom van loodwit, lakmoes, textiel, tabak en 
jenever […]’.131 Het betreft het ‘niet-verheven Wirtschaft- en Bildungsbürgertum’, kortom def-
tige burgers die een groeiende behoefte voelden om het eigen beeld van hun aanzienlijk-
heid middels boekstaving te onderstrepen. Hun opname in de patriciaatsboekjes kwam 
voort uit statusbehoefte, aldus Van der Laarse. Sommige van deze ‘zelfbenoemde patrici-

127  Wanneer kan worden gesproken van patriciaat? Het criterium voor vermelding in de patriciaatsboekjes biedt in elk geval geen 
soelaas wegens het ‘zwalkende opnamebeleid’ van de redactie, aldus Hoogenboom, Standenstrijd en zekerheid, 284. In de literatuur 
wordt een viertal problemen met de patriciaatboekjes genoemd. Om te beginnen blijken er families in de patriciaatsboekjes opge-
nomen, die geen lange bestuurstraditie kennen. Dat levert dus nogal wat ‘ruis’ op als het erom gaat de oude elite aan te wijzen. Ver-
der leverde een vooralsnog onbekend aantal families zelf de stamboom aan de redactie van Nederland’s Patriciaat, die de verstrekte 
genealogie zonder controle opnam. Ten derde werden na 1937 families, die inmiddels naar de achtergrond waren verdwenen 
niet meer in de boekjes opgenomen. Dat levert lacunes op, waarvan de omvang niet goed valt in te schatten. Ten slotte waren er 
families met een ellenlange bestuurstraditie, die geen prijs stelden op vermelding in de patriciaatsboekjes, zodat de boekjes in dat 
opzicht gebrekkig zijn. Secker, Van den Berg en Van den Braak signaleerden deze problemen, maar zagen geen kans om ze op te 
lossen. Recent combineerde Hoogenboom hun cijfers om een ontwikkeling van de oude elite in regering en parlement zichtbaar 
te maken. Voor een aantal andere groepen die hij in zijn boek voor het voetlicht brengt, heeft hij echter wél uitgezocht of zij tot 
een familie behoorden die al in de negentiende eeuw op een lange bestuurstraditie kon bogen. Hoogenboom, Standenstrijd en zeker-
heid, 283-338. Aan de genoemde problemen kan er nog een worden toegevoegd, namelijk dat vermelding in het ‘blauwe boekje’ 
kon worden gekocht, zo verklaart plaatsvervangend directeur Nico Plomp van het Centraal Bureau voor Genealogie (weekblad 
Elsevier 15 mei 1999, 28-35). Een belangrijk criterium voor opname van de stamboom is dat de familie ‘een vooraanstaande rol 
in de Nederlandse samenleving heeft gespeeld’. Vervolgens komt de toetsing door een commissie van het Centraal Bureau voor 
Genealogie. Als die commissie besluit dat een familiestamboom acceptabel is, wordt deze geplaatst in het ‘blauwe boekje’. Na 
plaatsing volgt de rekening voor de familie, afhankelijk van de grootte van de stamboom: hoe meer bladzijden die in beslag neemt, 
hoe duurder. Bovendien moet de nieuw opgenomen familie anderhalf keer zoveel blauwe boekjes kopen als het aantal bladzijden 
dat de familiestamboom beslaat. De kosten voor plaatsing in het ‘blauwe boekje’ c.q. het verwerven van een ‘patriciaatsstatus’ 
kunnen dus oplopen. Na 25 jaar mag een familie tegen betaling haar stamboom opnieuw laten afdrukken in het ‘blauwe boekje’. 
De patriciaatsboekjes mogen mondiaal een unieke verschijning zijn, het een en ander maakt ze tot een gecompliceerde historische 
bron. Vgl. Liesbeth Wytzes, ‘Rode en blauwe boekjes’, Adel, Speciale editie Elsevier (Amsterdam 2008) 70-74. Zie verder ook K. Bruin 
en C. Schmidt, ‘ “Zur Genealogie der Genealogie”. Over het boekstaven van “aanzienlijkheid” in het Koninkrijk der Nederlanden’, 
Sociologische Gids 4 (1980) 274-292; V.J.M. Koningsberger, ‘De wenselijkheid van verdere boekstaving van “aanzienlijke” geslachten 
in Nederland’s Patriciaat’, De Nederlandsche Leeuw 122 (2005) 155-166.
128  Kuiper en Van der Laarse, ‘Inleiding’, 20. Vgl. Dronkers en Schijf, ‘Huwelijken tussen adel en patriciaat’, 154.
129  Van der Laarse, ‘Burgers als buitenlui’, 35. Vgl. Cardoza, Aristocrats, 42.
130  Van der Laarse, ‘Burgers als buitenlui’, 36-37.
131  Rogier, Katholieke herleving, 55.
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ers’ drongen na 1848 tot de bestuurlijke macht door. Het betreft doorgaans nieuwe welge-
stelde families, die na de Eerste Wereldoorlog betaalden voor hun vermelding in de patri-
ciaatsboekjes.132 

De meeste van deze ‘nieuwe’ families hadden tussen het begin van de negentiende eeuw en 
de Eerste Wereldoorlog, dus binnen drie tot vier generaties, een proces doorlopen van entre-
preneur tot fabrikant, kassier of handelaar, en vervolgens tot grondbezitter en rentenier met 
een aanzienlijke status en velen tooiden zich met een aristocratisch aureool door adellijke 
kentekenen over te nemen, zoals het bezit van een buitenplaats, het voeren van een dubbele 
naam en het verwerven van een grondbezittersstatus door de aankoop van landerijen.133 

Hoewel niet alle notabelen een miljoen bezaten, waren wel veel nieuwe welgestelden mil-
jonair. Mordaunt Crook noemt zulke superrijke families in Groot-Brittannië met de Franse 
term nouveaux riches.134 Nieuwe of ‘zelfbenoemde’ patriciërs in Nederland zijn misschien niet 
altijd te zien als nouveaux riches, want status omvat meer dan geld, maar ter verhoging van de 
leesbaarheid hanteer ik beide termen hier verder als synoniemen. 

Naast adel, ‘oud patriciaat’ en ‘zelfbenoemd patriciaat’ valt ten slotte binnen de notabelen-
elite nog een vierde Weberiaanse statusgroep te onderscheiden van eveneens welgestelde 
families die niet tot de adel behoorden, en die ook niet in de Patriciaatsboekjes staan vermeld. 
Net als een deel van het ‘zelfbenoemde patriciaat’, ging een aantal van deze deftige bur-
gerfamilies in de decennia na 1848 deel uitmaken van de bestuurlijke macht op nationaal, 
provinciaal of gemeentelijk niveau. Zij stegen zo nog in maatschappelijk aanzien boven de 
andere families uit de gegoede burgerij uit, die niet zelf tot de bestuurlijke macht wisten 
door te dringen. Om deze deftige burgerfamilies die niet in de patriciaatsboekjes worden 
vermeld te onderscheiden van de andere drie sociale statusgroepen, noem ik deze hetero-
gene verzameling van deftige notabelen als sociale statusgroep verder eenvoudig ‘andere 
burgers’.

Samengevat valt binnen de nationale sociale toplaag of notabelenelite in de tweede helft 
van de negentiende eeuw een conglomeraat van ‘oude’ en ‘nieuwe’ families te onderscheiden. 
De statusgroepen adel en ‘oud patriciaat’ vormden samen omstreeks 1848 een ‘oud’ en def-
tig milieu van gevestigde machthebbers, waarbinnen frequent onderling werd getrouwd. Ik 
noem deze gezeten families hier verder Nederlandse aristocraten.135 De sociale statusgroepen 
‘zelfbenoemd patriciaat’ en ‘andere burgers’ reken ik tot het milieu van de notabele burgerij, 
ofwel de ‘nieuwe’ families in de periode 1848-1914. Deze basisindeling in Weberiaanse sta-
tusgroepen wordt door deze hele studie gehanteerd.

132  Nieuwe welgestelde families werden vanaf 1918 in de patriciaatsboekjes opgenomen aldus Dronkers en Schijf, ‘Huwelijken tussen 
adel en patriciaat’, 145.
133  Peter van Zonneveld, ‘ “Een verkwikkende wijkplaats”. Het Hollandse buitenleven in de Nederlandse literatuur’, in: Van der 
Laarse en Kuiper, Beelden van de buitenplaats, 211-220. Vgl. J. Mordaunt Crook, The rise of the ‘nouveaux riches’. Style and status in Victorian 
and Edwardian Architecture (Londen 1999) 27. 
134  Mordaunt Crook, The rise of the ‘nouveaux riches’, 7-8.
135  Deze definitie sluit aan op de omschrijving die Kuiper hanteert. Kuiper, ‘Aristocraten contra burgers’, 194.
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Probleemschets en vraagstelling

Het sociaal-historisch onderzoek naar het negentiende-eeuwse Nederland ken-
merkt zich door brede belangstelling voor het verschijnsel sociale stratificatie. 
Over het algemeen zien we dan adel, patriciaat, aristocraten, en de rijke of ge-
goede burgerij in één toplaag geplaatst, soms nog in een tweetal subcategorieën 
onderscheiden. De verschillen tussen genoemde topgroepen, met name die op cul-
tureel en mentaal vlak, en de eventuele veranderingen in hun onderlinge relaties 
hebben tot dusverre nauwelijks aandacht gekregen. Wel wordt regelmatig veron-
dersteld, en vermoedelijk terecht, dat tussen ongeveer 1848 en 1914 een zogehe-
ten nationale elite oftewel ‘notabelenelite’ in Nederland veel bestuurlijke invloed 
uitoefende op basis van haar sterke sociaal-economische positie en academische 
vorming. Toch moet het echte, systematische onderzoek naar omvang, samen-
stelling, optreden en verdwijning van deze notabelenelite nog op gang komen.

Yme Kuiper, ‘Aristocraten contra burgers’ (1998) 191-192. 

Tegen de achtergrond van het internationale debat over de transformatie van aristocraten in 
de moderne westerse wereld, wil ik met deze studie een bijdrage leveren aan het vullen van en-
kele lacunes in de Nederlandse geschiedschrijving. De aanpassing van de gezeten adellijke en 
oude patricische families aan veranderende maatschappelijke omstandigheden in Nederland 

Nationale notabelenelite
1848-1914

 Adel Oud  Zelfbenoemd Andere
  patriciaat patriciaat burgers
  (macht voor 1848)

 Aristocraten Notabele burgers

Schema 2 De nationale notabelenelite verdeeld in 

aristocraten (Statusgroepen adel en ‘oud-patriciaat’) 

en andere notabelen (Statusgroepen ‘zelfbenoemd pa-

triciaat’ en ‘andere burgers’)
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kan bij uitstek worden bestudeerd in de periode tussen 1848 en 1914, de eerste fase uit een pe-
riode van re-urbanisatie.136 In het eerstgenoemde jaar plaatste de nieuwe grondwet van Thor-
becke niet alleen de koning onder ministeriële verantwoordelijkheid, zij ontnam aristocraten 
bovendien hun constitutionele standsprivileges, waardoor hun hegemonie niet langer van-
zelfsprekend was.137 Toch duurde het tot omstreeks de Eerste Wereldoorlog voordat zij naar 
de achtergrond verdwenen en nieuwe, verzuilde burgerlijke elites het in de Nederlandse par-
lementaire democratie voor het zeggen kregen.

De aristocratische strijd om hegemonie vond na 1848 tegelijkertijd op verschillende terrei-
nen en in meerdere dimensies plaats, die ik hier echter niet alle kan behandelen. Ik richt mij 
op de evolutie van de macht van aristocraten, de aanpassingen in hun levensstijl en kapitaal-
beheer, de transformatie van hun exclusieve sociale positie en de ‘reinvention’ van hun zelf-
beeld aan de hand van de volgende, per hoofdstuk opgesplitste hoofdvragen.

Hoeveel families deelden tussen 1848 en 1914 in Nederland de lakens uit en welk aandeel 
hadden aristocraten daarin? Waarom verdwenen zij niet van het maatschappelijke front sta-
ge nadat hun privileges in de grondwet van 1848 waren geschrapt en de gegoede burgerij in 
de maatschappelijke ruimte van de aristocratie was doorgedrongen om daar steeds meer 
macht, middelen en status op te eisen? Welke rol speelden de omvang en samenstelling 
van de welstand van aristocraten en hun chique aanzien als grootgrondbezitters daarbij? 
Hoe trachtten zij zich als een exclusieve sociale elite te handhaven? En ten slotte, pasten zij 
hun zelfbeeld aan de veranderende omstandigheden aan of hielden zij eerder onverzettelijk 
vast aan hun traditionele imago van deftige, grootgrondbezittende families, die aanspraak 
maakten op maatschappelijke hegemonie op basis van door God gegeven natuurlijk gezag 
en autoriteit?

Relatief onbesproken en onderbelicht blijven in mijn studie de manier waarop aristocraten 
dachten over macht, geld en materiële zaken, en de rol van vrouwen voor de continuïteit en 
verandering van de positie van aristocratische families in de maatschappelijke toplaag. Ook 
de intrigerende betekenis van aristocraten voor de ontwikkeling van het moderne Nederland-
se sportwezen laat ik hier onberoerd.138 Evenmin zal ik veel woorden kunnen wijden aan hun 
gedachten en gevoelens over veranderende omstandigheden waarin zij leefden, én aan hun 
percepties van de geleefde, aristocratische werkelijkheid. Elk van deze belangrijke aspecten 
vraagt om apart onderzoek met speciale historische bronnen, specifieke onderzoekstechnie-
ken en vooral specifieke onderzoeksvragen. 

Geraadpleegde bronnen

De aanzienlijksten waren niet alleen het machtigst, zij bezaten meestal ook het meest en ston-
den daarom in hoog aanzien. Door hun hegemonie en familiebesef zijn zij vaak ook het rijkst 
gedocumenteerd. Dat geldt zeker voor Nederlandse aristocraten in de negentiende eeuw. Dat 

136  Paul Brusse en Wijnand W. Mijnhardt, Towards a new template for Dutch history (Zwolle/Utrecht 2010).
137  Vgl. Kuiper, ‘Adel, Nation und Staat’, 229-251.
138  Ook daar valt veel meer over te zeggen. Zie bijvoorbeeld Daniël Rewijk, ‘Sport voor iedereen. F.W.C.H Baron van Tuyll van Se-
rooskerken en de Nederlandse sportwereld’, Virtus. Jaarboek voor adelsgeschiedenis 14 (2007) 141-157.
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dwong mij een keuze te maken uit het omvangrijke bewaard gebleven historisch bronnenma-
teriaal. Ik baseer mijn onderzoek op drie historische hoofdbronnen: biografische informa-
tie van ministers en parlementsleden, de lijsten van verkiesbaren voor de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal (ook wel bekend als de lijsten van hoogstaangeslagenen in de directe rijks-
belastingen, kortweg lijsten van hoogstaangeslagenen genoemd) en een steekproef in Zuid-
Hollandse erfenisaangiften in verband met de heffing van het recht van successie (verder aan-
geduid als successiememories). 

Voor een juist begrip licht ik deze historische bronnen hier kort toe. In de bronnenkritiek 
op de bij deze studie gevoegde cd-rom is nadere informatie opgenomen. De ministers en par-
lementsleden staan vermeld op de Alphabetische naamlijsten van de leden der Staten-Generaal en de 
ministers, hoofden van departementen van algemeen bestuur zoals die zijn gepubliceerd in het Verslag 
van de handelingen der Staten-Generaal. Om veranderingen op te sporen kan men op verschillen-
de manieren te werk gaan. Ik heb mij beperkt tot enkele meetpunten, namelijk de jaren 1850, 
1860, 1870, 1880, 1890 en 1914. Om het verloop van aristocratische macht nog iets door te 
trekken, heb ik ook de samenstelling van de nationale bestuurlijke elite in 1939 bekeken, dus 
aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog.139 

Verder ben ik prosopografisch te werk gegaan door systematisch biografische informatie 
van de ministers en parlementsleden te verzamelen.140 Ik heb daarbij dankbaar gebruikge-
maakt van het biografische archief van het Parlementair Documentatie Centrum. Daarnaast 
heb ik de Adels- en Patriciaatsboekjes benut en verscheidene andere publicaties waarin relevan-
te persoonlijke gegevens worden vermeld.141 Op die manier is biografische informatie verza-
meld van 444 ministers en parlementsleden uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Zij 
vormen in deze studie de nationale bestuurlijke elite.

De grondwet van 1848 schreef voor dat de Eerste-Kamerleden per provincie werden geko-
zen uit de hoogstaangeslagenen in de directe rijksbelastingen.142 Wie deze tussen 1848 en 
1917 jaarlijks in de Nederlandse Staatscourant en provinciale dagbladen gepubliceerde lijsten van 
verkiesbaren voor de Eerste Kamer doorneemt, kan al snel constateren dat ook veel ministers 

139  In aansluiting op Wasson, Aristocracy, 144 en Kuiper, ‘Adel, Nation und Staat’. 
140  D.J. Roorda, ‘Prosopografie, een onmogelijke mogelijkheid?’, BMGN 94 (1979) 212-225; Joop de Jong, ‘Prosopografie, een moge-
lijkheid. Eliteonderzoek tussen politieke en sociaal-culturele geschiedenis’, BMGN CXI (1996) 201-215. Gewoonlijk wordt in elitehis-
torisch onderzoek een prosopografische werkwijze gevolgd. Daarbij worden biografische gegevens van individuen uit een elitegroep ver-
zameld om uiteindelijk het collectieve portret te schetsen. De achterliggende hoofdvraag is daarbij: wie heeft macht? Vanuit een meer door 
sociologen gekozen invalshoek bestaan ook historische studies waarin het netwerkenconcept centraal staat. In die andere benadering gaat 
het om de vraag: hoe wordt macht uitgeoefend? Enkele voorbeelden van historische studies waarin het netwerkconcept centraal staat 
zijn: Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk en Huibert Schijf, Netwerken van een financieel-economische elite. Personele verbindingen in het Nederlandse 
bedrijfsleven aan het eind van de negentiende eeuw (Amsterdam 1993). De toepassing van het netwerkenconcept is veelal mede geïnspireerd 
door H.M. Helmers, R.J. Mokken, R.C. Plijter en F.N. Stokman, m.m.v. J.M. Anthonisse, Graven naar macht. Op zoek naar de kern van de 
Nederlandse economie (Amsterdam 1975).
141  Peter Hofland, Leden van de raad. De Amsterdamse gemeenteraad 1814-1941 (Amsterdam 1998), H. van Felius en H.J. Metselaars, 
Noordhollandse statenleden 1840-1919 (’s-Gravenhage z.j.), M. Callahan, The harbor barons: political and commercial elites and the development 
of the port of Rotterdam, 1824-1892 (Princeton University 1981), J.A. van Doorn-Beersma en D.J. Faber (eds.), Het Leidse pluche. 150 jaar 
Gemeentebestuur in Leiden (Leiden 2001), M.W. Jurriaanse, De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken 1813-1900 (Antwerpen/Den Haag 
1974) en Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk.
142  Grondwet van 1848, Derde Hoofdstuk, Van de Staten-Generaal, Eerste afdeeling Van de Zamenstelling der Staten-Generaal, artikel 78: ‘De Eerste 
Kamer bestaat uit 39 leden. Zij moeten behooren tot de hoogst aangeslagenen in de rijksdirecte belastingen’. Dat veranderde in de 
grondwetsherziening van 1887, artikel 90: ‘Om lid der Eerste Kamer te kunnen zijn, moet men voldoen aan de vereischten voor het 
lidmaatschap van de Tweede Kamer gesteld en bovendien of behooren tot de hoogstaangeslagenen in de Rijks directe belastingen òf 
eene of meer hooge en gewigtige openbare betrekkingen, bij de wet aangewezen, bekleeden of bekleed hebben.’
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en Tweede-Kamerleden tot deze fiscale elites 
c.q. sociaal-economische topgroepen in de 
provincies behoorden.143 

Alles bij elkaar biedt deze bijzondere histori-
sche bron waardevolle informatie over aristo-
craten, adel, patriciaat en andere Nederlandse 
notabelen.144 Deze lijsten zijn voor het onder-
havige onderzoek het interessantst tot en met 
1893, omdat daarop de afzonderlijke aanslagen 
in de grondbelasting, de personele belasting 
en de patentbelasting van de hoogstaangesla-
genen worden vermeld.145 De grondbelasting 
werd geheven op het bezit van onroerend goed, 
de personele belasting wegens het voeren van 
uiterlijke welstandstekenen en de patentbelas-
ting voor de uitoefening van een beroep of het 
voeren van een bedrijf. Ik benut deze belasting-
aanslagen als indicatoren voor grondbezit, het 
tonen van welstand en het voeren van een be-
drijf of uitoefenen van een beroep. In totaal heb 
ik van de hoogstaangeslagenen uit vijf steekja-
ren ruim 40.000 belastingaanslagen verwerkt 
(28.320 grondbelastingaanslagen, 8.243 per-
sonele belastingaanslagen en 3.923 patentbe-
lasting-aanslagen).146

143  Moes, ‘Lijsten van verkiesbaren’, passim. Zie ook N. Bos en R. de Peuter, ‘Over lijsten van verkiesbaren en elite-onderzoek’, 
Tijdschrift voor sociale geschiedenis 14 (1988) 412-437. Enkele praktische problemen met de analyse van de lijsten van hoogstaange-
slagenen in de tweede helft van de negentiende eeuw zijn de volgende. Om te beginnen zijn de lijsten van verkiesbaren in 1850 
werden nog niet volledig in overeenstemming met de Kieswet van 1850 opgemaakt. Anders dan in de andere provincies werden de 
afzonderlijke belastingaanslagen per gemeente op de lijst van Noord-Brabant niet vermeld. Daarom heb ik voor deze provincie de 
lijst van 1852 gebruikt. Voor de overzichtelijkheid is in de tabellen en diagrammen echter steeds 1850 vermeld. Ten tweede wijken 
de lijsten van Friesland af van die van de andere provincies. De belastingaanslagen zijn op de Friese lijsten niet per gemeente ver-
meld (conform de gemeentewet), maar per dorp. Om de lijsten vergelijkbaar te maken met die uit andere provincies zijn de Friese 
lijsten bewerkt. Alle dorpen die tot dezelfde ‘burgerlijke gemeente’ behoren, zijn bij elkaar genomen. Op de Friese lijsten vermelde 
afzonderlijke belastingaanslagen in dorpen, die tot dezelfde gemeente behoren, zijn dus ook bij elkaar genomen en worden als één 
aanslag geteld. Elke belastingaanslag betreft alle bezittingen of activiteiten in een gemeente. Ten derde ging een aantal gemeenten 
in de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw op in andere. Die gemeenten verdwenen daarmee als het ware van de kaart. 
Frank van den Hoven, De topografische gids van Nederland. Inventarisatie van alle 15.000 huidige en voormalige Nederlandse gemeente, steden, 
wijken, dorpen en vooral buurtschappen (Amersfoort 1998).
144 Zie Bronnenkritiek, De lijsten van verkiesbaren voor de Eerste Kamer der Staten Generaal 1848-1917.
145 Na 1893 wordt geen gespecificeerde fiscale informatie meer vermeld en zijn het in feite nog slechts alfabetisch geordende namen-
lijsten, zodat het niet langer mogelijk is om de hoogste belastingbetalers te identificeren. Van 1850 tot en met 1893 betreffen de vermelde 
gegevens van elke hoogstaangeslagene: zijn familienaam, de voorna(a)m(en) en de eventuele titels, de geboorteplaats, de geboorteda-
tum, de gemeenten waar een aanslag in de directe belastingen was opgelegd met het aanslagbedrag in de grondbelasting, de personele 
belasting, de patentbelasting en ten slotte de belastingsom. Zie Bijlage I tabel 5. Het aantal hoogstaangeslagenen per steekjaar en hun 
belastingaanslagen, uitgedrukt in guldens, 1850-1890 en kerncijfers van de provinciale lijsten van hoogstaangeslagenen, 1850-1890.
146 Zie Bijlage I tabel 6. Het aantal verwerkte belastingaanslagen per steekjaar, onderverdeeld in grondbelasting, personele belasting 
en patentbelasting, 1850-1890.
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Na 1893 zijn de belastingaanslagen op de lijsten weggelaten en verandert de bron van ka-
rakter. Sindsdien zijn het in feite nog slechts alfabetisch geordende namenlijsten, die veel 
minder te bieden hebben dan de eerdere jaargangen. Ik heb de lijsten van alle provincies in 
1850, 1860, 1870, 1880 en 1890 bewerkt. Het betreft gegevens van ruim duizend individue-
le hoogstaangeslagenen in 1850 oplopend tot ruim zesentwintighonderd in 1890. Bij elkaar 
gaat het om in totaal bijna drieënhalf duizend van de hoogste belastingbetalers in Nederland, 
want velen worden in meer dan één van mijn steekjaren op deze lijsten vermeld.147 

Om een beeld te krijgen van de omvang en de samenstelling van het financiële vermogen 
en de levensstijl van aristocratische en andere notabele families heb ik verder de nog maar 
weinig in historisch onderzoek gebruikte erfenisaangiften in verband met de heffing van het 
recht van successie benut.148 In Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië is al vaak gebruikgemaakt 
van geregistreerde erfenissen voor reconstructies van het particuliere kapitaalbezit in het ver-
leden, maar in Nederland hebben nog slechts enkele historici zich over deze informatiebron 
gebogen.149 

147 In werkelijkheid gaat het om bijna vijfduizend mannen. In 1887 werd het aantal verkiesbaren verdubbeld van een op de driedui-
zend inwoners tot een op de vijftienhonderd. Om met een uniforme populatie van hoogstaangeslagenen in vijf steekjaren te kunnen 
werken, gebruik ik alleen de bovenste helft van de provinciale lijsten uit 1890. Zie Bronnenkritiek, De lijsten van verkiesbaren voor de 
Eerste Kamer der Staten Generaal 1848-1917.
148  Ten onrechte stellen Dronkers en Schijf dat er geen betrouwbare bronnen bestaan over het financiële vermogen van aristocra-
tische en patricische families in Nederland. Dronkers en Schijf, ‘Huwelijken tussen adel en patriciaat’, 148. Het negentiende- en 
twintigste-eeuwse financiële vermogen kan op verschillende niveaus met uiteenlopende historische bronnen worden gereconstru-
eerd. Jaap Moes, ‘De voltooide fortuinen van Leidse textielfabrikanten aan het einde van de negentiende eeuw’, Textielhistorische Bij-
dragen 36 (1996) 117-120. Om te beginnen zijn er de successiestatistieken. Wilterdink, Vermogensverhoudingen in Nederland, 420-426. 
Helaas zijn ze ongeschikt voor mijn doel, want het is niet mogelijk om uit die geaggregeerde statistische gegevens differentiaties 
naar sociale statusgroepen als adel en patriciaat te distilleren. Andere bronnen waar dat wel mee kan, zijn bijvoorbeeld persoon-
lijke-, familie- en soms ook bedrijfsarchieven, waarin doorgaans informatie over de bezittingen van individuen en vaak van hele 
families te vinden is. Zie bijvoorbeeld: Jaap Moes, ‘Het uitgavenpatroon van een Leids gemeenteraadslid in de negentiende eeuw: 
Jan van Heukelom (1813-1886). Een bijdrage aan de geschiedschrijving van Leidse elites’, Jaarboek der sociale en economische geschiede-
nis van Leiden en omstreken 2002, 44-46. Verder zijn er notariële archieven met bijvoorbeeld boedelinventarissen, die persoonlijke 
bezittingen en hun waarde vermelden. Zij zijn systematisch en op grote schaal gebruikt in onderzoek naar de materiële cultuur. In 
principe kunnen zij ook licht werpen op de financiële cultuur in het verleden. Voor meer informatie over erfenisaangiften: H. Bal-
thasar, ‘Fortuins- en inkomensonderzoek (XIXe, XXe eeuw). Een kritische status questionis’, Tijdschrift voor Geschiedenis (1971) 329-
349; M. Beekhuis en H.G. Oost, ‘Memories van successie 1806-1900 (1926); Stukken afkomstig uit de archieven van de instanties 
belast met de controle op de gequalificeerden en regulateurs, 1806-1811 en 1814-1817; Archieven van de ambtenaren belast met de 
invordering van de belasting op het recht van successie, 1806-1900 (1926)’, Rijksarchieven in Holland, inventarisreeks nr. 38 van het 
Rijksarchief in Zuid-Holland (’s-Gravenhage 1985); N. Bos, ‘De memories van successie. Een veelbelovende bron voor veelsoortig 
onderzoek’, Spiegel Historiael 24 (1989) 120-126; A.C. Carter, ‘Dutch foreign investments 1738-1800, in the light of the Amsterdam 
“collateral succession” inventories’, Tijdschrift voor Geschiedenis (1953) 27-38; H. van Dijk, ‘Wealth and property in the Netherlands 
in modern times’, Mededelingen Centrum voor Maatschappijgeschiedenis 8 (Rotterdam 1980); J.A. de Jonge, ‘Delft in de negentiende 
eeuw. Van stille nette plaats tot centrum van industrie’, Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 37 (1974) 145-248; Kuiper, Adel in 
Friesland, 170-185.
149 Uit de buitenlandse literatuur kunnen worden genoemd: Cardoza, Aristocrats; A.B. Atkinson (ed.), Wealth, income and inequality 
(Londen 1973); A.B. Atkinson, Unequal shares – the distribution of wealth in England (Londen 1974); A.B. Atkinson and A.J. Harrison, The 
distribution of personal wealth in Britain (Cambridge 1978); John A. Brittain, Inheritance and the inequality of material wealth (Washington 
D.C. 1978); Adeline Daumard, ‘Une source d’histoire sociale: l’enregistrement des mutations par décès’, Revue d’Histoire Economique 
et Sociale (1957); Adeline Daumard, Les bourgeois de Paris au XIXe siècle (Paris 1970); Adeline Daumard, Les fortunes Francaises au XIXe siècle 
(Paris 1973); W.D. Rubinstein, Men of property. The very wealthy in Britain since the industrial revolution (Londen 1981); W.D. Rubinstein, 
Elites and the wealthy in modern British history. Essays in social and economic history (Sussex/New York 1987); W.D. Rubinstein, ‘New men of 
wealth and the purchase of land in nineteenth-century Britain’, Past & Present 92 (1981) 125-147; W.D. Rubinstein, ‘Wealth, elites and 
the class structure of modern Britain’, Past & Present 76 (1977) 99-126; David Spring (ed.), European landed elites in the ninteenth century 
(Baltimore/Londen 1977); D. Spring, The English landed estate in the nineteenth century: its administration (Baltimore 1963); D. Spring, 
‘English landowners and nineteenth-century industrialism’, in: J.T. Ward and R.G. Wilson (eds.), Land and industry: the landed estate  
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Alle vermogensbestanddelen worden in successiememories nauwkeurig gespecificeerd en 
getaxeerd op het moment van overlijden van de erflater, zodat een gedetailleerd inzicht kan 
worden verkregen in de omvang en de structuur van iemands financiële vermogen.150 Verder 
wordt via de vermelde erfgenamen informatie verstrekt over familierelaties. Doorgaans zijn 
ook openstaande schulden van de erflater opgenomen, die de fiscus als aftrekposten voor de 
successierechten accepteerde mits bij de aangifte een bewijs kon worden overlegd. Met deze 
uiteenlopende openstaande schulden kan het consumptiegedrag worden gereconstrueerd, 
waarmee ter aanvulling op de personele belasting een concreet en gedetailleerd beeld van de 
levensstijl van aristocraten en andere notabelen kan worden verkregen.151

In principe zijn successiememories per gemeente te vinden, maar helaas zijn zij niet overal 
bewaard gebleven. Ik heb mij gericht op Zuid-Hollandse erfenisaangiften, omdat die centraal 
kunnen worden geraadpleegd in het Nationaal Archief te ’s-Gravenhage. Daarbij heb ik geko-
zen voor een selecte, gestratificeerde steekproef van vijfhonderd successiememories om na te 
gaan waar aristocraten zich bevonden in de vermogenshiërarchie van de tweede helft van de 
negentiende eeuw, waaruit hun welstand bestond en hoe zich dat zowel wat betreft omvang 
als samenstelling verhield tot het financiële vermogen van andere notabelen én minder wel-
gestelde burgers.152

Opbouw van het boek

Aan het slot van deze inleiding bespreek ik nog de opbouw van het boek. Om te beginnen 
wordt in hoofdstuk twee bekeken hoe de hegemonie van aristocraten in Nederland evolu-
eerde nadat hun standsprivileges in 1848 waren afgeschaft en hun bevoorrechte maatschap-
pelijke positie niet langer vanzelfsprekend was. Eerst wordt de ontwikkeling van aristocra-
tische macht op het Binnenhof in kaart gebracht. Achtereenvolgens laat ik de relatie tussen 

 
and the industrial revolution (Newton Abbot 1971); F.M.L. Thompson, English landed society in the nineteenth century (Londen 1963); F.M.L. 
Thompson, ‘Life after death: how succesful nineteenth-century businessmen disposed of their fortunes’, Economic History Review, 2nd 
ser. XLIII, 1 (1990) 40-61. Nederlandse voorbeelden zijn: J.A. de Jonge, ‘Delft in de negentiende eeuw. Van stille nette plaats tot centrum 
van industrie’, Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 37 (1974) 145-248; Van Dijk, ‘Wealth and property’; N. Bos, ‘De memories van 
successie. Een veelbelovende bron voor veelsoortig onderzoek’, Spiegel Historiael 24 (1989) 120-126; Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk; 
Yme, Adel in Friesland; Moes, ‘Voltooide fortuinen ’, 97-124; idem, ‘Uitgavenpatroon Leids gemeenteraadslid’, 15-57; idem, ‘In hoge 
Haagse kringen’, 83-109.
150  Helaas kan niet van iedereen een succesiememorie worden gevonden. Van belang zijn het moment van overlijden, de om-
vang van de nalatenschap, de gemeente waar iemand is overleden en ten slotte of de erfenisaangiften daar bewaard zijn gebleven. 
Daar komt bij dat er belangrijke vrijstellingen bestonden. Collaterale verervingen (bijvoorbeeld kinderen die van hun ouders 
erfden) waren tot 1878 vrijgesteld (wet van 9 juni 1878 (Stbl. no. 95)), zodat alleen van verervingen in de zijlijn een successieme-
morie is gemaakt (bijvoorbeeld partners van kinderloze echtparen die van elkaar erfden, en kinderen die van elkaar erfden). De 
hoogte van de nalatenschap kon ook van belang zijn. Tot 1878 waren nalatenschappen vrijgesteld van successierecht, waarvan 
het saldo driehonderd gulden of minder bedroeg. Na de wetswijziging in 1878 waren alleen nog nalatenschappen in de rechtelijn 
vrijgesteld, waarvan het saldo minder dan duizend gulden bedroeg. Soms kan een boedelinventaris in dergelijke situaties soelaas 
bieden. Er bestond een wettelijke verplichting om in bepaalde omstandigheden een boedelinventaris op te maken. In de praktijk 
kwam dit meestal voor wanneer een der ouders van minderjarige kinderen overleed. In zo’n situatie was bijvoorbeeld tot 1878 
geen successierecht verschuldigd en werd geen uitvoerige memorie ingediend, maar doorgaans werd er wel een boedelbeschrij-
ving gemaakt.
151  Moes, ‘Uitgavenpatroon Leids gemeenteraadslid’, 15-57; idem, ‘In hoge Haagse kringen’, 83-109. 
152  Zie Bijlagen, Beschouwing van de bronnen, Memories van successie 1806-1900 (1906), Steekproef in successiememories.
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hun welstand en de toegang tot het Haagse pluche de revue passeren, hun positie binnen de 
kern van de machtigste en tegelijk rijkste families in Nederland, en hun geografische sprei-
ding over de verschillende landsdelen. Daarna komt hun verscheidenheid in religieus en po-
litiek opzicht aan bod. Vervolgens wordt de continuïteit van aristocraten op het Haagse plu-
che bekeken vanuit het perspectief van de bestuurlijke tradities der gezeten families, hun 
familierelaties en de op universiteiten tot stand gebrachte vriendschapsbanden of netwerk-
relaties. Ten slotte bespreek ik de aristocratische transformatie op het politieke veld, hun 
aanpassing aan de veranderende omstandigheden in de sfeer van macht door professionali-
sering via rechtenstudies en de vormgeving en oprichting van een moderne politieke bewe-
ging c.q. partij.

Het derde hoofdstuk betreft de economische dimensie. Daarin staat de omvang en samen-
stelling van de aristocratische welstand centraal, en de functie die het financiële vermogen 
had voor de continuïteit c.q. veranderingen in de maatschappelijke positie van aristocraten. 
Eerst ga ik met behulp van successiememories en aanslagen in de directe rijksbelastingen na 
waar aristocraten zich in de vermogenshiërarchie bevonden. Daarbij wordt ook aandacht ge-
schonken aan de welstandsdiversiteit in het aristocratische milieu. Vervolgens komt de struc-
tuur van de aristocratische rijkdom aan bod. Onderzocht wordt of aristocraten grootgrondbe-
zitters waren, zoals hun standgenoten in de omringende landen, of dat zij toch vooral tot de 
wereldwijd bekende Hollandse effectenbezitters moeten worden gerekend. Ten slotte bekijk 
ik of en hoe aristocraten hun vermogensbeheer aanpasten aan de veranderende economische 
omstandigheden in de tweede helft van de negentiende eeuw en welke gevolgen dit heeft ge-
had voor hun maatschappelijke positie. 

Het vierde hoofdstuk behandelt de sfeer van aanzien, het prestige van aristocraten toen de 
gegoede, zich emanciperende middenklasse maatschappelijk als het ware ‘naar boven’ op-
schoof. Om na te gaan hoe aristocraten hebben getracht om als een exclusieve sociale eli-
te ‘oben zu bleiben’, welke indruk zij op anderen wilden maken en welk zelfbeeld zij daar-
bij ontwikkelden, heb ik dit hoofdstuk gemodelleerd naar Goffmans impression management. 
Op het front stage wordt via een reconstructie van de levensstijl en de materiële cultuur van 
aristocraten en andere notabelen bekeken hoe zij zich publiekelijk in de samenleving pre-
senteerden. Achtereenvolgens passeren de aristocratische consumptie, de schulden en de 
statussymbolen de revue, en daarna wordt onderzocht in hoeverre de gegoede burgerij zich 
aristocratische kentekenen eigen maakte en wat daarvan de gevolgen waren voor het aristo-
cratische milieu. 

Back stage wordt de aandacht geconcentreerd op het proces van deftige familievorming. 
Eerst komen in de machtsfeer de huwelijksverbindingen op het Binnenhof aan bod, de aris-
tocratische openstelling c.q. afsluiting van nieuwe notabelen op het Haagse pluche. Daarna 
wordt in de financieel-economische dimensie onder de hoogste belastingbetalers in Neder-
land bekeken in hoeverre aristocraten door dynastie- en clanvorming, door insluiting en uit-
sluiting hebben getracht om een exclusieve sociale elite te blijven. Ten slotte bekijk ik via de 
huwelijken van hun kinderen welk zelfbeeld aristocraten erop nahielden, en of zij vertrouwen 
stelden in de toekomst van hun eigen familie en hun stand, of dat zij juist het einde van hun 
hegemonie zagen naderen en door omhelzing van de gegoede middenklasse trachtten om op 
te gaan in een nieuwe nationale elite.
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In het vijfde en laatste hoofdstuk, de slotbeschouwing, recapituleer ik mijn empirische be-
vindingen en in de ontknoping vat ik de hoofdlijn van mijn redenering samen. Tot slot kom ik 
in een perspectief op toekomstig onderzoek naar de twintigste eeuw terug op de katholieke 
adel, waarmee ik deze studie begon.



Inhuldiging van Willem III in De Nieuwe Kerk te Amsterdam op 12 mei 1849, temidden van Neder-
landse aristocraten.



2 Het lange afscheid

Wij hebben een nieuwe liberale regering. Al die stomme aristocraten mopperen 
en klagen, maar het is hun eigen schuld; waarom zijn zij ook te onbekwaam, 
te dom, om een regering te vormen? Overal op het vasteland van Europa zijn de 
hogere standen vol onwetendheid en vooroordelen; intelligentie, bekwaamheid, 
zij het dan niet-gepolijst en zonder verfijnde manieren, vindt men in de midden-
klasse, bij de burgerij en dus komt die aan de macht, aldus Koningin Sophie 
(1818-1877) op 1 februari 1862.

Hella S. Haasse en S.W. Jackman, Een vreemdelinge in Den Haag. Uit de 
brieven van Koningin Sophie der Nederlanden aan Lady Malet (z.p. 1984) 
179.

Sophia Frederika Mathilde van Württemberg was in 1839 getrouwd met Prins Willem van 
Oranje, die in 1849 als Koning Willem III van Nederland werd ingehuldigd in de Nieuwe Kerk 
te Amsterdam. Zij was de dochter van de koning van Württemberg, Willem Frederik Karel van 
Württemberg, en grootvorstin Catharina Paulowna van Rusland, dochter van Paul I, de tsaar 
van Rusland. Het was geen gelukkig huwelijk. Sinds 1855 leefde Koningin Sophie van tafel en 
bed gescheiden van haar dominante, overspelige echtgenoot in haar eigen vertrekken van pa-
leis Noordeinde, terwijl zij de zomers op huis Ten Bosch doorbracht. 

Gewoonlijk stelde de Koningin zich zeer gereserveerd op ten aanzien van de parlementaire 
ups en downs in Nederland, maar uit bovenstaande summiere mededeling in haar correspon-
dentie uit 1862 aan de Britse Lady Malet blijkt dat zij de politieke ontwikkelingen aandachtig 
en met grote betrokkenheid volgde. Hoewel de gegoede burgerij voorlopig nog niet volko-
men de dienst zou uitmaken op het Binnenhof, getuigt haar opmerking van de nodige intel-
ligentie en een scherp inzicht in de wereld om haar heen.1

Over hoeveel macht beschikten aristocraten nadat hun grondwettelijke privileges in 1848 
waren geschrapt? Hoe reageerden zij op de gegoede burgerij, die meer macht kreeg, welge-
stelder werd en steeds meer in aanzien steeg? Welke strategieën ontwikkelden aristocraten 
om zich zowel op als buiten het Binnenhof te handhaven? Deze hoofdvragen vallen uiteen in 
de volgende subvragen. Hoeveel aristocratische families waren op het Binnenhof vertegen-
woordigd en welke positie namen zij daar in? Waren zij getalsmatig in de meerderheid? Zijn 
aristocraten als een politieke eenheid te zien, of was hun verscheidenheid veeleer kenmer-
kend? Welke rol speelde hun religie daarbij? In hoeverre vormden zij via familieleden en be-

1  Zie ook Dianne Hamer, Sophie. Koningin der Nederlanden. Biografie van Sophie van Würtemberg (1818-1877) op basis van brieven en dagboeken 
(Hilversum 2011).

Koningin Sophie 
(1818-1877).



58 2 het lange afscheid

kenden netwerken, die elkaar hielpen om de overhand te houden c.q. om ‘oben zu bleiben’? 
Hoe stelden zij zich op ten aanzien van de opkomende middenklasse en buiten het Binnen-
hof ? Sloten zij zich bij haar aan, of sloten zij zich eerder af ?

De grondwet van 1848 had de koning onder ministeriële verantwoordelijkheid geplaatst, 
directe verkiezingen geïntroduceerd en de belangrijkste standsprivileges van aristocraten in 
Nederland afgeschaft. Senatoren werden niet langer voor het leven door de vorst benoemd 
en de eerste stand van ‘Edelen en Ridderschappen’ wees niet langer de Tweede Kamerleden 
aan. Sindsdien werd ook steeds minder adeldom verleend.2 Daarmee waren belangrijke maat-
schappelijke spelregels voor de gezeten families in korte tijd ingrijpend veranderd. 

Heel wat mensen zagen de grondwetsherziening dan ook met verbijstering en afschuw 
aan, en zij waren de minsten niet: ‘de entourage van de kroonprins, die van 1849 tot 1890 als 
Koning Willem III regeren zou, en de kroonprins zelf, de meerderheid van het Parlement, tal-
loze ambtenaren op hoge posten, kortom belangrijke groepen van het politieke personeel van 
vóór 1848, dat zeker niet slechts een hofkliek was en tot op zekere hoogte de mening van de 
patriciërs, de grote handelshuizen, de oud-regenten en de aristocratie vertegenwoordigde’, 
meldt Kossmann.3

Als zij dat al zouden hebben gewild, waren de adellijke en patricische families die voor 1848 
tot de bestuurlijke macht hadden behoord er nadien niet in geslaagd om hun onderlinge ver-
schillen te overbruggen. Net als in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië waren aristo-
craten in Nederland eendrachtiger in hun standsgevoel en levensstijl dan in het opstellen van 
een politieke agenda.4 

Misschien zou dat ook wel te veel gevraagd zijn, want al was sinds 1814 binnen de nationale 
notabelenelite via onderlinge huwelijken een zekere amalgamering van deftige families op-
getreden, in menig opzicht verschilde het selecte gezelschap maar weinig van de bonte schare 
van zeshonderd notabelen, die Willem I in 1814 te Amsterdam had uitgenodigd ter bespreking 
van de ontwerp-Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van de speciaal daartoe inge-
stelde commissie onder leiding van Gijsbert Karel van Hogendorp.5 

Deze notabelen waren toen geselecteerd op basis van het criterium van aanzienlijkheid, ‘het 
zij door deugd en uitstekende bekwaamheden, of door geboorte, of door vermogen, of door 
vroegere, dan wel door tegenwoordige ambtsbetrekkingen’ verkregen.6 Van de zeshonderd 
genodigden gaven 474 notabelen op de vergadering acte de présence.7 Het ging vooral, maar 
niet uitsluitend om lokale bestuurders uit de steden en de ambtsheerlijkheden op het platte-
land. 

2  Zie Bijlage I diagram 1. Nobilitatie in Nederland, 1814-1919.
3  Kossmann, De Lage Landen, 228.
4  Volgens Kuiper kon de adel zich na 1813 niet op nationaal niveau als een aparte politieke groepering manifesteren, en vermoedelijk 
wilde hij dat ook niet. Kuiper, Adel in Friesland, 287. Vgl. Cardoza, Aristocrats, 42.
5  Van der Laarse, Nation of notables, 13.
6  Staatsblad, bijvoegsel 14 februari 1814, 314-315. Zie ook Van der Laarse, ‘Burgers als buitenlui’, 34. 
7  Van der Laarse, Nation of notables, 13. Zie het PDC voor de namenlijsten. De departementale indeling dateert uit de Franse Tijd. De 
Franse connotatie van deze term is natuurlijk niet vreemd, want Frans was de taal van de haute-volée in Nederland. Zo had bijvoorbeeld 
minister van Financiën mr. Floris Adriaan baron van Hall (1791-1866), die de staatsfinanciën na 1848 op orde bracht, speciaal basis-
onderwijs te Voorburg genoten van een Waalse predikant om goed Frans te leren. Volgens Pauw van Wieldrecht was de elite in Den 
Haag in het begin van de twintigste eeuw tweetalig. De adel sprak Nederlands en deftig ‘Haags Frans’: le Hageois. Pauw van Wieldrecht, 
Het dialect van de adel, 80-86.
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Velen hadden een juridische achtergrond en waren (groot)grondbezitter, zoals de Friese 
Carel Æmilius Els baron Collot d’Escury (1779-1828), die in 1821 de hoogste grondbelas-
tingbetaler in de Noordelijke Nederlanden was.8 Andere grote grondbezitters kwamen bij-
voorbeeld uit Gelderland, zoals Diederik Louis baron van Brakell tot den Brakell (1768-1852). 
Volkier Rudolph Bentinck tot Schoonheten (1738-1820) kwam uit Overijssel. Een Zuid-Hol-
landse afgevaardigde was mr. Pieter Beelaerts van Emmichoven (1772-1847). Joan Schuur-
beque Boeye (1781-1847) kwam speciaal voor de gelegenheid uit Zeeland. Uit Groningen/ 
Drenthe was jhr.mr. Justus Hendrik Ludovicus d’Aulnis de Bourouill (1777-1832) naar Am-
sterdam gekomen, terwijl Noord-Holland en Utrecht waren vertegenwoordigd door bijvoor-
beeld Johan Daniël Cornelis Carel Willem baron d’Ablaing van Giessenburg (1779-1859).

Er waren ook hoogleraren, kooplieden en fabrikanten in de vergadering, zoals hoogleraar 
Griekse geschiedenis en taal aan het Atheneum Illustre te Amsterdam prof.mr. Herman Tolli-
us (1742-1822), houtkoper Bernard Joseph van Sonsbeeck (1772-1858), lakenfabrikant Jan van 
Heukelom (1758-1835) en de voormalige VOC-koopman Godfried Carel Gockinga (1761-1816).

De 474 notabelen die aan het convocaat gehoor gaven, waren afkomstig uit alle delen van 

8  Kuiper, Adel in Friesland, 209.

‘Souvereine vorst gaande naar de vergadering der aanzienlijken’ op 29 maart 1814 in de Nieuwe Kerk 
te Amsterdam.
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het land met alle politieke, economische, sociaal-culturele en religieuze verschillen van dien. 
Uit het departement Friesland waren 38 aanzienlijken op de vergadering in de Nieuwe Kerk te 
Amsterdam aanwezig. Het departement Boven-IJssel, ongeveer het noordelijke deel van het 
huidige Gelderland, was door 66 notabelen vertegenwoordigd; uit het departement Monden 
van de IJssel (Overijssel) gaven 37 aanzienlijken aan het vorstelijke convocaat gehoor en van het 
departement Monden van de Rijn, het huidige Noord-Brabant en het zuidelijk deel van Gelder-
land, waren 56 afgevaardigden aanwezig. De afvaardiging uit het departement Monden van 
de Maas (Zuid-Holland) bestond uit 92 notabelen. Het relatief kleine departement De Mon-
den van de Schelde (Zeeland) telde 18 afgevaardigden, terwijl het departement Wester-Eems 
(Groningen en Drenthe) was vertegenwoordigd door 34 notabelen. Ten slotte was het depar-
tement Zuiderzee (Noord-Holland en Utrecht) met 133 notabelen in de Nieuwe Kerk te Am-
sterdam aanwezig.9

Als vergadering vormden deze door de gewestelijke bestuurders voorgedragen notabelen 
in feite de politieke vertegenwoordiging van oude regentenfamilies uit de Republiek en de pa-
triottenelite, die na de politieke woelingen in 1781 naar voren was getreden. Na 1814 verleen-
de Willem I aan een aantal van hen adeldom, zoals aan de grondbezitters Reinier Engelbert 
van Dorth tot Medler (1759-1847) en Antonius Josephus Johannes Casparus de Voocht (1775-
1845). Beiden mochten zich 28 augustus 1814 respectievelijk baron en jonkheer noemen. 

Nog geen vijftig jaar later zullen deze aanzienlijken door onderlinge huwelijksbanden als 
notabelenelite vermoedelijk wat minder heterogeen zijn geweest, maar empirisch onderzoek 
daarnaar ontbreekt vooralsnog. Hoe dan ook, de oude verschillen in godsdienst en politie-
ke overtuiging bleven na 1848 bestaan en vormden waarschijnlijk belangrijke belemmerin-
gen voor de vorming van een adequaat aristocratisch bolwerk tegen de gegoede burgerij. Dit 
hoofdstuk wil laten zien waarom aristocraten toch niet meteen van het Binnenhof verdwenen. 

Ondanks de fundamentele onderliggende verschillen beschikten adellijke en patricische 
families over voldoende bestuurlijke invloed, materiële middelen en sociale cohesie, waar-
door hun afscheid van het Binnenhof na de Grondwetswijziging van 1848 nog zeker een hal-
ve eeuw duurde. Thorbecke cum suis mag de oude gezeten families door de constitutionele in-
greep hebben gekortwiekt, vleugellam waren zij er vooralsnog niet door gemaakt.

Aristocraten en het nieuwe constitutionele kader

De oude wereld, die wij gekend en – misschien – zelf te gronde gericht hebben, 
is voorbij.

Het Loo, 4 augustus 1849,
Koningin Sophie (1818-1877)10

In de eerste decennia van het Koninkrijk der Nederlanden hadden de aristocratische families 
op het Binnenhof een monopoliepositie ingenomen, maar hun hegemonie rustte op de wan-

9   PDC.
10  Hella S. Haasse en S.W. Jackman, Een vreemdelinge in Den Haag. Uit de brieven van Koningin Sophie der Nederlanden aan Lady Malet (z.p. 
1984) 98.
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kele basis van ten minste drie bijzondere omstandigheden: de steun van het absolutistische 
staatshoofd, hun aanzien en respect als vanzelfsprekende maatschappelijke leiders, en de be-
reidheid van de gegoede burgerij om zich daaraan te onderschikken. In de loop van de jaren 
veertig veranderden alle drie. 

De grondwet van 1848 plaatste een aantal democratische principes boven aan de politieke 
agenda. De macht van de vorst werd via ministeriële verantwoordelijkheid aan banden ge-
legd, door de introductie van het censuskiesrecht werden aristocraten niet langer als de van-
zelfsprekende bestuurdersklasse gezien, en tegelijkertijd verwierp de gegoede burgerij haar 
ondergeschikte maatschappelijke positie door politieke macht op te eisen. De opkomst van 
het liberalisme in Nederland valt niet alleen te zien als een emancipatiebeweging van de bui-
tengewesten tegen Holland, zij was ook een onderdeel in de strijd van de gezeten burgerij en 
de middenklassen tegen de bevoorrechte maatschappelijke positie van de oude families, die 
tot adel behoorden en het voormalige regentenpatriciaat.11

Tot dan had de koning de ministers en de senatoren benoemd, terwijl de Tweede-Kamerle-
den door de Staten der Provinciën werden aangewezen. De meerderheid werd voor 1848 uit 
notabele, voornamelijk adellijke en patricische families gerekruteerd.12 In de praktijk bleek, 
dat de toegang tot de bestuurlijke macht grotendeels bepaald werd door de afkomst van de 
kandidaten. De Kieswet in 1850 beoogde dat te veranderen. Sindsdien bepaalde iemands wel-
stand, althans zijn belastingaanslag, of hij Tweede-Kamerleden mocht kiezen of als Eerste-
Kamerlid kon worden gekozen en daarmee werd een plutocratisch element in het staatsbe-
stel geïntroduceerd.13 Geboorte, afkomst kreeg zo concurrentie van welstand en verdienste. 

Deze ‘nieuwe orde van Thorbecke’, de modernisering van het bestel, was in 1848 echter vrij 
plotseling en volgens vooraanstaande historici bij toeval tot stand gekomen.14 De onderlig-
gende structuren waren dan ook niet zomaar aangepast. Kossmann noemt de revolutionai-
re grondwet een min of meer ‘onverwacht incident’, dat niettemin van fundamenteel belang 
bleek te zijn voor de Nederlandse geschiedenis.15 Verscheidene andere historici hebben haar 
als te modern gekwalificeerd, voornamelijk omdat zij niet het vanzelfsprekende gevolg was 
van een intern Nederlandse ontwikkeling.16 

Voor aristocratische families betekende het nieuwe constitutionele kader een directe aan-
tasting van hun bevoorrechte maatschappelijke positie, want de bepaling in de grondwet van 
1814, dat de eerste stand van ‘Edelen en Ridderschappen’ de leden van de Tweede Kamer be-

11  Theo van Tijn, ‘The party structure of Holland and the Outer Provinces in the Nineteenth Century’, in: J.S. Bromley and E.H. 
Kossmann, Britain and the Netherlands. Metropolis, dominion and province. Volume IV (Den Haag 1971) 176-208.
12  Kuiper, Adel in Friesland, 285-287.
13  Grondwet van 1848, artikel 76: ‘De leden der Tweede Kamer worden in de kiesdistricten, waarin het Rijk verdeeld wordt, gekozen 
door de meerderjarige ingezetenen, Nederlanders, in het volle genot der burgerlijke en burgerschapsregten, en betalende in de di-
recte belastingen eene som, die, overeenkomstig met de plaatselijke gesteldheid, doch niet beneden het bedrag van ƒ 20, noch boven 
dat van ƒ 160, in de kieswet zal worden vereischt.’ Artikel 78: ‘De Eerste Kamer bestaat uit 39 leden. Zij moeten behooren tot de hoogst 
aangeslagenen in de rijksdirecte belastingen.’
14  Kossmann, De Lage Landen, 166. Vgl. Remieg, Aerts, ‘Een staat in verbouwing. Van Republiek naar constitutioneel koninkrijk, 
1780-1848’, in: Remieg Aerts, Herman de Liagre Böhl, Piet de Rooy en Henk te Velde, Land van kleine gebaren. Een politieke geschiedenis van 
Nederland 1780-1990 (Nijmegen/Amsterdam 1999) 90.
15  Kossmann, De Lage Landen, 166.
16  Boogman, ‘Achtergronden’, 56; Piet de Rooy, Republiek van rivaliteiten. Nederland sinds 1813 (Amsterdam 2002) 61; Henk te Velde, 
‘Van grondwet tot grondwet. Oefenen met parlement, partij en schaalvergroting, 1848-1897’, in: Aerts c.s., Land van kleine gebaren, 100; 
Van der Laarse, Nation of notables, 26.
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noemde, werd in 1848 geschrapt.17 ‘Om tot lid der Tweede Kamer verkiesbaar te zijn, wordt 
alleen vereischt dat men Nederlander, in het volle genot der burgerlijke en burgerschapsreg-
ten zij en den ouderdom van dertig jaren hebbe vervuld,’ aldus artikel 79 van de Grondwet van 
1848.18

Bovendien werden de Eerste-Kamerleden voortaan niet langer door de koning voor het le-
ven benoemd, maar voor enkele jaren gekozen uit de hoogstaangeslagenen in de directe rijks-
belastingen in de provincies. Daarmee hield de nog maar net gerestaureerde, vernieuwde en 
uitgebreide adellijke stand in feite alweer op te bestaan als een formeel corporatief lichaam in 
het Koninkrijk der Nederlanden. ‘By abolishing the nobility as a policical class’, schrijft Van 
der Laarse, ‘Thorbecke’s constitution returned in a way to Hogendorp’s initial idea of one no-
table Estate, defined by wealth and prestige instead of birth and lineage. However, the politi-
cal consequences of this redefinition only dawned upon the ruling elite after the constitutio-
nal crisis around 1870.’19 

Volgens De Wit verloor de aristocratie haar hegemonie doordat de revolutie van 1848 de ge-
goede burgerij aan de macht bracht.20 Sindsdien bestonden in elk geval nadrukkelijk alleen 
nog adellijke families met het voorrecht om hun titel of predicaat te voeren. Vanwege de Kies-
wet van 1850 dienden zij voortaan net als anderen om de gunst van de kiezer te dingen. Aris-
tocraten raakten zo misschien hun bestuurlijke anker kwijt, maar verlies van politieke privi-
leges betekende nog niet dat aristocraten meteen op drift raakten en van het Haagse pluche 
verdwenen.21

De verandering van het constitutionele kader resulteerde namelijk niet in een fundamen-
teel andere samenstelling van de nationale bestuurlijke elite. Aristocraten bleven tot diep in 
de twintigste eeuw disproportioneel in de regering en het parlement oververtegenwoordigd. 
Net als vijftig jaar eerder werd het grootste deel van de ministers, de senatoren en de Tweede- 
Kamerleden na 1848 uit de sociaal-economische elite van de hoogste belastingbetalers gere-
kruteerd.22 Die belastingen waren de grondbelasting wegens bezit van gebouwde en ongebouw-

17  Vgl. de Grondwet van 1814 (Derde Hoofdstuk, Van de Staten der Provinciën of Landschappen stelt in artikel 73: ‘Er zullen zijn 
Staten van de Provinciën Landschappen’; en artikel 77: ‘Er zullen zijn in de Provinciën of Landschappen Edelen of Ridderschappen 
[…].’ De Grondwet van 1815 (Vierde hoofdstuk, Van de Staten der Provinciën, Eerste afdeeling, van de zamenstelling der Staten van 
de Provinciën) stelt in artikel 129: ‘De Staten der Provinciën zijn zamengesteld uit leden, gekozen door de volgende drie standen, 
namelijk: Door de Edelen of Ridderschappen, Door de Steden, Door den Landelijken Stand’; en Artikel 144 (Tweede afdeeling. Van 
de magt der Staten Provinciaal): ‘Aan de Staten der Provinciën wordt opgedragen het verkiezen van leden voor de tweede kamer der 
Staten-Generaal in of buiten hun midden, en zoo veel doenlijk uit alle oorden van hunne Provincie.’ en de Grondwet van 1848 (Derde 
Hoofdstuk. Van de Staten-Generaal. Eerste Afdeeling. Van de Zamenstelling der Staten-Generaal) artikel 76: ‘De leden der Tweede 
Kamer worden in de kiesdistricten, waarin het Rijk verdeeld wordt, gekozen door de meerderjarige ingezetenen, Nederlanders, in 
het volle genot der burgerlijke en burgerschapsregten, en betalende in de directe belastingen eene som, die, overeenkomstig met de 
plaatselijke gesteldheid, doch niet beneden het bedrag van ƒ 20, noch boven dat van ƒ 160, in de kieswet zal worden vereist.’ Zie ook 
Kuiper, Adel in Friesland, 278-283; Idem, ‘Van heerlijkheid naar familiestichting’, 204, 210.
18  Van Hasselt, Verzameling van Nederlandse staatsregelingen en Grondwetten (Alphen aan den Rijn 1964) 303.
19  Van der Laarse, Nation of notables, 45.
20  De Wit, De strijd tussen aristocratie en democratie, 380. Vgl. J. Gabriëls, ‘Patrizier und Regenten: Städtische Eliten in den nördlichen 
Niederlanden, 1500-1850’, in: H. Schilling und H. Diederiks (eds.) Bürgerliche Eliten in den Niederlanden und in Nordwestdeutschland (Köln/
Wien 1985) 51-53; Kuiper, Adel in Friesland, 28. 
21  Van der Laarse, Nation of notables, 45.
22  Deze fiscale elite werd met ingang van 1848 tot de invoering van algemeen kiesrecht in 1917 jaarlijks in lange lijsten per provincie 
gepubliceerd in de Staatscourant en in provinciale dagbladen. Zie verder Bijlagen, Beschouwing van de bronnen, De lijsten van verkies-
baren voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal, 1848-1917, noot 35.
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de vaste goederen, de personele belasting, die gericht was op zichtbare welstandstekenen en 
kan daarom als een soort weeldebelasting worden beschouwd, en het patentrecht wegens uitoe-
fening van een beroep of het voeren van een bedrijf.23 

In het politieke debat over actuele maatschappelijke vraagstukken werden net als voorheen 
voornamelijk grootgrondbezitters, de belangrijkste ondernemers en andere zeer welgestelde 
ingezetenen betrokken. De meesten maakten deel uit van adellijke en patricische families, 
die al voor 1848 tot de bestuurslaag behoorden. ‘Voor de notabelen-stand is 1848 allerminst 
een totale nederlaag gebleken’, schrijft Boogman. ‘Ook na 1848 bleef deze groep in het poli-
tieke en sociale bestel een allerbelangrijkste positie innemen.’24 Maar liefst eenentachtig van 
de honderd ministers uit de eerste vijfentwintig jaar na 1848 waren volgens hem van adellijke en 
patricische huize.25 Volgens Fockema Andreae behoorden tussen 1848 en 1879 ruim honderd-
dertig van de tweehonderdtachtig parlementsleden tot de ‘traditionele aristocratie’. Ook tussen 
1879 en 1918 werd het overgrote deel van de Tweede-Kamerleden uit adel, patriciaat en gezeten 
burgerij gekozen.26 

Helaas lieten beide historici in het midden wie zij daarmee precies bedoelen, zodat hun stel-
lingen moeilijk kunnen worden gecontroleerd. Daarom wordt hierna eerst de relatie tussen 
macht en welstand geanalyseerd, vervolgens worden de aanzienlijkste families in Nederland be-
keken en daarna ga ik in op de interne religieuze en de daarmee verbonden politieke verschil-
len binnen de aristocratie, die wellicht mede kunnen verklaren waarom haar getalsmatige over-
wicht op het Binnenhof niet resulteerde in een eclatante bestuurlijke suprematie. 

Relaties tussen macht en welstand

In de periode van het censuskiesrecht tussen 1848 en de introductie van algemeen mannelijk 
kiesrecht in 1917 bestond een direct verband tussen rijkdom en toegang tot het Binnenhof. 
Aristocraten waren onevenredig welgesteld. Daarop ga ik in het volgende hoofdstuk nader in. 
Zij bezaten vooral veel grond en daarom betaalden zij hoge grondbelastingaanslagen. Aange-
zien uitsluitend de hoogste belastingbetalers in de provincies verkiesbaar waren voor de Eer-
ste Kamer, hadden aristocraten langs die weg een bevoordeelde toegang tot de macht. Deze 

23  Effectenbezit was onbelast, zodat het mogelijk was dat een rijke effectenbezitter met weinig grondbezit en een lage aanslag in het 
personeel niet tot de hoogstaangeslagenen behoorde. De meeste rijke effectenbezitters zullen wegens hun woning en welstand een 
hoge personele belastingaanslag hebben betaald, en zo de minimum belastingsom van hun woonprovincie hebben overschreden. 
Moes, ‘Lijsten van verkiesbaren’, 138-139.
24  Boogman, ‘Achtergronden’, 56.
25  Van de honderd ministers tussen 1848 en 1875 waren er volgens Boogman 81 van adellijke of patricische afkomst. Boogman, 
‘Achtergronden’, 57; geciteerd door Kossmann, De Lage Landen, 227. Alleen al de adel leverde tussen 1848 en 1918 bijna een kwart van 
het totale aantal ministers in deze periode. Werkgroep Elites bulletin nr. 6, oktober 1984, 20. Tijdens het Interbellum liep dat terug tot 
ongeveer elf procent, en na 1945 twee procent. De afname van de adel in de Tweede Kamer vertoont een vergelijkbare ontwikkeling. In 
de periode 1815-1830 behoorde vijftig procent van de Tweede-Kamerleden tot de adel. J.Th.J. van den Berg, De toegang tot het Binnenhof. 
De maatschappelijke herkomst van de Tweede-Kamerleden tussen 1849 en 1970 (Meppel 1983) 47; W. Ultee, W. Arts en H. Flap, Sociologie. Vragen, 
uitspraken, bevindingen (Groningen 1992) 435. Van 1849 tot 1890 nam dit af tot ongeveer twintig procent, en tussen 1890 en 1920 daalde 
het adellijke aandeel tot dertien procent. Na 1918 belandde het percentage definitief onder de tien procent. De Eerste Kamer vertoont 
een zelfde ontwikkeling. Het verlies van macht, aanzien en rijkdom was voor de oude elite een geleidelijk proces dat tot diep in de 
twintigste eeuw voortduurde. Het verliep niet voor alle subgroepen in hetzelfde tempo. Zo domineerden edelen bijvoorbeeld nog zeer 
lang het ambt van minister van Buitenlandse Zaken. Tussen 1848 en 1984 bezat meer dan de helft een adellijke titel. M. Dogan en M. 
Scheffer-van der Veen, ‘Le personel ministériel Hollandais (1848-1958)’, l’Anné sociologique 3e serie (1957-’58) 95-125.
26  S.J. Fockema Andreae en H. Hardenberg, 500 jaren Staten-Generaal in de Nederlanden (1964) 217, 276, 277.
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nauwe band tussen macht en rijkdom kan geconcretiseerd worden door de nationale bestuur-
lijke elite te relateren aan deze hoogste belastingbetalers in de provincies. 

Tussen beide vallen vier relaties te onderscheiden: politici waren zelf hoogstaangeslagene; 
zij waren zelf geen hoogstaangeslagene, maar behoorden wel tot een familie met hoogstaan-
geslagenen; zij waren getrouwd met een vrouw uit een hoogstaangeslagen familie, of zij be-
hoorden niet tot de drie eerder genoemde categorieën en vielen daarmee buiten het hoog-
staangeslagen milieu.27 Met 233 personen was meer dan de helft van de 444 ministers en 
parlementsleden uit vijf steekjaren in de tweede helft van de negentiende eeuw zelf hoogst-
aangeslagene. Nader onderzoek naar de andere 211 mannen leert, dat 107 van hen als vader, 
zoon, kleinzoon of broer van een hoogstaangeslagene deel uitmaakten van een familie uit de 
fiscale elite. 

Bij elkaar maakten dus 340 van de 444 bestuurlijke eliteleden deel uit van het zeer welge-
stelde milieu der hoogstaangeslagenen. Bij de resterende 104 bestuurlijke eliteleden kon ik 
geen bloedverwantschap met de hoogstaangeslagenen vaststellen, maar tien van hen waren 
wel via een huwelijk aan families van hoogstaangeslagenen te relateren.28 Zo behoorde bijna 
tachtig procent van de ministers en parlementsleden uit de tweede helft van de negentiende 
eeuw tot het meest welgestelde deel van de bevolking.29 En die nauwe band tussen welstand 
en macht c.q. gezag was onmiskenbaar in het voordeel van aristocraten, zoals we in het vol-
gende hoofdstuk zullen zien.

Een dergelijk overwicht van welgestelden geldt niet alleen voor de bestuurlijke elite als ge-
heel, maar ook voor de afzonderlijke echelons van ministers, senatoren en Tweede-Kamerle-
den. Conform de grondwet van 1848 waren alle senatoren hoogstaangeslagene. Als een sena-
tor van de lijsten van hoogstaangeslagenen verdween en dus buiten de fiscale elite belandde, 
diende hij de Eerste Kamer te verlaten, althans tot de grondwetswijziging van 1887. Dat is 
daadwerkelijk twee keer voorgekomen, namelijk bij de senatoren jhr. Hendricus Albertus Die-

27  De relatie tussen welstand en censuskiesrecht is eerder onderzocht door L. Blok en J.M.M. de Meere, ‘Welstand, ongelijkheid in 
welstand en het censuskiesrecht in Nederland omstreeks het midden van de 19de eeuw’, Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 41 
(1978) 175-294. 
28  De 104 bestuurlijke eliteleden bij wie ik geen verwantschapsrelatie met de hoogstaangeslagenen kon vaststellen zijn: mr. 
H.A.A. des gemaakt op 10-10-2002Amorie van der Hoeven; P.J. Bachiene; mr. C.C.A. Beens; J.W. Bergans; G.H. Betz; mr. J.G.S. 
Bevers; mr. M. Bichon van IJsselmonde; H.J. Bool; G.P. Booms; J. Bosscha; mr. J.B. Bots; L.G. Brocx; mr. J.L. de Bruyn Kops; C.L.J. 
Cornelis; Jhr. J.P. Cornets de Groot van Kraaijenburg; mr. A. van Delden; J.P. Delprat; F.J. Domela Nieuwenhuis; J.H. Donner; 
A. Engelvaart; S.R. van Franck; W.A. Froger; mr. J.L.H. baron Gericke van Herwijnen; A. Gildemeester; N. Glinderman; mr. H. 
Goeman Borgesius; mr. P. Gouverneur; H.D. Guyot; mr. J.L.L. Harte; mr. J.F. van der Heijde; mr. C.J.A. Heijdenrijck; B.H. Heldt; 
G.L.J. van der Hucht; mr. H.A. Huguenin; Dr. W.H. Idzerda; mr. F.J. Jespers; Dr. W.J.A. Jonckbloet; mr. A.F. Jongstra; mr. W. van 
der Kaaij; mr. A. Kerdijk; J.J. van Kerkwijk; H.C.F. Kerstens; mr. L.W.C. Keuchenius; mr. N.P.J. Kien; W.F. van Kip Erp Taalman; 
Jhr. G.J.G. Klerck; G. Kruis; mr. J. van Kuyk; mr. L.E. Lenting; mr. H.D. Levyssohn Norman; mr. F.G.R.H. van Lilaar; E. Lucas; mr. 
K.A. Meeussen; W. de Meijier; H. Mensonides; mr. L. Metman; mr. A.A.J. Meylink; mr. P. Mijer; mr. C.J.F. Mirandolle; mr. A.E.J. 
Modderman; S.A. de Moraaz; J.J. van Mulken; mr. J.A. Mutsaers; W.P.A. Mutsaers; Jhr.mr. J.T.H. Nedermeijer van Rosenthal; 
J.P.Th. van Nunen; R.K. Okma; mr. J.B. van Osenbruggen; Chrs. Pahud; mr. J.G. Patijn; mr. K.A. Poortman; mr. H. Provó Kluit; 
A.E. Reuther; J.J. Rochussen; Jhr. mr. W.F. Rochussen; Dr. C.A. Rombach; J.K.H. de Roo van Alderwerelt; W. Rooseboom; L.F.H.C. 
Ruland; Jhr.mr. G.L.M.H. Ruys van Beerenbroek; Jhr.mr. A.F. de Savornin Lohman; A.M. Schagen van Leeuwen; J. Schepel; mr. 
P.C. Schooneveld; P.G.J. van der Schrieck; A.L.W. Seijffardt; Ph.W. van der Sleyden; mr. H. Smeenge; T.J. Stieltjes; H. Stolte; mr. 
J.R. Thorbecke; mr. J.A.N. Travaglino; mr. J.D. Veegens; mr. H.A. van de Velde; S. van Velzen; mr. H.C. Verniers van der Loeff; 
mr. S. Vissering; B.R.F. van Vlijmen; mr. B. Wichers; mr. P.F.E. van Wintershoven; mr. W. Wintgens; mr. W. Wybenga; G. Zijlma; 
J. Zijp Kzn.
29  Zie ook Bijlage I diagram 4. De 270 families die tussen 1850 en 1890 zowel tot de bestuurlijke als de fiscale elites behoorden, 
verdeeld in statusgroepen.
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dericus Coenen (1818-1907) en mr. Henk Jan Smit (1814-1892), die daarom respectievelijk in 
1876 en in 1884 moesten aftreden.30 Daarna werden de vereisten voor het lidmaatschap van 
de Eerste Kamer verruimd tot hoge ambtenaren en degenen die Tweede-Kamerlid waren ge-
weest, maar uit de cijfers blijkt dat dit toch niet in veel sociale verbreding resulteerde. Verder 
was bijna zestig procent van de ministers zelf hoogstaangeslagene of telg van een familie met 
hoogstaangeslagenen, bijvoorbeeld als vader, broer of zoon. Ten slotte was ook bijna drie-
kwart van de Tweede-Kamerleden uit mijn vijf steekjaren hoogstaangeslagene.31 

De band tussen macht en welstand veranderde tussen 1848 en 1890 dus zeer geleidelijk, en 
over de hele periode bezien per saldo niet veel.32 De veranderingen werden voornamelijk ver-
oorzaakt doordat de bestuurlijke elite in Nederland in de loop van de tweede helft van de ne-
gentiende eeuw groter werd, zoals overigens ook in andere Europese landen het geval was.33 
In 1850 waren hier in totaal 117 ministers en parlementsleden; in 1890 was dit aantal tot 265 
gestegen.34 

Het aantal politici, dat zelf hoogstaangeslagene was, nam weliswaar toe van 75 in 1850 tot 
89 in 1890, maar bleef toch achter bij de groei van de totale bestuurlijke elite. Op het eerste 
gezicht mag het erop lijken dat de band tussen gezag en geld daarmee wat losser werd, maar 
dat is grotendeels schijn, want het percentage eliteleden dat niet zelf op de lijsten van hoogst-
aangeslagenen wordt vermeld, maar wel telg was van een hoogstaangeslagen familie nam te-
gelijkertijd toe. 

Een belangrijk deel van de groei der bestuurlijke elite was dus eveneens afkomstig uit het 
welgestelde milieu van de fiscale elite, zij het dat naarmate de jaren in de tweede helft van de 
negentiende eeuw vorderden meer van de vermoedelijk wat minder welgestelde familieleden 
van hoogstaangeslagenen in de politieke arena verschenen. Wat macht betreft veranderde er 
getalsmatig per saldo dus weinig voor het welgestelde milieu.

Interessant is dat in hoogstaangeslagen kringen na 1880 ook wat meer huwelijksrelaties 
werden aangeknoopt met politici die niet tot de hoogste belastingbetalers behoorden. Dit 
zou erop kunnen wijzen dat aristocraten zich wat meer openstelden voor nieuwkomers uit de 
upper middle classes op het Binnenhof. Daarop ga ik in hoofdstuk vier nader in.

30  H.A.J. van Schie, ‘De verkiesbaarheid voor het lidmaatschap van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1849-1923’ (ongepubliceerde 
scriptie Parlementaire Geschiedenis, Noordwijk 1983) 41-42; ARA II, Eerste Kamer, ontslag leden, voorlopig nr. G 69. De Grondwet 
van 1848 schreef voor dat alle Eerste-Kamerleden uit de hoogstaangeslagenen werden gerekruteerd. Dat gold tot de Grondwetsherzie-
ning van 1887. Daarna konden bijvoorbeeld ook hoge ambtenaren die geen hoogstaangeslagene waren in de senaat komen. Zo werd 
naast de ‘geldaristocratie’ toen ook de ‘ambtelijke aristocratie’ in de senaat toegelaten. Moes, ‘Lijsten van verkiesbaren’, 124, 153; 
J.Th. de Ruwe, De Eerste Kamer der Staten-Generaal (Nijmegen 1957) 5. Tussen 1888 en 1917 zijn 53 leden op grond van hun vervulling 
van hoge en gewichtige openbare betrekkingen in de Eerste Kamer gekomen. H.A.J. van Schie, Verkiesbaarheid, 34, 65-66. In mijn vijf 
steekjaren waren alle Eerste-Kamerleden hoogstaangeslagenen, behalve vijf personen in mijn steekjaar 1890. Het gaat om F.H.P. 
van Alphen, mr. J. Kappeyne van de Coppello, mr. S.A. Vening Meinesz, jhr.mr. W. Six en mr. H.A. Nebbens Sterling. ‘Alfabetische 
naamlijsten van de leden der Staten-Generaal en de ministers, hoofden van departementen van Algemeen Bestuur’, Verslag van de 
handelingen der Staten-Generaal, 1890-1891.
31 Na de Grondwetsherziening in 1887 kwamen ook Tweede-Kamerleden en hoge ambtenaren voor het Eerste-Kamerlidmaatschap 
in aanmerking. Moes, ‘Lijsten van verkiesbaren’, 163-165.
32  Bijlage I diagram 2. Veranderingen in de relaties tussen de bestuurlijke en fiscale elites, 1850-1890.
33  Wasson, Aristocracy, 150.
34  Van Hasselt, Nederlandse staatsregelingen en Grondwetten, 340, (Grondwet 1922) 391, (Grondwet 1938) 437. In enkele steekjaren telde 
ik wat meer eliteleden door tussentijdse mutaties – bijvoorbeeld door ziekte of overlijden – waardoor het totaal aantal eliteleden in 
een steekjaar groter is dan het voorgeschreven aantal. Zo telde ik in 1939 175 bestuurlijke eliteleden. Sinds de grondwetswijziging van 
1887 waren er formeel vijftig senatoren en honderd Tweede-Kamerleden.
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Evenmin als de ‘nieuwe orde’ van Thorbecke met de introductie van kiesrecht kort na 1848 
tot een fundamenteel andere sociale samenstelling van de bestuurlijke elite had geleid, resul-
teerde de groei van de bestuurlijke elite gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw 
tot een wezenlijk bredere sociale rekrutering van politici. Binnen het nieuwe constitutione-
le kader van de revolutionaire grondwet van 1848 veranderde de positie van aristocraten dan 
ook nauwelijks. De meesten waren nu eenmaal als (groot)grondbezitters zeer welgesteld en 
betaalden daarom hoge aanslagen in de directe rijksbelastingen, waardoor zij een verhoogde 
kans op een senaatszetel en ook op andere bestuurlijke functies hadden.

Van de aristocraten (de statusgroepen adel en ‘oud patriciaat’) in de bestuurlijke elite was 
bijna tweederde zelf hoogstaangeslagene, en nog eens een kwart van hen behoorde tot een 
hoogst aangeslagen familie.35 Ruim negentig procent van de aristocraten op het Binnenhof 
was afkomstig uit het milieu van de hoogstaangeslagenen. Bij de adel bestond de nauwste 
relatie tussen welstand en een bestuurlijk ambt, want bijna alle adellijke ministers en par-
lementsleden behoorden tot een familie uit de fiscale elite of staan zelf op de lijsten van 
hoogstaangeslagenen vermeld. Op de 118 edelen uit de bestuurlijke elite in vijf steekjaren 
tel ik zeven uitzonderingen.36 Voor dit verschijnsel waarbij de adel is oververtegenwoordigd 
in de hoogste regionen gebruikt de Duitse historicus Reif de term ‘adelspyramide’.37

De uitzonderlijke positie van aristocraten in het bestel blijkt eens te meer als we haar ver-
gelijken met die van de andere, niet-aristocratische notabelen uit de bestuurlijke elite (de sta-
tusgroepen ‘zelfbenoemd patriciaat’ en ‘andere burgers’). Bij hen was de relatie tussen macht 
en geld aanmerkelijk losser. Van de ministers en parlementsleden die tot deze nieuwe elite 
behoorden, was nog geen veertig procent hoogstaangeslagene. Als daar degenen bij worden 
opgeteld die via hun verwantschap tot een hoogst aangeslagen familie behoorden, komen we 
op 62 procent. Van de nieuwe burgerlijke elite was dus een betrekkelijk grote groep niet ver-
want aan de fiscale elites, zodat deze ministers en parlementsleden waarschijnlijk afkomstig 
waren uit het minder welgestelde milieu.38 

35  Bijlage I diagram 3. Relaties tussen aristocraten (adel en ‘oud patriciaat’) en andere notabelen (‘zelfbenoemd patriciaat’ en ‘an-
dere burgers’) in de bestuurlijke elite met de hoogstaangeslagenen, 1850-1890.
36  Deze uitzonderingen zijn: jhr. J.P. Cornets de Groot van Kraaijenburg, mr. J.L.H.A. baron Gericke van Herwijnen, jhr.mr. J.T.H. 
Nedermeijer van Rosenthal, en jhr.mr. G.L.M.H. Ruys van Beerenbroek. Zij behoorden niet tot de hoogstaangeslagenen. Ten slotte 
waren jhr. G.J.G. Klerck, jhr.mr. W.F. Rochussen en jhr.mr. A.F. de Savornin Lohman via een huwelijk met de hoogstaangeslagen 
families verbonden.
37  Heinz Reif, Adel im 19. und 20. Jahrhundert (München 1999) 22. Vgl. Monika Wienfort, Der adel in der Moderne (Göttingen 2006) 98.
38  Ik gebruik de term ‘waarschijnlijk’, omdat niet is uit te sluiten dat deze families weinig grond, maar veel effecten bezaten en dus 
net zo welgesteld waren als de families die wel op het Binnenhof werden vertegenwoordigd. Als we de minderheid van honderd en 
vier eliteleden zonder dynastieke verwantschapsrelatie met de hoogstaangeslagenen op een tijdlijn zetten, wordt meteen duidelijk 
dat deze nieuwe elite langzaam maar zeker op de voorgrond trad. Geleidelijk kwamen er steeds meer mensen in de regering en het 
parlement die niet tot de fiscale elites behoorden. Onder hen bevinden zich enkele toonaangevende politici, zoals, Domela Nieuwen-
huis, Kerdijk en Vissering. 
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Aanzienlijkste families in Nederland

The smallest aristocracies were to be found in Finland and Croatia where they 
numbered around 50 to 100 families in each during the mid- to late nineteenth 
century. The next step up, 100 to 200, included many of the smaller countries 
or regions of Europe such as Austria proper, the Baltic provinces of Russia, Ba-
varia, Belgium, Bohemia, central Italy, Denmark, the Netherlands, Scotland, 
and Sweden. Between 200 and 300 families dominated Hungary, Ireland, 
Portugal, Romania, and the Kingdom of the Two Sicilies. Somewhere around 
500 families formed the aristocracies of England and Wales, Northern Italy, 
Prussia, and Spain. Perhaps as many as 1000 such families existed in France 
and Russia, though these estimates may be high.

Ellis Wasson, Aristocracy and the modern world
(Basingstoke and New York 2006) 25.

Telde Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw inderdaad een kleine, sterk ge-
integreerde aristocratische gemeenschap van honderd tot tweehonderd glänzenden Familien 
van zeer welgestelde, aristocratische signatuur met een gedeelde historische achtergrond, 
dezelfde kennissen en persoonlijke relaties op het Binnenhof ?39 Bestond de ‘upper ten’ in Ne-
derland uit rijke Hollandse burgers, of moet daarbij toch eerder aan aristocraten worden ge-
dacht? Het is niet eenvoudig om Wassons stelling te controleren, want hij geeft niet nader 
aan waarop zijn schatting is gebaseerd en de Nederlandse geschiedschrijving biedt weinig 
houvast. 

Het terrein blijkt eenvoudigweg nog teveel terra incognita. Zijn kenschets valt daarom het 
beste te typeren als een educated guess. De achterliggende vraag is niettemin intrigerend en 
stimulerend bovendien.40 Hoeveel families deelden hier in de negentiende eeuw de lakens 
uit? Waren het vooral welgestelde families uit de Hollandse burgerij, de mannen van Stavast, 
Quacks ‘go-ahead mensen’, de ‘go-getters’ die Jan Salie een lesje leerden, of betreft het toch 
eerder aristocratische c.q. adellijke en oude patricische families, die de touwtjes al geruime 
tijd in Nederland in handen hadden en probeerden om die zo lang mogelijk vast te houden? 
En hoe kan dat worden vastgesteld?

Het is aannemelijk dat het notabelenmilieu in Nederland van halverwege de negentiende 
eeuw uit een heterogene verzameling van getitelde en ongetitelde individuen bestond, die sa-
men tot een beperkt aantal families behoorden en in een op religieuze overtuiging, histori-
sche achtergrond en geografische herkomst gebaseerde sociale hiërarchie gedeeltelijk over-
lappende clans, kringen of coterieën vormden.41 

39  Vgl. Reif, Adel, 49.
40  Al eerder werd gesteld dat in Nederland een beperkt aantal mensen over onevenredig veel macht beschikte. Zo stelde de linkse 
katholieke vakbondsbestuurder uit West-Brabant Petrus Josephus Johannes Mertens (1916-2000) als voorzitter van het Nederlands 
Katholiek Vakverbond (NKV) op 19 oktober 1968 in een rede te Sneek, dat de Nederlandse economie zou worden beheerst door twee-
honderd personen (de zogenoemde “tweehonderd van Mertens”). Mertens was daarna van 1973 tot 1977 staatssecretaris van Sociale 
Zaken. Zie het biografische archief van het PDC.
41  Kuiper, ‘Inleiding‘, 9-25; Van der Laarse, Nation of notables; Idem, ‘Burgers als buitenlui’, 7-39. 



68 2 het lange afscheid

Zo verenigd als aristocraten waren in sym-
bolen, rituelen en conventies, zo verdeeld wa-
ren zij in geloofsgemeenschappen, cliques en 
coterieën.42 Sommige van die kringen hadden 
een politiek karakter, terwijl andere gewoon 
vriendenclubs waren van mensen met dezelf-
de smaak en belangstelling voor kunst en cul-
tuur. Met Weber kan in dit verband van ‘status-
cirkels’ worden gesproken.43

De kern van de nationale notabelenelite valt 
binnen een concentrisch status-model voor te 
stellen als een subverzameling van exclusieve 
clans van zeer welgestelde en machtige fami-
lies met een ascribed status, die zij genoten we-
gens de grootste stabiliteit en continuïteit in 
macht of invloed, welstand en aanzien. Hun 
voortbestaan hing af van verstandig vermo-
gensbeheer, zodat de materiële machtsbasis in 
stand bleef; een streven naar behoud van het 

familiegoed en bestuurlijke ambten in de eigen kring; een weloverwogen huwelijkspolitiek, 
gericht op het vinden van aansluiting bij andere welgestelde en machtige relaties; en een wa-
kend oog voor de eer van de familie en reputatie van het geslacht.44 

Als dit maatschappelijke gebied waar gezag, een hoge status en grote welstand elkaar over-
lappen wordt geoperationaliseerd als de mensen die in Nederland tussen de grondwets-
wijziging in 1848 en het begin van de Eerste Wereldoorlog in 1914 zowel tot de nationale 
bestuurlijke elite van ministers en parlementsleden als tot de fiscale elite van de hoogste be-
lastingbetalers in de provincies behoorden, komen we op nog geen driehonderd families uit. 
Om preciezer te zijn: in mijn vijf steekjaren tussen 1848 en 1900 tel ik over de hele periode in 
totaal 270 families.45 De ruime meerderheid, bijna zestig procent, kan tot de aristocratie wor-

42  Vgl. Lieven, Aristocracy, 140.
43  Weber, Essays in sociology, 191.
44  Van der Laarse, ‘Burgers als buitenlui’, 35.
45  Naar schatting telde Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw ongeveer driehonderd families, die zowel tot de natio-
nale bestuurlijke elite als tot de fiscale elites in de provincies behoorden. Daarbij ga ik uit van de vijf steekjaren 1850, 1860, 1870, 1880 
en 1890. In deze jaren vallen 444 individuen tot de nationale elite van de ministers en parlementsleden te rekenen. Zij behoorden tot 
389 families. Van deze families worden er 270 op de lijsten van hoogstaangeslagenen vermeld. Door het gebruik van steekjaren in de 
periode 1848-1917 is het mogelijk, dat een aantal families wordt gemist. Dat zou gaan om families die tussen twee steekjaren, dus binnen 
een decennium op het Binnenhof of de lijsten verschenen en er weer van verdwenen. In alfabetische volgorde behoorden de volgende 
families zowel tot de bestuurlijke als de fiscale elite, met tussen haakjes het aantal hoogstaangeslagenen. Met (>=1) wordt aangeven dat 
de familie met minstens een hoogstaangeslagene op de lijsten van verkiesbaren voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal was verte-
genwoordigd. Ablaing van Giessenburg, d’ (1); Akerlaken, Van (1); Alberda van Ekenstein (4); Alphen, Van (1); Andringa de Kempenaer, 
Van (5); Anemaet (2); Arnoldts (1); Baar, Van (1); Backer (5); Bahlman (3); Baud (1); Beaufort, De (9); Beeck Calkoen, Van (3); Beerenbroek 
(2); Begram (2); Beken Pasteel, Van der (1); Berckel, Van (2); Bergsma (2); Beyma, Van (3); Bieberstein Rogalla Zawadsky, De (2); Blanken-
heym (2); Blijdenstein (3); Blom (4); Blussé (3); Borch, Van der (6); Boreel (4); Borret (1); Borsius (2); Borski (4 1); Bosch van 
Drakestein (8); Boxman (1); Brantsen (5); Brauw, De (1); Bredius (2); Breggen Azn., Van der (1); Breuning (1); Brouwer (5); Brouwers (5); 
Bruggen, Van (3); Bruyn, De (7); Büchner (1); Bultman (1); Bylandt, Van (5); Carsten (2); Casembroot, De (2); Clercx (1); Coenen (1); Cool 
(1); Corver Hooft (2); Cost Jordens (1); Cremer (4); Cremers (2 1); Dedem, Van (4); Diepen (4); Dieu Fontein Verschuir, De (1); 

Schema 3 Concentrisch model van aristocrati-
sche clans en coterieën. De kingen of coterieën 
A, B en C vormen de nucleus van ten dele over-
lappende kernfamilies.
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den gerekend. Tegelijkertijd betekent dit, dat er ook nogal wat andere notabele families van 
burgerlijke signatuur waren, die in grote welstand leefden en over veel macht beschikten.

De nationale haute-volée van 270 families betreft 80 adellijke en 77 ebenbürtige clans uit het 
‘oude patriciaat’, 47 families uit het ‘zelfbenoemde patriciaat’, die na de Eerste Wereldoorlog 
veelal voor hun opname in de patriciaatsboekjes hebben betaald en 66 andere deftige burger-
lijke families die niet in de patriciaatsboekjes zijn opgenomen, maar die wel op het Binnenhof 
waren vertegenwoordigd en vaak ook zeer welgesteld waren. Zo komen we met een nucleus 
van 157 aristocratische families per saldo ongeveer in het midden uit van Wassons raming van 
een tenacious core van tussen de honderd en tweehonderd aristocratische families in het Neder-
land van de tweede helft van de negentiende eeuw.46  Deze relatief kleine groep van machtige 
en zeer welgestelde aristocratische families maakte al voor 1848 deel uit van de gevestigde 
elite in Nederland, en interessant is dat zij er ook na het verlies van haar formele standsprivi-

Diggelen, Van (1); Dijckmeester (1); Dirks (1); Dobbelmann (3); Does de Willebois, Van der (2); Dommer van Poldersveldt (1); Donker (1); 
Doorn, Van (1); Dries, Van den (1); Dullert (2); Dumbar (1); Duymaer van Twist (1); Dyserinck (1); Eck, Van (3); Elout van Soeterwoude (1); 
Engelen (3); Eysinga, Van (6); Feltz, Van der (3); Fock (3); Foreest, Van (3); Fransen van de Putte (4); Fremery, De (2); Geer van Jutphaas, 
De (2); Geertsema (2); Gennep, Van (2); Gevers (8); Gijn, Van (2); Gleichman (1); Godefroi (1); Goekoop (1); Goes, Van der (2); Goltstein 
van Oldenaller, Van (3); Gratama (4); Groen van Prinsterer (1); Guljé (1); Haffmans (4); Hall, Van (5); Hardenbroek, Van (6); Hartevelt (1); 
Hartogh (1); Hartsen (2); Hasselman (2); Hasselt, Van (4); Havelaar (4); Heeckeren, Van (8); Heemskerk Veeckens (2); Heemstra, Van (5); 
Heiden Reinestein, Van (1); Hein (1); Hengst (2); Heukelom, Van (5); Hingst (1); Hintzen (1); Hoekwater (1); Hövell, Van (3); Hoffman (3); 
Holtzman (3); Hooft, ’t (6); Hope Loudon (1); Houten, Van (1); Hoyack (3); Huber (1); Humalda van Eysinga (1); Huydecooper (2); Huyssen 
(2); Insinger (5); Jacob, ’s (1 1); Jolles (1); Jong, De (3 1); Jonge van Ellemeet, De (1); Kalff (1); Karnebeek, Van (2); 
Kempen, Van (2); Kempenaer, De (2); Kolkman (1); Kool (1); Lambrechts de Cortembrach (1); Land (1 1); Lek de Clercq, Van 
der (4); Lely, Van der (1); Lidth de Jeude, Van (1); Lieftinck (1); Lier, Van (4); Limburg Stirum, Van (12); Limpens, De (1); Linden, Van der (1); 
Löben Sels, Van (1); Loon, Van (7); Loopuyt (3); Lotsij (1); Lycklama à Nijeholt (4); Lynden, Van (9); Mackay (1); Maesen de Sombreff, Van 
der (1); Magnée (3); Man, De (1); Marchie van Voorthuysen, Du (1); Martens (2); Mees (6); Meeuwen, Van (4); Meinesz (1); Merckelbach (2); 
Merkes van Gendt (1); Messchert van Vollenhoven (1); Meurs, Van (2); Michiels van Kessenich (4); Michiels van Verduynen (1); Moens (1); 
Moolenburgh (3); Muller (4); Naamen van Eemnes, Van (1); Nagell, Van (7); Nierstrasz (2); Nijsingh (2); Nijst (2); Nispen, Van (8); Nobel 
(1); Nolthenius (1); Olivier (1); Olne, d’ (1); Oppedeijk (1); Oudermeulen, Van der (3); Pallandt, Van (18); Philipse (2); Pické (1); Pierson (2); 
Pijnappel (1); Poorter, De (2 1); Prinsen (1); Pyls (1); Raadt, De (3); Rahusen (1); Ram, De (3); Reekers (1); Reenen, Van (5); Rees 
(2); Regout (7); Reinders (3); Rhemen van Rhemenshuyzen, Van (1); Rijckevorsel, Van (19); Rijsterborgh (1); Röell (4); Roest (1); Roijen, 
Van (8); Royaards van den Ham (1); Ruiter Zijlker, De (1); Rutgers van Rozenburg (3); Saaijmans Vader (1); Sandberg (7 1); Sasse 
van Ysselt, Van (2); Schaepman (1); Schiffer van Bleiswijk (1); Schimmelpenninck (12); Schot (1); Schreinemacher (1); Sickesz (1); Sitter, 
De (2); Six (2); Slicher van Domburg (1); Sloet (11); Smidt (1 1 1); Sonsbeeck, Van (6); Spengler (2); Stork (2); Storm 
(4); Strens (2); Swinderen, Van (7); Sypesteyn (1); Tak van Poortvliet (2); Taets van Amerongen (6); Teding van Berkhout (9); Tets, Van (1); 
Tex, Den (1); Thooft (1); Thuessink van der Hoop van Slochteren, à (1); Tienhoven, Van (6); Tonckens (5); Veen, Van (4); Verheij van den 
Bogaard (1); Verheyen (1 1); Verschoor (1); Villers de Pité, De (1); Viruly (10 1); Vlielander (2); Vollenhoven, Van (4); 
Voorst. Van (1); Vos de Wael (5); Vos van Steenwijk, De (11); Vries, De (5); Waal, De (1); Walchren, Van (1); Walter (2); Wassenaer van Cat-
wijck, Van (6); Weel, Van (10); Welderen Rengers, Van (3); Welt (3); Werk, Van de (1); Wertheim (5); Wessem, Van (2); Wylick Haffmans, 
Van (1); Ypeij (1); Zijlker (2); Zinnicq Bergman, Van (1); Zuylen van Nijevelt, Van (4);
46  Bijlage I diagram 4. De 270 families die tussen 1850 en 1890 zowel tot de bestuurlijke als de fiscale elites behoorden, verdeeld 
in statusgroepen. Dit betreft dus een exclusieve subgroep van de in totaal ongeveer vijfhonderd geslachten die in de adelsboekjes 
worden vermeld en de ongeveer zevenhonderd families uit de patriciaatsboekjes. Bij het diagram is een kanttekening op haar plaats. 
Anders dan het beeld wellicht suggereert zijn de adellijke en patricische families niet volkomen van elkaar te scheiden, omdat niet alle 
individuele telgen van een adellijk geslacht over een adelsdiploma of een predikaat beschikten. In totaal kon ik bij 39 hoogstaange-
slagen families vaststellen, dat er zowel adellijke als niet-adellijke telgen voorkwamen, namelijk bij de families Backer, De Beaufort, 
Van Boelens, Boreel, Bosch, Brantsen, Citters, Dedel, Van Dusseldorp, Van der Feltz, Fontein, Godin, Van Haersma de With, Van Ha-
rinxma thoe Slooten, Van der Heyden, Hovy, Huydecooper, Huyssen, De Jonge, Van Lennep, Van Loon, Lycklama à Nijeholt, Martens, 
Van Meeuwen, Quintus, Ram, Van Reede, Van Rhemen van Rhemenshuyzen, Van Riemsdijk, Van Rijckevorsel, Van den Santheuvel, 
Schimmelpenninck, Snoeck, Van Swinderen, Teding van Berkhout, Van Tuyll van Serooskerken, Versluys, Van Weede en Van der 
Wijck. Zij vallen echter vrijwel alle tot het ‘oude patriciaat’ te rekenen. Meestal gaat het om de stamvader van een adellijke familie die 
zelf nog geen adeldom had verkregen, maar zijn nakomelingen wel, zoals het geval is bij bijvoorbeeld mr. J. van Lennep (1802-1868) 
en zijn kleinzoon jhr.mr. F.K. van Lennep (1865-1928). Zulke niet-adellijke hoogstaangeslagenen met adellijke familieleden heb ik in 
mijn analyses op het niveau van families tot de adel gerekend. 
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leges in slaagde om disproportioneel in het landsbestuur te worden vertegenwoordigd. Veel 
van haar telgen vervulden niet alleen bestuurlijke functies op en buiten het Binnenhof, maar 
waren bovendien verbonden aan het hof als kamerheer, schenker of jagermeester. 

Een aantal individuen uit deze kringen werd herhaaldelijk in de regering en/of het parle-
ment gekozen of benoemd. Het was geen uitzondering dat zij meerdere decennia op het plu-
che van het Binnenhof zetelden. Bovendien bleken de families waartoe zij behoorden in staat 
om hun omvangrijke welstand onder wisselende economische omstandigheden in opeen-
volgende generaties in stand te houden. Daarbij speelde niet alleen het geluk van mannelijke 
erfopvolgers een rol, maar ook de opvoeding, discipline en loyaliteit van alle telgen aan het 
familiebelang, waarbij de conserverende functie van moeders als hoedsters van het sociaal-
culturele kapitaal moeilijk kan worden overschat.47

Anderen verdwenen na een of twee ambtstermijnen van het Haagse pluche, maar zij wer-
den na 1848 nog lange tijd vrijwel steeds vervangen door telgen van de zelfde of andere aris-
tocratische families, zoals een broer, zoon of neef, die eveneens loyaal waren aan de belan-
gen van de clan of familie, haar bezit en de ambities van de pater familias. Daarom was het niet 
uitzonderlijk, dat meerdere telgen van dezelfde clan tegelijkertijd in het parlement of in het 
kabinet zetelden. 

Het is niet moeilijk om enkele voorbeelden van families met meerdere telgen in de bestuur-
lijke elite na 1848 te noemen. De familie Van Nispen was tussen 1848 en 1914 met zeven tel-
gen (drie senatoren en vier Tweede-Kamerleden) op het Binnenhof vertegenwoordigd; het ge-
slacht Schimmelpenninck met zes telgen (van wie een met een dubbelfunctie: drie senatoren 
en vier Tweede-Kamerleden), de familie Van Asch van Wijck met vier telgen (een senator en 
drie Tweede- Kamerleden), de familie (Godin) De Beaufort met vier telgen (een minister en drie 
Tweede-Kamerleden) en het geslacht Van Lynden met vier telgen (van wie een met dubbelfunc-
ties: vier ministers, twee senatoren en twee Tweede-Kamerleden).48

In de eerste decennia na 1848 kwam het in aristocratische kringen frequent voor dat zonen 
hun vader of grootvader in de senaat of de Tweede Kamer opvolgden. Voorbeelden van fami-
lies die op dit specifieke punt naar voren treden en ook in opeenvolgende generaties op de 
lijsten van hoogstaangeslagenen worden vermeld, zijn de aristocratische families Van Lyn-
den, Van Swinderen, Van Eysinga en Van Nispen, en bij dat selecte gezelschap hoort ook een 
handvol families dat van het Binnenhof verdween, maar er na verloop van tijd weer terugkeer-
de, zoals de familie Van Zuylen van Nijevelt. In veel andere gevallen werden aftredende aris-
tocraten vervangen door telgen van doorgaans zeer welgestelde adellijke of oude patricische 
families, waarmee via huwelijken intieme relaties bestonden.

Uit het saldo van families die na 1848 op het Binnenhof verschenen en zij die uit de natio-
nale politiek verdwenen, blijkt dat aristocraten (adel en ‘oud patriciaat’) er nog tot in de jaren 
tachtig in slaagden om zich vrijwel onverkort op het Haagse pluche te handhaven.49 Opval-
lend daarbij is dat het aantal aristocratische families in de laatste decennia van de negen-

47  Vgl. Dronkers en Schijf, ‘Van de publieke naar de culturele of economische sector?’, 117.
48  Dan heb ik de aangetrouwde verwanten nog buiten beschouwing gelaten. De aantallen hebben betrekking op de periode 1848-
1890. In totaal telt de familie Van Asch van Wijck tot 1939 acht bestuurlijke eliteleden, De Beaufort zeven, Van Lynden veertien, Van 
Nispen tien eliteleden en Schimmelpenninck acht. Zie ook het biografische archief van het PDC.
49  Bijlage I diagram 5. Saldo van verdwijnende en verschijnende aristocratische en andere notabele families op het Binnenhof, 
1848-1939.
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tiende eeuw op het Binnenhof afnam, maar dat het aantal aristocraten er op peil bleef. Dit 
betekent dat minder families meer ministers en Kamerleden gingen leveren.50 Vooral na het 
ontstaan van moderne politieke partijen omstreeks 1880, die een massa-aanhang nastreef-
den, kregen aristocraten te maken met nieuwe, verzuilde elites, die op het Binnenhof hun 
entree maakten. Een klein aantal aristocratische families bracht toen meer verwanten in de 
politieke arena. 

Tussen 1880 en 1890 verschenen per saldo nog vijf nieuwe aristocratische families op het 
Binnenhof, maar tussen 1890 en 1914 verdwenen er niet minder dan 39 die niet meer door 
stand- of clangenoten werden opgevolgd. Sindsdien werden aristocraten die het nationale 
bestuur vaarwel zegden niet langer vervangen door telgen van andere aristocratische fami-
lies. Na een kleine opleving in het interbellum was hun afscheid van het Binnenhof daarmee 
een feit.

Ook wat het welstandscriterium betreft, vertoont deze tenacious core van 270 machtige fami-
lies een opmerkelijke continuïteit, die het duidelijkst naar voren komt als we deze elitekern 
vergelijken met de andere groep van bijna 1.700 hoogstaangeslagen families uit vijf steekja-
ren, die wel zeer welgesteld waren maar geen ministers of parlementsleden leverden. Een 
veel groter deel van de 270 topfamilies staat in meerdere steekjaren op de lijsten vermeld.51 
Dit betekent, dat hun telgen op relatief jonge leeftijd via het erven van voldoende finan cieel 
vermogen welgesteld genoeg waren om tot de hoogstaangeslagenen te kunnen behoren. 

Bourdieu noemt dit fenomeen ‘social power over time’, namelijk ‘which is tacitly recogni-
zed as the supreme excellence: to possess things from the past, i.e., accumulated, crystallized 
history, aristocratic names and titles, châteaux or “stately homes”, paintings and collections, 
vintage wines and antique furniture, is to master time, through all those things whose com-
mon feature is that they can only be acquired in the course of time, by means of time, against 
time, that is, by inheritance or through dispositions which, like the taste for old things, are 
likewise only be acquired with time and applied by those who can take their time.’52 Daarbij 
merkt hij nog subtiel op, dat ‘vroegrijpheid’ in dit verband paradoxaal genoeg een gevolg is 
van ‘ouderdom’: ‘[…] aristocracy is the form par excellence of precocity since it is nothing 
other than the seniority which is the birthright of the offspring of ancient families (at least 
in societies in which age and aristocracy – virtually equivalent notions – are recognized as 
values)’.53

Van de 1.700 andere het hoogst in de directe rijksbelastingen aangeslagen families ston-
den er relatief meer veel korter op de lijsten van hoogstaangeslagenen vermeld. Zij vertonen 
dus een hogere circulatiegraad in de fiscale topgroep. Dit impliceert dat zulke nieuwe nota-
belen gemiddeld ouder waren toen zij voldoende directe rijksbelastingen betaalden om op de 
lijsten van hoogstaangeslagenen te worden vermeld. De meesten moesten dus waarschijn-
lijk eerst hun fortuin vergaren om een met de 270 families vergelijkbaar welstandsniveau te 
bereiken.

50  Bijlage I diagram 6. Aantal aristocratische individuen en families in de bestuurlijke elite, 1850-1890.
51  Bijlage I diagram 7. Het aantal steekjaren dat de 270 families die tussen 1850 en 1890 zowel tot de bestuurlijke als de fiscale elite 
behoorden op de lijsten van hoogstaangeslagenen staan vermeld, en andere hoogstaangeslagen families.
52  Bourdieu, Distinction, 71-72.
53  Ibidem.
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Als we het verloop van deze betrekkelijk kleine groep zeer machtige en tegelijk buitenge-
woon welgestelde families met de hoogste sociale status in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw bezien, valt een tweetal zaken op. Ten eerste werd de groep na 1848 geleidelijk 
groter. Het aantal families nam toe van 70 in 1860 naar 88 in 1890. Ten tweede verschenen 
rond de numeriek stabiele elitekern van 55 aristocratische families na 1870 geleidelijk meer 
nieuwe notabele families in de regering en het parlement. Naast de oude families, die al om-
streeks 1848 tot de bestuurlijke macht behoorden, maakten steeds meer zeer welgestelde 
families uit de gelederen van de gegoede middenklasse, het ‘zelfbenoemde patriciaat’ hun 
opwachting. 

Daarnaast kwamen er vanaf ongeveer 1880, toen moderne politieke partijen werden opge-
richt, ook steeds meer minder welgestelde parlementariërs uit vooral confessionele of soci-
alistische hoek bij. Tegelijkertijd bereikten in deze jaren de eerste lichtingen van de in 1863 
door Thorbecke ingestelde Hogere Burgerscholen het Binnenhof. Dat was een nieuw soort, 
overwegend uit de gegoede burgerij afkomstige politici. Zij gingen een leidende rol spelen 
zonder dat zij zich het hele apparaat van de traditionele, aristocratische opvoeding hadden 
eigen gemaakt.54 

Uitsplitsing van deze aristocratische en andere notabele families in sociale statusgroepen 
laat zien, dat de adel na 1860 enigszins afnam, maar die teruggang werd gecompenseerd door 
een toename van zijn aristocratische evenknie, de oude patricische families, zodat het totale 
aantal aristocratische families in de kern van de Nederlandse elite per saldo toch op peil bleef. 
Verder steeg het ‘zelfbenoemde patriciaat’ tussen 1850 en 1890 van zes naar zestien families, 
en ook het aantal families uit de statusgroep ‘andere burgers’ nam tussen 1850 en 1880 toe, 
waarna hun aantal weer iets verminderde.55 

Zo ontwikkelden zich in sociaal opzicht onder het nieuwe constitutionele regime sinds 
1848 rond de macht op het Binnenhof in feite drie elites parallel aan elkaar. Er vallen oude, 
gevestigde families te onderscheiden van aristocraten, die zich op Erbe und Geburt baseerden. 
Zij pasten zich na 1848 in verschillende opzichten aan de nieuw ontstane constellatie aan en 
hielden stand tot diep in de twintigste eeuw, terwijl naast hen een andere elite verscheen van 
nieuwe plutocraten, die door het liberalisme, de economische opbloei en de koloniën naar 
voren trad. Zij dankten hun maatschappelijke toppositie voornamelijk aan hun welstand en 
het prestige dat daarmee was verbonden. Deze nieuwe notabelenelite werd met de opkomst 
van confessionele partijen en de socialisten na ongeveer 1880 geconfronteerd met een derde 
elitegroep, toen andere burgers, veelal van bescheiden afkomst en zeker minder welgesteld, 
via Leistung und Bilding op het Binnenhof doordrongen en de verzuiling van de samenleving tot 
ontwikkeling kwam. 

Geografische spreiding

Het netwerk van deze kleine driehonderd aanzienlijkste families in Nederland had ook een 
geografische dimensie. Deze prominente clans bevonden zich niet alleen in de residentie 

54  Kossmann, De Lage Landen, 341.
55  Bijlage I diagram 8. Veranderingen in de sociale samenstelling van de 270 families die tussen 1850 en 1890 zowel tot de bestuur-
lijke als de fiscale elites behoorden, verdeeld in statusgroepen.
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rond het hof en op het Binnenhof, via wijdvertakte verwantschapsrelaties waren zij verspreid 
over alle delen van het land, zodat zij ook vanuit geografisch perspectief met recht als een na-
tionale elite kunnen worden beschouwd. 

Zo telt de familie Van Rijckevorsel dertien hoogstaangeslagenen in Noord-Brabant, een in 
Limburg, twee in Zuid-Holland, een in Noord-Holland en ten slotte twee in Gelderland. Zij 
vervulden bestuurlijke functies op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau. De fami-
lie Eysinga is een ander voorbeeld. Zij telde vier hoogstaangeslagenen in Friesland en een in 
Zuid-Holland. De familie Fransen van de Putte prijkt met twee telgen op de Zeeuwse lijst van 
hoogstaangeslagenen en twee op de lijsten in Zuid-Holland. 

Als we proberen om de geografische spreiding van deze notabele clans in Nederland te 
overzien, komt een interessante regionale verdeling naar voren.56 Voor de overzichtelijkheid 
deel ik de provincies in drie regio’s in. Het noorden omvat de provincies Friesland, Gronin-
gen, Drenthe en Overijssel; het midden Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelder-
land; het zuiden Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Om te beginnen is duidelijk, dat in alle 
provincies telgen van de aanzienlijkste tweehonderdzeventig families woonden. In dat op-
zicht kunnen we spreken van een nationaal familiecomplex dat het hele land bestreek. 

Daarnaast is eveneens helder dat in sommige provincies veel aanzienlijken voorkwamen 
met familievertakkingen in andere provincies, zoals Noord- en Zuid-Holland, terwijl families 
in de andere provincies maar weinig van zulke geografische vertakkingen hadden, zoals Gro-
ningen, Drenthe en Zeeland. Het geografische zwaartepunt van de aanzienlijkste families in 
Nederland lag onmiskenbaar in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. 

Naast een kring in ‘midden Nederland’ zijn twee geografische clusters van families herken-
baar: een in het noorden en een in het zuiden van Nederland. De families uit Groningen en 
Drenthe vallen op, omdat zij voornamelijk tot de noordelijke provincies waren beperkt, be-
halve uiteraard hun telgen die als minister of parlementslid tijdelijk in de residentie verble-
ven. Voorbeelden zijn de families Alberda van Ekenstein en Alberda van Menkema in Gronin-
gen, en de families Tonckens en Gratama in Drenthe. 

Er valt ook een concentratie in het zuiden van het land aan te wijzen, namelijk van fami-
lies die voornamelijk in Limburg, Noord-Brabant en ook wel in Zeeland woonden. De familie 
Regout is daarvan een voorbeeld. Zij telde negen hoogstaangeslagenen, die allen op de Lim-
burgse lijsten van verkiesbaren staan vermeld. Opvallend is dat er maar heel weinig families 
uit het noorden waren met vertakkingen in de zuidelijke provincies, en andersom. Het noor-
den en het zuiden lijken in dat opzicht aparte sociale circuits te zijn geweest met hun eigen 
religieuze en culturele leven.

Binnen de drie onderscheiden regio’s vallen geografische kernen met concentraties van 
notabele families te onderscheiden. In het midden van Nederland bestond een cluster in Am-
sterdam, met uitlopers in de richting van de Kennemerduinen in het westen en de Veluwe-
zoom in het oosten. In en rond ’s-Gravenhage bevond zich door de aantrekkingskracht van 
de residentie een andere, tamelijk heterogene, maar toch ook weer in hoge mate separate 
groep van families. En het zelfde geldt voor Rotterdam. 

56  Bijlage I tabel 10. Geografische vertakkingen van 270 families die tussen 1850 en 1890 zowel tot de bestuurlijke als de fiscale 
elite behoorden.
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Zo kunnen ook in de regio Noord-Nederland en Zuid-Nederland afzonderlijke concen-
traties worden onderscheiden, die op hun beurt ook weer uiteenvallen in kringen van clans 
die onderling intensieve en intieme onderlinge contacten cultiveerden en andere families 
die daarbuiten vielen. Die lijn kan worden doorgetrokken tot het niveau van individuen. De 
schrijver Louis Couperus laat aan de hand van de families Van Lowe, Van Naghel en Van der 
Welcke in zijn De boeken der kleine zielen op meesterlijke wijze zien, dat ook binnen een clan of 
familie markante statusverschillen tussen individuen bestonden. Sommige telgen frequen-
teerden de hoogste kringen, terwijl andere om uiteenlopende redenen eenvoudigweg van die 
coterieën uitgesloten waren.

De geografische spreiding van personele belastingaanslagen van de 810 hoogstaangeslage-
nen uit deze 270 families bevestigen deze indruk.57 Uit die aanslagen blijkt namelijk in welke 
gemeenten zij woonden, of althans een deel van het jaar verbleven. De meeste aanslagen van 
deze families werden opgelegd in het midden van Nederland (Noord-Holland, Zuid-Holland, 
Utrecht en Gelderland). Bovendien blijkt, dat steeds meer aanzienlijken daar na 1848 een aan-
slag in de personele belasting gingen betalen. 

57  Bijlage I diagram 9. Geografische spreiding in de personele belastingaanslagen van 810 hoogstaangeslagenen uit 270 families die 
tussen 1850 en 1890 zowel tot de bestuurlijke als de fiscale elite behoorden. 

Belangrijkste woon- en ver-
blijfplaatsen in het midden van 
Nederland van hoogstaange-
slagenen uit de 270 aanzien-
lijkste families, 1850-1890.
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Als we die concentraties van personele belastingaanslagen van de aanzienlijken in de mid-
denregio van Nederland volgen vanaf de kust in noord-oostelijke richting, passeren we een 
reeks van gemeenten. Een deel daarvan noemt Van der Laarse de noble belt.58 Van Rotterdam ko-
men we op de duinrug in de gemeenten Loosduinen en ’s-Gravenhage.59 In Rijnland woonden 
de notabelen in plaatsen als Voorburg, Wassenaar, Voorschoten, Leiden, Oegstgeest en verder in 
gemeenten op de zuidduinregel als Heemstede, Bloemendaal en dan landinwaarts in Haarlem. 

Van daaruit verder in oostelijke richting belanden we in Amsterdam en via Baarn in de 
Rijnoeverlanden in de provincie Utrecht, waar zich aan het einde van de negentiende eeuw 
langs de Stichtse Lustwarande steeds meer aanzienlijken vestigden.60 In de regio Overkwar-
tier woonden zij onder andere in Zeist en Leusden. Ten slotte betaalden veel van de notabelen 
personele belasting in gemeenten verder ten oosten van de Veluwezoom, zoals Arnhem, Velp 
en Rheden in de regio Zutphen bij Gorssel en Vorden in de buurt van de Duitse grens. 

Als die gemeenten als stippen via een lijn met elkaar worden verbonden, ontstaat als het 
ware een parelsnoer van plaatsen op de hooggelegen gedeelten van de duinwallen langs de 
Noordzeekust en in het weelderige groen van de eveneens relatief hoog gelegen, beschutte 
gemeenten langs de Veluwezoom. Tegen het einde van de negentiende eeuw trokken zich 
daar steeds meer oude families in de lommerrijkste gemeenten terug. Dit proces van culturele 
isolatie, waarin oude families uit de hogere kringen zich terugtrokken in deftigheid, distinc-
tie en distantie, werd door Kuiper als een ‘beschavingsdefensief ’ gekenschetst.61 

Religieuze en politieke verscheidenheid

De ministers en de Eerste- en Tweede-Kamerleden waren tussen 1848 en 1914 afkomstig uit 
alle delen van het land. Zij vertegenwoordigden ook de religieuze diversiteit van de Neder-
landse bevolking. Protestanten kwamen vooral uit de provincies ten noorden van de grote ri-
vieren, terwijl de katholieken voornamelijk in de zuidelijke provincies woonden. Tussen bei-
de bestond een scherpe scheidslijn. Tot op de dag van vandaag zijn bijvoorbeeld huwelijken 
tussen protestantse en katholieke adel zeldzaam gebleven.62 Ik heb de religieuze overtuiging 
van de nationale bestuurlijke elite uit vijf steekjaren in de tweede helft van de negentiende 
eeuw nader onderzocht.63 

58  Van der Laarse, Nation of notables, 43. ‘Een denkbeeldige reis door het negentiende-eeuwse vaderland zou ons in het voetspoor 
van Van Lennep en van Van Hogendorp voeren van Kennemerland, via de Utrechtse Heuvelrug naar de zuidelijke Veluwezoom, via 
het Gelderse coulisselandschap rond Zuthpen en Lochem door Twente, Salland naar het nieuwe buitenplaatsenlandschap van de 
Drents-Friese Wouden.’ Van der Laarse en Kuiper, Beelden van de buitenplaats, 20-21. Vgl. Crols, ‘De verburgerlijking van het buiten 
wonen’, 194.
59  Bijlage I tabel 11. Gemeenten waar de 810 hoogstaangeslagenen van de 270 aanzienlijke families personele belasting betaalden. 
60  C.L. van Groningen, De Stichtse lustwarande. Buitens in het groen (Zeist-Zwolle 1999).
61  Kuiper, ‘Aristocraten contra burgers’, 213-215. Zie ook Van der Laarse, Nation of notables, 43. 
62  Jaap Dronkers c.s., ‘Antropologische en sociologische kanttekeningen’, 44-62.
63  Van tien procent van alle ministers en parlementsleden heb ik de religieuze overtuiging niet kunnen achterhalen. Verder kwam 
het voor dat politici veranderden van godsdienst. Zo was de beroemde staatsman en geschiedschrijver mr. dr. Guillaume (Willem) 
Groen van Prinsterer Waals Hervormd gedoopt, maar later werd hij Nederlands Hervormd. Evenals zijn volgeling het Tweede-Kamerlid 
mr. Æneas baron Mackay, heer van Ophemert en Zennewijnen, tiende lord Reay of Reay en baronet of Nova Scotia. Ook hij was 
Waals Hevormd opgevoed, maar werd op latere leeftijd Nederlands Hervormd. Verder was ook de belangrijkste voorman van de 
christelijk-historischen aan het einde van de negentiende eeuw, jhr.mr. Alexander Frederik de Savornin Lohman, aanvankelijk Waals 
Hervormd. Van 1877 tot 1888 was hij Nederlands Hervormd, dolerend sinds 1886 en vanaf sinds 1888 Gereformeerd. Zie Biografisch 
archief PDC.
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Het grootste deel bestond uit Nederlands hervormden (51 procent), gevolgd door rooms-
katholieken (22 procent) en ten slotte verschillende denominaties (17 procent), zoals doops-
gezinden, gereformeerden, Waals hervormden, evangelisch luthersen en remonstranten.64 
De religieuze verscheidenheid van aristocraten (adel en ‘oud patriciaat’) was iets minder 
groot dan van de andere notabelen, maar toch nog aanzienlijk en daarmee mijns inziens veel-
betekenend.65 Iets meer dan de helft van de aristocraten was Nederlands Hervormd (55 pro-
cent), terwijl 46 procent van de andere notabelen (‘zelfbenoemd patriciaat’ en ‘andere bur-
gers’) die religieuze overtuiging aanhingen.

Hoewel de omvang van de bestuurlijke elite geleidelijk toenam van 117 in 1850 naar 165 in 
1890, nam het aantal Nederlands Hervormde ministers en parlementsleden relatief iets af. 
Verder veranderde in de religieuze verhoudingen gedurende de tweede helft van de negen-
tiende eeuw maar weinig.66 Dat geldt zowel voor aristocraten als voor de andere notabelen.67 
Tussen de sociale statusgroepen bestonden echter wel enkele interessante verschillen.

Het overheersend protestantisme geldt in feite voor alle afzonderlijke statusgroepen van de 
bestuurlijke elite, maar de adel telde de meeste Nederlands Hervormden. Katholieken treffen 
we vooral aan bij de statusgroep ‘andere burgers’ en in mindere mate bij de oude patricische 
families, die al voor 1848 tot de bestuurlijke macht behoorden.68 

Het ‘zelfbenoemde patriciaat’ telde relatief veel leden van andere denominaties, vooral 
doopsgezinden als de Twentse textielfabrikant en senator Albert Jan Blijdenstein (1829-1896) 
de Friese azijnfabrikant en Tweede-Kamerlid Sybrand Hingst (1824-1906) en de Rotterdamse 
koopman en senator Hendrik Muller Szn. (1819-1898), en Waals hervormden als minister van 
Koloniën Jean Chrétien Baud (1789-1859), Charles Ferdinand Pahud (1803-1873) eveneens 
minister van Koloniën en Tweede-Kamerlid Hendrik Provó Kluit (1803-1860). 

De religieuze diversiteit is dus zowel binnen de nationale bestuurlijke elite als geheel, als 
binnen de aristocratie aanzienlijk te noemen. De vraag is of dat van invloed was op de poli-
tieke verdeling van aristocraten en andere notabelen op het Binnenhof. Het antwoord is niet 
gemakkelijk te geven, want het politieke spectrum was omstreeks 1850 kleiner dan aan het 
einde van de negentiende eeuw. 

Boogman onderscheidt rondom 1848 conservatieven, conservatief-liberalen en liberalen.69 
Aangezien toen formeel nog geen politieke partijen bestonden, is het lastig om de politieke 
kleur van individuele ministers en parlementsleden te duiden. Het is moeilijk om ‘in de vage, 
vlottende groeperingen een bepaalde partij-indeling te onderscheiden’, beaamt Kossmann, 
‘Er waren zekere kernen van politieke wil waaromheen zich, in een spel van aantrekking en 
afstoting, individuen heen en weer bewogen.’70 

64  Bijlage I diagram 10. Religieuze verdeling nationale bestuurlijke elite (N=444), 1850-1890.
65  Bijlage I diagram 11. Religieuze verscheidenheid van aristocraten (adel en ‘oud patriciaat’) en andere notabelen (‘zelfbenoemd 
patriciaat’ en ‘andere burgers’) in de regering en het parlement, 1850-1890.
66  Bijlage I diagram 12. Veranderingen in de religieuze verhoudingen binnen de nationale bestuurlijke elite, 1850-1890.
67  Bijlage I diagram 13. Veranderingen in de religieuze verhoudingen van aristocraten, 1850-1890 en diagram 14. Veranderingen in 
de religieuze verhoudingen van de andere notabelen (‘zelfbenoemd patriciaat’ en ‘andere burgers’), 1850-1890.
68 Bijlage I diagram 15. Religieuze verscheidenheid binnen de bestuurlijke elite, 1850-1890, verdeeld in statusgroepen.
69  J.C. Boogman, Rondom 1848. De politieke ontwikkeling van Nederland 1840-1858 (Amsterdam 1978) 28 e.v. Zie ook Van Tijn, ‘The 
party structure’, 568-577.
70  Kossmann, De Lage Landen, 228.
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Toen moderne partijen tot ontwikkeling kwamen, werd de politieke profilering van de mi-
nisters en parlementsleden geprononceerder.71 Na ongeveer 1860 nam het aantal wier poli-
tieke kleur onduidelijk is af en vallen er antirevolutionairen, katholieken, socialisten, soci-
aal-democraten en sociaal-liberalen te herkennen.72 Zo kwamen de religieuze verschillen ook 
enigszins tot uiting in de politieke verhoudingen.

Van ruim negentig procent van de totale groep van 444 leden der nationale bestuurlijke 
elite uit vijf steekjaren in de tweede helft van de negentiende eeuw viel de politieke oriënta-
tie via het biografisch archief van het Parlementair Documentatie Centrum te duiden. Voor 
de overzichtelijkheid hanteer ik hier een vijftal hoofdcategorieën: liberalen, conservatieven, 
anti revolutionairen, rooms-katholieken en een restgroep.73 Lastig blijft dat elke politieke 
stroming moeilijk te identificeren progressieve en conservatieve flanken of substromingen 
kende. Zo is de term ‘liberaal’ een verzamelterm van ‘conservatief-liberaal’ en ‘sociaal-libe-
raal’, waardoor mijn etiket ‘liberaal’ en ‘conservatief ’ een groter verschil suggereert dan er in 
werkelijkheid was.74 Toch valt via deze globale indeling wel een indicatie te krijgen van de ver-
schillen in politieke oriëntatie binnen de nationale notabelenelite.

Tot in de jaren zeventig bestond een dominante tegenstelling op het Binnenhof tussen con-
servatieven en liberalen. Over het algemeen namen aristocratische conservatieven afstand van 
de Franse Revolutie met haar egalitaire beginselen en voorkeur voor volkssoevereiniteit. Zij 
meenden dat de overheid haar gezag aan God ontleent, en niet aan het volk. Zo valt een direc-
te relatie te leggen tussen religieuze verschillen in Nederland en fundamentele politieke ver-
deeldheid. Aristocraten waren omstreeks 1848 overwegend Nederlands Hervormd en conser-
vatief of liberaal, en na 1880 werden steeds meer van hen antirevolutionair. 

Verreweg het grootste deel van de aristocraten (adel en ‘oud patriciaat’) uit vijf steekjaren 
valt tot het liberale kamp te rekenen, maar alleen bij de andere notabelen (‘zelfbenoemd patri-
ciaat’ en ‘andere burgers’) waren de liberalen in de meerderheid.75 Verder telden aristocraten 
meer conservatieven dan de andere notabelen, maar van een algemeen politiek conservatisme 
kan bij aristocraten toch niet worden gesproken. Het opvallendste kenmerk is hun politieke 
verdeeldheid. Daarin lijken Nederlandse aristocraten enigszins af te wijken van hun standge-
noten in andere Europese landen zoals Engeland en Pruisen, waar de aristocratie over het al-
gemeen conservatiever was.76 

Te Velde noemt het een eigenaardigheid van de Nederlandse geschiedenis dat een werkelijk 
principieel conservatisme, zoals zich dat elders in Europa op basis van de tradities van een 
patriarchale landadel ontwikkelde, in Nederland amper bestond, omdat hier de gegoede bur-
gerij en haar gebruiken domineerden.77 Voor elke sociale statusgroep was het liberalisme de 

71 Ron de Jong, Van standspolitiek naar partijloyaliteit. Verkiezingen voor de Tweede Kamer 1848-1887 (Hilversum 1999) 10, 154-156.
72  Vgl. Kossmann, De lage landen, 197-198 en 250-251; Van Tijn, ‘Party structure’, 568-577; Kuiper, Adel in Friesland, 321.
73  In de restgroep heb ik ingedeeld: Takkianen, Anti-Takkianen, Orangisten, leden van de Sociaal Democratische Bond, partijlozen 
en degenen van wie de politieke oriëntatie onbekend is of niet nader te duiden.
74 Voor de identificatie van ‘conservatief-liberalen’, zie Boogman, ‘De Britse gezant Lord Napier over de Nederlandse volksvertegen-
woordiging (in 1860)’, BMGN LXXI (1957). Vgl. Hoogenboom, Standenstrijd en zekerheid, 75-79.
75  Bijlage I diagram 16. Politieke verdeling van aristocraten en andere notabelen in de bestuurlijke elite, 1850-1890 (N=406), dia-
gram 17. Politieke verdeling van aristocraten (adel en ‘oud patriciaat’) in de bestuurlijke elite, 1850-1890, en diagram 18. Politieke 
verdeling van andere notabelen (‘zelfbenoemd patriciaat’ en ‘andere burgers’) in de bestuurlijke elite, 1850-1890.
76  Lieven, Aristocracy, 222, 232-233, 237-238.
77  Te Velde, ‘Van grondwet tot grondwet’, 161.
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belangrijkste stroming, maar verder beston-
den aanmerkelijke onderlinge verschillen.78 
De adel telde de meeste conservatieven en an-
tirevolutionairen. Het ‘oude patriciaat’ valt net 
als de statusgroep ‘andere burgers’ te typeren 
als overwegend liberaal en katholiek, terwijl 
het ‘zelfbenoemde patriciaat’ met opvallend 
genoeg relatief veel conservatieven meer op de 
adel lijkt. Een belangrijk en hen typerend ver-
schil is dat veel meer edelen tot het antirevolu-
tionaire kamp behoorden.79 

De ontwikkeling in de politieke verhoudin-
gen laat enkele interessante pieken en dalen 
zien.80 De grondwet van 1848 wordt over het 
algemeen gezien als product van het liberalis-
me. Het is dan ook niet vreemd, dat in de eerste 
daaropvolgende decennia er afwisselend ge-
matigd liberale kabinetten (1848-1849, 1858-
1862), conservatieve kabinetten (1853-1858 en 
1866-1868) en liberale kabinetten (1849-1853, 
1862-1866 en 1868-1872) zijn geweest. Het li-

beralisme won onder aristocraten terrein tot in de jaren zeventig, terwijl het aantal conservatie-
ven met blauw bloed in de jaren zestig begon te verminderen.

Een aantal aristocraten maakte die politieke transformatie persoonlijk door. Zo behoorde de 
Nederlands Hervormde senator jhr.mr. Joan Huydecooper van Maarsseveen (1821-1890) tot in 
de jaren zeventig tot het conservatieve deel van de senaat, maar daarna werd hij liberaal.81 Dat 
geldt ook voor de Gelderse edelman mr. Cornelis Herman baron van Rhemen van Rhemenshuy-
zen (1811-1880). Aanvankelijk stond hij te boek als conservatief Eerste-Kamerlid, maar na 1870 
vertegenwoordigde hij nog tien jaar de liberalen.82

Het liberalisme viel in de jaren zeventig uiteen in aanhangers die de sociale kwestie boven-
aan op de agenda plaatsten en zij die zich daar tegen verzetten. Tegelijkertijd traden daarbij re-
ligieuze tegenstellingen op de voorgrond. Zowel het aantal liberale als het aantal conservatieve 
aristocraten liep sindsdien geleidelijk terug, terwijl het aantal katholieken en antirevolutio naire 
edelen en telgen van ‘oude’ patriciaatsfamilies steeg. 

Opvallend is dat het aantal adellijke conservatieven verminderde en het aantal antirevoluti-
onairen toenam, terwijl het erop lijkt dat de conservatieven en liberalen in de patricische ge-

78 Bijlage I diagram 19. Politieke verscheidenheid van de bestuurlijke elite 1850-1890 (N=406), verdeeld in statusgroepen.
79  Nederlandse politici die zich in de negentiende eeuw verzetten tegen de beginselen van de Franse Revolutie (met name die van 
de menselijke soevereiniteit) en daar tegenover de soevereiniteit van God plaatsten worden antirevolutionairen genoemd. Ze waren 
echter niet zozeer ‘contra-revolutionair’ of tegen alle verandering, maar vonden het beter verandering geleidelijk door te voeren, dus 
niet via revoluties. 
80  Bijlage I diagram 20. Veranderingen in de politieke verhoudingen onder aristocraten, 1850-1890.
81  Nederland’s Adelsboek 1903, 305; NNBW, dl.IX, 430.
82  Nederland’s Adelsboek 1903, 503; NNBW, dl.IX, 860.

Jhr.mr. Alexander Frederik de Savornin Loh-
man (1837-1924).
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lederen zich na 1870 veeleer bij de katholieken hebben aangesloten.83 Met relatief veel anti-
revolutionairen vertoont de adel een opvallend afwijkende politieke verdeling van de andere 
statusgroepen, die alle meer dan de helft liberaal waren en relatief weinig conservatieven tel-
den.84 

De cijfers laten zien dat de adel zich vanaf de jaren zeventig aanpaste aan de nieuwe poli-
tieke cultuur met partijen, die een massale aanhang nastreefden door zich eerst bij de Anti-
Revolutio naire Partij (ARP) en later bij de Vrij-Antirevolutionaire Partij (afgekort als VAR) en 
de Christelijk-Historische Unie (CHU) van De Savornin Lohman aan te sluiten. Deze partij is 
recent door Ten Hoven en De Jong gekenschetst als ‘het ideaaltype van de notabelenpartij’.85 Op 
deze belangrijke politieke transformatie van de adel kom ik verderop nader terug.

Net als bij de aristocraten nam het aantal conservatieven vooral na 1870 flink af, terwijl 
de (sociaal-)liberalen, de rooms-katholieken en wat later ook de antirevolutionairen toena-
men.86 Naar statusgroepen bekeken, nam bij het ‘zelfbenoemde patriciaat’ vooral het aantal 
liberalen toe.87 Bij de statusgroep ‘andere burgers’ handhaafden de liberalen zich en kwamen 
vooral de katholieken sterk op.88 Ook steeg het aantal politici dat ik in de politieke restcatego-
rie heb ingedeeld. Daaronder bevinden zich de voormannen van ‘de nieuwe tijd’, zoals Ferdi-

83  Bijlage I diagram 21. Veranderingen in de politieke verhoudingen binnen het ‘oude patriciaat’, 1850-1890.
84  Bijlage I diagram 22. Politieke verdeling van de adel, 1850-1890; diagram 23. Politieke verdeling van het ‘oude patriciaat’, 1850-
1890; diagram 24. Politieke verdeling van het zelfbenoemde patriciaat, 1850-1890 en diagram 25. Politieke verdeling van de status-
groep ‘andere burgers’, 1850-1890. 
85  Marcel ten Hooven en Ron de Jong, Geschiedenis van de Christelijk-Historische Unie, 1908-1980 (Amsterdam 2008) 14-18.
86  Bijlage I diagram 26. Veranderingen in de politieke verhoudingen bij andere notabelen in de bestuurlijke elite, 1850-1890.
87  Bijlage I diagram 27. Veranderingen in de politieke verhoudingen binnen het ‘zelfbenoemde patriciaat’, 1850-1890.
88  Bijlage I diagram 28. Veranderingen in de politieke verhoudingen binnen de ‘overige burgerij’, 1850-1890.
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nand Domela Nieuwenhuis, de charismatische voorman van de Sociaal-Democratische Bond. 
In het cijferverloop zien we de verzuiling binnen de nationale bestuurlijke elite ontstaan. 

Twee onderwerpen beheersten daarbij de politieke agenda. Ten eerste welke burgers naast de 
hoogste belastingbetalers kiesrecht zouden moeten krijgen. Ten tweede kwam de financiële 
gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs in publieke discussie. Katholieken en an-
tirevolutionairen wilden, dat de overheid ook bijzondere scholen zou gaan subsidiëren; de li-
beralen waren daar tegen. 

Groen van Prinsterer had zich al sinds de jaren vijftig met de problemen van het onder-
wijs beziggehouden. Vanaf de jaren zeventig verwierven antirevolutionairen onder leiding van 
Abraham Kuyper (1837-1920) steeds meer Kamerzetels, overigens net als de rooms-katholie-
ken onder leiding van de eerste priester in het Nederlandse parlement, Herman Schaepman 
(1834-1903). Beide stromingen waren getalsmatig omstreeks 1848 nog nauwelijks van beteke-
nis, maar deden vanaf de jaren zeventig steeds meer van zich spreken.89 

Het meningsverschil in 1871 rond het gezantschap bij de paus lijkt een omslagpunt te zijn 
geweest. Nadat Italië de kerkelijke staat had ingelijfd, was de kerkvorst zijn soevereiniteit ver-
loren en werd tijdens het laatste kabinet Thorbecke (1871-1872) door het amendement van het 
liberale Tweede-Kamerlid Gerard Dumbar (1815-1878) het Nederlandse gezantschap bij het 
hoofd van de Rooms-katholieke Kerk opgeheven.90 Dat betekende het einde van de politieke 
samenwerking tussen liberalen en katholieken, want heel wat katholieken die tot dan het libe-
rale gedachtegoed hadden aangehangen, besloten sindsdien om de katholieke zaak te steunen. 

Een voorbeeld is het katholieke Tweede-Kamerlid Charles Antoine baron de Bieberstein 
Rogalla Zawadsky (1796-1880).91 Toen hij in 1858 het Binnenhof betrad was hij Thorbecki-
aan, maar na de discussie met de liberalen over het opheffen van het gezantschap bij de paus 
brak hij met de liberalen om zich met de rooms-katholieken te verbinden. Ook de rooms-ka-
tholieke senator jhr.mr. Franciscus Bernardus Hubertus Michiels van Kessenich (1802-1881) 
maakte toen de overstap van liberaal naar conservatief katholiek.92 Zijn dochter was overigens 
getrouwd met een zoon van de eerder genoemde, zeer invloedrijke uit Polen afkomstige ka-
tholieke baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky. Huwelijksbanden en politieke allianties wa-
ren vaker met elkaar verweven. Een ander voorbeeld is Jhr. Ludovicus Johannes Baptista van 
Sasse van Ysselt (1809-1888). Hij was eveneens liberaal Tweede-Kamerlid (1844-1849) en se-
nator (1849-1888), maar werd na 1871 eveneens aanhanger van de rooms-katholieken.93 Het-
zelfde geldt voor de Limburgse grootgrondbezitter jhr. Louis Libert Guillaume Marc Villers 
de Pité (1803-1889).94 Tot 1870 behoorde hij tot het liberale kamp en daarna steunde hij de ka-
tholieke zaak nog tien jaar in de senaat. 

In de jaren tachtig vonden ingrijpende verschuivingen plaats, die het politieke landschap 
op het Binnenhof voorgoed veranderden. In 1888 werd het eerste zogenaamde ‘coalitieka-
binet’ gevormd van katholieke en antirevolutionaire ministers. De vorming van dit kabinet 
Mackay (1888-1891) was mogelijk geworden door hun verkiezingsoverwinning. Hoewel de 

89  Kossmann, De Lage Landen, 291.
90  Biografisch archief PDC.
91  Ibidem.
92  Ibidem.
93  Ibidem
94  Ibidem
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jaren tussen 1888 en de Eerste Wereldoorlog wisselende kabinetten kenden, staan ze bekend 
als de periode van ‘De Coalitie’. Deze wordt beheerst door de zogenaamde Antithese, de leer 
van Abraham Kuyper die ervan uitgaat, dat er een politieke scheiding bestaat tussen gelovi-
gen en niet-gelovigen. De protestants-christelijken (antirevolutionairen en christelijk-histo-
rischen) en katholieken vormen sindsdien de rechterzijde van het politieke spectrum en de 
liberalen de linkerzijde, naar de plaats van hun zetels in de Tweede Kamer.

De conservatieven waren toen vrijwel van de politieke voorgrond verdwenen. Volgens Van 
der Laarse was er echter geen gebrek aan ‘aristocratic class consciousness’, zoals wel is ge-
impliceerd door historici die de ideologische zwakte van het Nederlandse conservatisme en 
haar teloorgang sinds de jaren zestig van de negentiende eeuw verklaren door te wijzen op 
het ontbreken van feodale tradities.95 Dat Nederlandse aristocraten er niet in slaagden om op 
basis van een wereldbeschouwing een consistente politieke eenheid met specifieke normen 
en waarden te ontwikkelen, valt toe te schrijven aan een complex van oorzaken waarbij hun 
interne heterogeniteit, geografische verdeeldheid en religieuze verscheidenheid een belang-
rijke rol speelden.96 Bovendien maakten zij deel uit van verschillende subculturele elites in 
een verzuilende politieke wereld.97 

Het is echter de vraag of zij zich na 1848 beter hadden kunnen handhaven als zij een een-
drachtig politiek bolwerk waren geweest. Eenheid is niet per definitie een kracht, zoals ver-
deeldheid niet altijd een zwakte hoeft te zijn. Misschien waren zij als conservatieve eenheid 
juist wel gemakkelijker politiek volkomen buiten spel te zetten geweest. Hoe dan ook, de po-
litieke verdeeldheid van aristocraten vloeide vooral voort uit hun onverenigbare religieuze ver-
scheidenheid in combinatie met uiteenlopende regionale belangen. Het lijkt er al met al sterk 
op, dat die diversiteit er juist aan heeft bijgedragen dat aristocraten zich nog minstens een halve 
eeuw na het verlies van hun constitutionele standsprivileges op het Binnenhof wisten te hand-
haven als een exclusieve, door haar kennis en ervaring invloedrijke elite, die in alle politieke 
stromingen en partijen was vertegenwoordigd. 

Hegemonie na 1848

Until the end of the nineteenth century, political culture was con-
trolled by a relatively small group of notables, mostly landlords and 
merchant bankers, who gained power between the Batavian Revolt 
of 1795 and the democratic reforms of the 1830s and 1840s.

Robert van der Laarse, A nation of notables. Class, politics and religion in 
the Netherlands in the nineteenth century (Salford 1999) 43.

Aangezien het afscheid van aristocraten van het Binnenhof na 1848 eerder als langdurig en 
traag dan als kort en heftig moet worden gekwalificeerd, richt ik mijn blik bij de ontwikke-

95  Van der Laarse, Nation of notables, 44; H.W. von der Dunk, ‘Conservatisme in vooroorlogs Nederland’, Bijdragen en Mededelingen 
betreffende de Geschiedenis der Nederlanden (BMGN) 90 (1975) 15-37.
96  Vgl. Wienfort, Adel in der Moderne, 37.
97  Vgl. Arend Lijphart, Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek (z.p. 1979

3).
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ling van het aantal aristocraten en andere notabelen in de regering en het parlement voor een 
moment tot over de eerder aangekondigde grens van de Eerste Wereldoorlog. De nationale 
bestuurlijke elite die daarbij centraal staat betreft de ministers, de Eerste-Kamerleden en de 
Tweede-Kamerleden in de steekjaren 1850-’51, 1860-’61, 1870-’71, 1880-’81, 1890-’91, 1913-
’14 en 1938-’39. In totaal zijn 91 ministers, 237 senatoren en 489 Tweede-Kamerleden onder-
zocht.98 

De kerncijfers laten duidelijk zien dat aristocraten (adel en ‘oud patriciaat’) aan de voor-
avond van de Tweede Wereldoorlog op het Binnenhof waren gedecimeerd.99 Vormden zij kort 
na 1848 nog de ruime meerderheid in de nationale bestuurlijke elite, kort voor de Eerste We-
reldoorlog hadden zij hun numerieke overwicht verloren, en vijfentwintig jaar later, vlak voor 
de Tweede Wereldoorlog, was hun aandeel teruggelopen tot nog geen twintig procent. Die 
uittocht sluit dus vrijwel naadloos aan op het beeld van aristocratische terugtrekking uit de 
politiek elders in West-Europa, zoals blijkt uit de studies van Lieven, Cardoza en Wasson. De 
te trekken hoofdconclusie voor de Nederlandse casus mag dus tamelijk eenduidig en weinig 
verrassend zijn, maar zij lijkt mij daarom niet minder belangrijk. 

Anders dan een eerste vluchtige blik suggereert, was er na 1848 geen sprake van een lineai-
re teruggang van aristocraten in Nederland. Wie de moeite neemt om nauwkeuriger te kijken 
door zich te verdiepen in de details, wordt beloond met uitzicht op markante vertragingen, 
versnellingen en cesuren, die erop wijzen dat het historische proces grilliger, gevarieerder 
en vooral ook onvoorspelbaarder verloopt dan op het eerste gezicht mag lijken. Aristocraten 
vormden kort na 1848 met 67 personen ofwel 57 procent nog de ruime meerderheid in de re-
gering en het parlement. Duidelijk is daarmee ook dat toen dus op het Binnenhof al een vrij 
grote vertegenwoordiging van andere notabele families bestond.

In de daaropvolgende decennia nam het aantal aristocraten geleidelijk toe tot 87, maar met 
de ontwikkeling van politieke partijen in het begin van de jaren tachtig lijkt het tij voor hen 
voorgoed te zijn gekeerd. Zowel de bestuurlijke elite als het electoraat was ondertussen ge-
groeid en er waren steeds meer nieuwe notabelen bijgekomen. ‘In the last decades of the nine-
teenth century the dykes burst,’ stelt Wasson toepasselijk, ‘the Dutch elite began to disappear in 
the legislature when those eligible to vote doubled to what was still less than half the male po-
pulation in 1887.’100 

Had de Grondwet van 1848 het aantal Tweede-Kamerleden bepaald op een op iedere 45.000 
zielen en het aantal Eerste-Kamerleden op negenendertig, via de grondwetswijziging in 1887 
werden zij vastgesteld op honderd Tweede-Kamerleden en vijftig senatoren.101 Tegelijkertijd 
werd het kiesrecht in 1887 verruimd, waardoor het electoraat meer dan verdubbelde van ruim 

98   De totale bestuurlijke elite gemeten in individuen is kleiner dan de optelsom van het aantal ministers, Eerste-Kamerleden en 
Tweede-Kamerleden, omdat een aantal eliteleden bestuurlijke carrière maakte en meerdere ambten heeft bekleed. Verder zijn er zes 
personen die in één steekjaar twee keer in de bestuurlijke elite voorkomen. Het gaat om mensen die in een steekjaar zowel minister als 
Tweede- of Eerste-Kamerlid waren. In het steekjaar 1914 komt H. Polak zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer voor. In 1939 was 
jhr.mr. D.J. de Geer zowel minister als Tweede-Kamerlid. Net als dr. J. van den Tempel, J.W. Albarda, dr. J.R. Slotemaker de Bruïne 
en jhr. ir. O.C.A. van Lidt de Jeude. Zie ook Bijlage Lijst 1 Ministers, Eerste-Kamerleden en Tweede-Kamerleden in de zittingsjaren 
1850-’51, 1860-’61, 1870-’71, 1880-’81, 1890-’91, 1913-’14 en 1938-’39.
99   Bijlage I diagram 29. Sociale samenstelling van de regering en het parlement in de drie steekjaren 1850, 1914 en 1939.
100   Wasson, Aristocracy, 150.
101    Van Hasselt, Nederlandse staatsregelingen en Grondwetten, 302. Zie ook J.J. Huizinga, ‘Een gebroken spiegel. Zeventig jaar districten-
stelsel (1848-1917)’, Tijdschrift voor Geschiedenis 92 (1979) 427 e.v.
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122.000 tot ruim 292.000 mannen. In 1890 werden in totaal 295.570 kiezers geteld. Dat laat-
ste getal betekent een stijging van ruim zes procent van de volwassen bevolking (mannen en 
vrouwen boven de vijfentwintig jaar) van voor de kiesrechtverruiming tot ongeveer veertien 
procent in 1890. Aristocraten vormden dat jaar weliswaar nog de meerderheid van de bestuur-
lijke elite, maar kort daarna, zo omstreeks de eeuwwisseling werd het aantal burgerlijke eli-
teleden voor het eerst het grootst. 

Het hek was toen inderdaad van de dam, want het electoraat groeide vrij snel verder: in 1900 
hadden 569.768 mannen kiesrecht (bijna vierentwintig procent) en 854.539 in 1910 (bijna 
eenendertig procent).102 Ondertussen taande het overwicht van de oude families in het parle-
ment verder. Naarmate het electoraat groeide, werden er meer vertegenwoordigers uit andere 
dan de traditionele aristocratische families in het parlement gekozen, want via politieke partijen 
waren nieuwe bestuurders uit minder aanzienlijke milieus naar voren getreden, en zo verander-
de de sociale samenstelling van de nationale bestuurlijke elite aan het einde van de negentiende 
eeuw in betrekkelijk korte tijd ingrijpend.103

102  Kossmann, De Lage Landen, 289, 290, 298.
103  ‘Wet van den 10den augustus 1887, tot het in overweging nemen van een voorstel van verandering in de Additioneele artike-
len der Grondwet’, Stbl. 1887 nr. 154; ‘Wet van den 6den november 1887, houdende veranderingen in de Additionele artikelen der 
Grondwet’, Stbl. 1887 nr. 193. In de Grondwetsherziening van 1887 werd bepaald dat de kandidaat senator was, òf behoorde tot de 
hoogstaangeslagenen in de directe belastingen òf één of meer hoge en gewichtige openbare betrekkingen bekleedde of bekleed had. 
Deze bijzondere betrekkingen werden in 1887 eerst provisioneel en in 1890 definitief bij wet aangewezen. Moes, ‘Lijsten van verkies-
baren’, 124, 125, 163-165. Het passief kiesrecht voor de Eerste Kamer werd daarmee uitgebreid tot wat wel is genoemd ‘de ambtelijke 
aristocratie’. De Ruwe, De Eerste Kamer der Staten-Generaal, 5. Tussen 1888 en 1917 zijn 53 leden op grond van hun vervulling van hoge 
en gewichtige openbare betrekkingen in de Eerste Kamer gekomen tegenover 105 leden die wegens het voor komen op de lijsten van 
hoogstaangeslagenen in die Kamer zaten. Van Schie, Verkiesbaarheid, 34, 65-66.
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Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog waren de numerieke machtsverhoudingen 
tussen aristocraten (adel en ‘oud patriciaat’) en de andere notabelen (‘zelfbenoemd patriciaat’ 
en ‘andere burgers’) omgekeerd. In 1914 vormde de nieuwe burgerlijke elite bijna twee derde 
van het aantal ministers en parlementsleden en daarna werd hun aandeel alleen maar groter. 
Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, was het aantal aristocraten op het Binnenhof gehal-
veerd, maar ook op dat moment waren zij er dus nog niet volledig verdwenen.104 

Het tempo van de veranderingen verschilde voor elke sociale statusgroep en was ook nog 
eens anders voor de ministers, de senatoren en de Tweede-Kamerleden. Aristocraten (adel en 
‘oud patriciaat’) domineerden numeriek in het kabinet en vooral ook in de Eerste Kamer tot 
ongeveer 1890.105 Toch lijkt het erop, dat hun relatieve teruggang al omstreeks 1860 was in-
gezet. Sindsdien nam het aandeel van aristocraten onder de ministers en ook onder de sena-
toren geleidelijk af.106 

Maar de oude elite vormde tot de Eerste Wereldoorlog nog steeds de meerderheid in de Eer-
ste Kamer. Net als het hoger huis in andere Europese landen was de senaat in Nederland het 
aristocratische orgaan bij uitstek, oorspronkelijk bedoeld ‘als een rem om overijling’ van de 
Tweede Kamer tegen te gaan door een rijpere behandeling van de wetsvoorstellen en om ‘het 
evenwicht tussen vorst en volk’ in stand te houden.107 

In de Tweede Kamer had een nieuwe elite, de sociale statusgroep ‘andere burgers’, echter al 
halverwege de negentiende eeuw een flinke vinger in de pap, maar tot 1880 wonnen aristocra-
ten ook in deze ‘volkskamer’ nog terrein en tot ongeveer 1890 bezetten zij er nog de helft van 
het aantal zetels.108 Daarna namen zij in aantal af en ook het ‘zelfbenoemde patriciaat’ liep 
toen numeriek terug, terwijl de statusgroep ‘andere burgers’ in die jaren fors toenam. Velen 
van hen waren van bescheiden afkomst en een aantal had nauwelijks een opleiding genoten. 
De meesten waren autodidact.

Na de nieuwe grondwet in 1848 kan dus niet van een aristocratische uittocht van het Bin-
nenhof worden gesproken. Het afscheid verliep aanvankelijk traag en duurde per saldo lang, 
misschien wel veel langer dan het zich aanvankelijk had laten aanzien toen hun standsprivi-
leges uit de grondwet werden geschrapt. Aristocraten hielden dus zowel in de regering als in 
de Eerste en de Tweede Kamer nog vrij lang stand, terwijl naast hen geleidelijk eerst steeds 
meer nieuwe welgestelde notabelen op het Haagse pluche verschenen en wat later, in de laat-
ste twee decennia van de negentiende eeuw ook minder welgestelde burgers via politieke par-
tijen zetels in de regering en het parlement bezetten.

De cijfers laten zien, dat zich in het elitevormende proces op het Binnenhof na 1848 in fei-
te drie verschillende machtsgroepen vrijwel parallel aan elkaar ontwikkelden. Aristocraten 

104  Bijlage I diagram 30. Ontwikkeling van het aantal aristocraten in de nationale bestuurlijke elite tussen 1850 en 1939 en diagram 
31. Ontwikkeling van het aantal nobabele burgers in de nationale bestuurlijke elite tussen 1850 en 1939.
105  Volgens Kuiper was de adel in het parlement omstreeks 1900 al duidelijk op zijn retour. Yme Kuiper, ‘Adel in Nederland’, in: Els 
Ketelaar-de Vries en Yme Kuiper, Edel voor adel (Den Haag 2000) 77-94. Uit mijn cijfers blijkt dat het aantal edelen behoudens een kleine 
opleving omstreeks 1890 al na 1860 geleidelijk terugliep, terwijl het ‘oude patriciaat’ nog toenam tot 1890.
106  Bijlage 32. De ministers verdeeld in statusgroepen, 1850-1839 en diagram 33. De Eerste-Kamerleden verdeeld in statusgroepen, 
1850-1939.
107  De Ruwe, De Eerste Kamer der Staten-Generaal, 2; M.J. Kramer, De Eerste Kamer in Nederland (Amsterdam 1918) 122 e.v. Vgl. Was-
son, 148-149.
108  Bijlage I diagram 34. De Tweede-Kamerleden verdeeld in statusgroepen, 1850-1939.
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hielden na het verlies van hun politieke privileges in 1848 stand in de regering en in het par-
lement; tegelijkertijd verscheen nieuwe welgestelde burgerij op het Haagse pluche, terwijl de 
minder welgestelde burgerij met de opkomst van politieke partijen en de ontwikkeling van 
het verzuilingsproces tot het Binnenhof door drong en daar haar deel van de macht opeiste.

Hoewel aristocraten bepaald geen politieke eenheid vormden en in dat opzicht dus niet kan 
worden gesteld, dat zij heersten op het Binnenhof, waren zij toch nog lang na 1848, zeker tot 
eind negentiende eeuw onevenredig op het Haagse pluche vertegenwoordigd en daarom zeer 
machtig en invloedrijk. Zij maakten nog lang gebruik van hun bevoorrechte informele toe-
gang tot de macht, hun onverminderde bestuurlijke ambities en hun uitgebreide netwerken, 
die deuren op en rond het Binnenhof voor hen openden, zoals hierna zal blijken.

Bestuurlijke familietradities

Quite generally, among privileged status groups there is a status disqualifica-
tion that operates against the performance of common physical labor. […] Very 
frequently every rational economic pursuit, and especially ‘entrepreneurial ac-
tivity,’ is looked upon as a disqualification of status. Artistic and literary acti-
vity is also considered as degrading work as soon as it is exploited for income, 
or at least when it is connected with hard physical exertion.

Max Weber, Essays in sociology (New York 1946) 191. 

De bestuurlijke familietradities droegen na 1848 bij aan de continuïteit van aristocraten op het 
Binnenhof. Vanaf jonge leeftijd werden zij voorbereid op bestuurlijke functies, net als hun va-
der, oudere ooms en grootvaders voor hen. Hun opleiding was vanaf de geboorte gericht op 
een leidende rol in de samenleving.109 Uiteraard gaat het daarbij uitsluitend om jongens. Aris-
tocratische meisjes werden gewoonlijk door gouvernantes onderwezen. Hun onderwijs was 
hoofdzakelijk bedoeld om een toekomstige man te kunnen bijstaan. Hoewel zij meestal wel 
een of meerdere vreemde talen leerden, omdat Frans, Duits en Engels in het societyleven gang-
baar waren, kan van een intellectuele vorming nauwelijks worden gesproken. Als jonkvrou-
wen, baronessen en gravinnen maatschappelijk actief werden, was dat gewoonlijk in liefda-
digheidswerk, in verzorgende functies of in het onderwijs. Sommigen belandden aan het hof, 
ter meerdere eer en glorie van de familie.110 

Voor zover van een min of meer vast schoolcarrièrepatroon van aristocratische mannen kan 
worden gesproken, zag dat er ongeveer als volgt uit. De opleiding begon met basisonderwijs, 
eventueel aan huis, gevolgd door de Latijnse school of later het gymnasium. Net als in Enge-
land, Duitsland en Rusland bezochten jonge aristocraten, variërend van zeven tot zeventien 
jaar, in Nederland enkele jaren een internaat of kostschool, zoals het in 1831 door de bisschop 
van Curium i.p.i., Cornelius Ludovicus baron de Wijkerslooth gestichtte Sint-Willibrordus-
college te Katwijk aan den Rijn, het huis van opvoeding en onderwijs Noorthey van Philisop-
hiae Theoreticae Magister Litterarum Humaniorum Doctor Petrus de Raadt te Voorschoten, waar Prins 

109  Vgl. Lieven, Aristocracy, 135, 136.
110  Hermans en Hooghiemstra, ‘Vertel dit toch aan niemand’.



86 2 het lange afscheid

Willem, de oudste zoon van Koning Willem III en Koningin Sophie vanaf maart 1851 ruim 
drie jaar verbleef, of het befaamde ‘Instituut Schreuders’ te Noordwijk.111 

‘De leerlingen ontvangen aan de Inrigting te Noordwijk hunne geheele opleiding’, schrijft 
directeur O.J. Schreuders in het prospectus, dat hij op 1 augustus 1861 de wereld in zond, 
‘’t zij voor de Universiteit, ’t zij voor de Militaire Akademiën en die te Delft, ’t zij voor den 
aanzienlijken handelstand’.112 Onder de geïnterneerde jongens ontstonden vaak zeer hechte 
vriendschapsbanden, die doorgaans tot langdurige netwerkrelaties leidden, niet zelden voor 
het leven, zoals in de biografie van Bartholomeus Willem Anne Elisa baron Sloet tot Oldhuis 
(1807-1884) valt te lezen.113

Op zestien- tot achttienjarige leeftijd was een aristocratische jongeling gereed voor een 
academische opleiding. Vanouds werd een rechtenstudie als de beste voorbereiding op een 
bestuurlijke functie gezien, maar aristocraten gingen ook wel naar de Koninklijke Militaire 
Academie te Breda of het Koninklijk Instituut voor de Marine te Medemblik om een officiers-
functie in de strijdkrachten te kunnen bekleden.114 

111  Over het Katwijkse gymnasium J.P. van Brakel, Vissen in vrijheid. Katwijk van de Franse tot de Duitse tijd (Katwijk 1988) 34-35. Voor een 
beschrijving van een dag op Noorthey: De Nijs, Veilige haven, 118-128; Coster, Baron op klompen, 19-21. Vgl. Lieven, Aristocracy, 161-180.
112  ‘Het Noordwijkse instituut, voorheen “Instituut Schreuders”, 1535-1908’. Overdruk uit: De Noordwijker, 5 en 8 augustus 1908, geschreven 
door Cornelis Verweij, destijds schoolmeester aan de R.K. Jongensschool St. Jeroen te Noordwijk-Binnen. Tevens gepubliceerd in: 
Kernpunten …72 Orgaan van de Vereniging “De Oude Dorpskern” te Noordwijk, 22

e jaargang 2007, no. 3, 6-11. 
113  Coster, Baron op klompen, 20.
114  Vgl. Kossmann, De Lage Landen, 226.

Noorthey te Voorschoten omstreeks 1855.
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Als een aristocraat aan een ‘hoge school’ ging studeren, was dat vrijwel altijd ‘Romeins en 
hedendaagsch recht’ aan de universiteit van Leiden of Utrecht en in mindere mate in Gronin-
gen of aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam (de voorloper van de Universiteit van Am-
sterdam). Jhr.mr. Daniël Theodore Gevers van Endegeest (1793-1877) heeft zo’n typisch aris-
tocratische schoolcarrière doorlopen. 

Van 1802 tot 1805 bezocht hij eerst een kostschool te Sorèze in Zuid-Frankrijk, een Bene-
dictijner college, dat beroemd was wegens zijn moderne opvoedingsmethoden. Daarna werd 
hij bij de Latijnse school in Haarlem ingeschreven, waar hij werd onderwezen in Frans, En-
gels, Latijn, Italiaans, dansen, tekenen en musiceren. Ten slotte studeerde Gevers van 1811 
tot 1816 Romeins en hedendaags recht aan ‘de Hogeschool’ te Leiden. Vervolgens werd hij 
Eerste- en Tweede-Kamerlid om zijn loopbaan als minister van Buitenlandse Zaken (1856-
1858) af te sluiten. Daarna wijdde hij zich tot zijn overlijden aan het beheer van zijn landgoed 
in Oegstgeest.

Een ander voorbeeld droeg politieke spotnamen als ‘Van Haal’ omdat hij als minister van 
Financiën dreigde om de belastingen te verhogen, en ‘De vampyr’ of ‘het bloedzuigertje’, wel-
licht ook wegens zijn rode gelaatskleur.115 Deze prominente staatsman, mr. Floris Adriaan ba-
ron van Hall (1791-1866), begon zijn opleiding bij een Waalse predikant in Voorburg om ge-
degen Frans te leren, de toenmalige voertaal in notabele kringen. Vervolgens bezocht hij van 
1808 tot 1811 de Latijnse school en het Athenaeum Illustre te Amsterdam. Ook hij sloot zijn 
opleiding af met de studie Romeins en hedendaags recht in 1812 aan de Leidse universiteit. 
In 1856 werd hem de titel van baron verleend als blijk van waardering voor zijn optreden in de 
Krimoorlog. Hij wist namelijk de Nederlandse neutraliteit te bewaren en daarmee had hij met 
succes de vaderlandse handelsbelangen verdedigd. Baron van Hall werd Tweede-Kamerlid en 
minister van verschillende departementen.

Ten slotte noem ik mr. Julius Philip Jacob Adriaan graaf van Zuylen van Nijevelt (1819-1894). 
Graaf van Zuylen van Nijevelt kreeg eerst ‘huisonderricht’. Vervolgens bezocht hij vanaf 1832 
een kostschool te ’s-Gravenhage, die onder leiding stond van een Zwitserse directeur, waar 
hij ongetwijfeld Frans heeft geleerd. Ook hij sloot zijn opleiding af met de studie Romeins 
en hedendaags recht, zij het niet in Leiden maar te Utrecht om vervolgens Tweede-Kamerlid 
te worden en twee keer minister van Buitenlandse Zaken, namelijk van 1860 tot 1861 en van 
1866 tot 1868.

Beroepen en professies

Om na te gaan of de maatschappelijke oriëntatie van aristocraten na 1848 veranderde, heb ik 
de beroepen onderzocht van driehonderd willekeurig uit alle landsdelen gekozen adellijke en 
oud-patricische hoogstaangeslagenen.116 Met het oog op mogelijke veranderingen in hun be-
roepskeuze zijn honderdvijftig aristocraten getrokken uit de lijsten van verkiesbaren in 1850 

115  Biografisch archief PDC.
116  De meeste hoogstaangeslagenen kon ik traceren via de adels- en patriciaatsboekjes; Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk, 291-368; 
Maureen Callahan, The harbor barons: political and commercial elites and the development of the port of Rotterdam, 1824-1892 (Princeton Uni-
versity 1981) volume II Appendices; Van Felius en Metselaars, Noordhollandse statenleden; Kuiper, Adel in Friesland; Peter Hofland, Leden 
van de raad. De Amsterdamse gemeenteraad 1814-1941 (Amsterdam 1998); J.A. van Doorn-Beersma en D.J. Faber (eds.), Het Leidse pluche. 
150 jaar Gemeentebestuur in Leiden (Leiden 2001).
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en honderdvijftig uit de lijsten van 1890. Het resultaat is een lijst van zeer uiteenlopende be-
roepen en maatschappelijke functies, die ik in een overzichtelijk aantal categorieën heb in-
gedeeld.117 

De eerste betreft bestuurlijke functies, variërend van burgemeester, grietman, wethouder, 
gouverneur, minister en gemeenteraadslid tot lid van Provinciale- en Gedeputeerde Staten, 
lid van de Tweede en de Eerste Kamer. Verder zijn in deze categorie enkele hoffuncties als 
kamerheer, opperstalmeester en opperjagermeester opgenomen en enkele hoge ambtelijke 
functies zoals referendaris bij de Raad van State, directeur registratie en hoofdingenieur van 
Rijkswaterstaat. 

De categorie rechterlijke macht betreft presidenten van uiteenlopende rechtbanken of ge-
rechtshoven, rechters, advocaten-generaal en officieren van justitie. Officieren van de land- 
en zeemacht zijn in de categorie ‘militair apparaat’ geplaatst. In de categorie ‘handel’ vallen 
enkele kooplieden. Tot de industrie worden ondernemers gerekend als distillateur, bierbrou-
wer en textielfabrikant. Onder het kopje ‘financiële diensten’ heb ik bijvoorbeeld bankiers, 
commissionairs in effecten en assuradeurs geschaard. Ten slotte betreft de categorie vrije be-
roepen advocaten, artsen, apothekers en architecten.

Deze beroepenpeiling van driehonderd aristocraten uit de tweede helft van de negentiende 
eeuw laat zien dat twee derde van de adel en het ‘oude patriciaat’ in een bestuurlijke functie 
actief was, aan het hof was verbonden of als hoge ambtenaar werkte in het bureaucratische 

117  Bijlage I tabel 12. Specificatie van de beroepen van de 300 hoogstaangeslagenen uit de peiling.

Het Binnenhof met de Ridderzaal omstreeks 1890.
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apparaat.118 Als daar degenen die in de categorie rechterlijke macht zijn ingedeeld bij worden 
opgeteld, komen we op bijna vier vijfde. Ten slotte was ongeveer een vijfde actief in de secto-
ren handel, industrie, financiële diensten en vrije beroepen. Daarbij moet worden aangete-
kend, dat deze ondernemers op enkele uitzonderingen na niet tot de adel maar tot het ‘oude 
patriciaat’ behoorden.

Opvallend is dat er maar weinig aristocraten met militaire functies naar voren komen. Hoe-
wel er zeker in de eerste helft van de negentiende eeuw wel edelen waren met een militaire 
loopbaan, moet de Nederlandse adel over het algemeen toch eerder tot de noblesse de robe (be-
stuursadel) worden gerekend dan tot de noblesse d’épée (zwaardadel). Daarin was Nederland 
echter ook weer niet zo uitzonderlijk in Europa, want ook Oostenrijk-Hongarije, Sicilië en 
Spanje telden relatief weinig aristocratische militairen.119 

Uitsplitsing van de cijfers omstreeks 1848 en aan het einde van de negentiende eeuw le-
vert een opvallend stabiel beeld op.120 Van een spectaculaire aristocratische overstap van het 
Binnenhof naar het bedrijfsleven lijkt geen sprake te zijn geweest. Bijna twee derde bleef ac-
tief in bestuurlijke functies en het aantal dat met de rechterlijke macht was verbonden, bleef 
eveneens vrijwel onveranderd. Aristocraten hielden dus vast aan tradities als loyaliteit aan de 
kroon, dienstbaarheid aan de staat en handhaving van de rechtsorde. Kennelijk veranderde 
het beeld dat zij van hun eigen toekomst hadden niet. De enige verandering die uit mijn pei-
ling naar voren komt, is dat het aantal aristocraten in financiële dienstverlening en met een 
vrij beroep als arts of advocaat iets steeg, maar opzienbarend valt deze toename niet te noe-
men. Mogelijk zien we hier de aanzetten van een ontwikkeling die in de loop van de twintigste 
eeuw meer impulsen kreeg en zich verder ontwikkelde, maar dat zal ander onderzoek moe-
ten uitwijzen. 

Tussen de onderscheiden aristocratische statusgroepen vallen enkele subculturele ver-
schillen in beroepsoriëntatie op. De adel was veel meer op besturen gericht dan de oude pa-
tricische families, die maatschappelijk veel breder waren georiënteerd.121 Ruim driekwart van 
de adel was actief in een bestuurlijke functie, verbonden aan het hof of werkzaam als hoge 
ambtenaar, terwijl dit bij het ‘oude patriciaat’ slechts een kwart was. 

Bovendien verschilde de professionele transformatie van beide statusgroepen in de loop 
van de tweede helft van de negentiende eeuw. De adel ging zich iets minder op bestuur en 
meer op financiële dienstverlening richten, zij het dat het om slechts enkele edelen gaat.122 
Het patriciaat richtte zich wat meer op vrije beroepen, maar ook dat gaat om niet meer dan 
enkelen. Van een massale afwending van de traditionele functies op en rond het Binnenhof 
lijkt bij beide statusgroepen dus geen sprake te zijn geweest. Vooral de adel bleef zeker tot de 
eeuwwisseling, en vermoedelijk tot na de Eerste Wereldoorlog hoofdzakelijk gericht op de 
uitoefening van bestuurlijke functies. In dat opzicht veranderde het verlies van constitutio-
nele voorrechten niet veel. Wellicht getuigt dit zelfs van het aristocratische zelfbewustzijn. Zij 

118  Bijlage I diagram 35. Beroepen en maatschappelijke functies van 300 aristocraten, 1840-1890. 
119  Wasson, Aristocracy, 75-76.
120  Bijlage I diagram 36. Aristocratische beroepen en maatschappelijke functies omstreeks 1850 en in 1890.
121  Bijlage I diagram 37. Adellijke beroepen en maatschappelijke functies (N=231), 1850-1890 en diagram 38. Beroepen en maat-
schappelijke functies van het oude patriciaat (N=69), 1850-1890.
122  Bijlage I diagram 39. Veranderingen in adellijke beroepen en maatschappelijke functies tussen 1850 en 1890, en Diagram 40. 
Veranderingen in beroepen en maatschappelijke functies van het ‘oude patriciaat’ tussen 1850 en 1890.
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lieten zich in elk geval niet door een krabbeltje in de wet uit het lood slaan en vervolgden on-
verstoord de zelfgekozen weg, die gewoonlijk in lijn was met de culturele traditities van hun 
familie.

Als de individuele carrières van aristocraten nader worden bekeken, komt een tamelijk vast 
patroon naar voren. Op betrekkelijk jeugdige leeftijd, doorgaans direct na voltooiing van de 
rechtenstudie in Leiden of Utrecht, die gewoonlijk met een promotie op stellingen werd vol-
tooid, deed een jonge aristocraat bestuurlijke ervaring op lokaal niveau op om vervolgens 
door te stromen naar hogere bestuursfuncties. Hij begon zijn loopbaan bijvoorbeeld op ge-
meentelijk niveau, stapte vervolgens over naar een provinciaal ambt om zijn carrière te eindi-
gen als parlementslid of eventueel als minister. Niet zelden vervulde hij ondertussen een pres-
tigieuze functie aan het hof.

Jhr.mr. Jacob Willem Gustaaf Boreel van Hogelanden (1852-1937) kan deze levensloop il-
lustreren. Hij studeerde van 1870 tot 1877 ‘Hedendaagsch en Romeinsch recht’ aan de Leidse 
universiteit.123 Nadat hij daar op stellingen was gepromoveerd, begon hij zijn carrière in 1877 
als attaché bij het gezantschap te Londen. Van 1877 tot 1888 was hij burgemeester van Castri-
cum, een functie die hij van 1884 tot 1888 combineerde met het burgemeesterschap van het 
aanpalende Heemskerk. Zoveel stelde het burgemeestersambt in een kleine gemeente toen 
kennelijk nog niet voor. Beide gemeenten telden omstreeks 1870 elk ongeveer dertienhon-
derd inwoners. Daarna was hij van 1888 tot 1893 Tweede-Kamerlid voor het kiesdistrict Be-
verwijk. Aansluitend werd hij burgemeester van Haarlem van 1893 tot 1912, en tegelijkertijd, 
van 1893 tot 1919, was hij lid van Provinciale Staten van Noord-Holland voor het kiesdistrict 
Haarlem. Vanaf 1883 was hij overigens ook kamerjonker van Koning Willem III en van 1905 
tot zijn overlijden in 1937 tevens kamerheer in buitengewone dienst van Hare Majesteit de 
Koningin. 

Een peiling naar de beroepen van driehonderd edelen en telgen van oude patricische fa-
milies in de tweede helft van de negentiende eeuw wijst er dus op, dat vrijwel alle aristocra-
ten zich tot de eeuwwisseling onverminderd richtten op bestuurlijke ambten en functies aan 
het hof. Vooral de adel hield zich in elk geval nog zeker een halve eeuw na het verlies van zijn 
standsprivileges in hoge mate afzijdig van commerciële en industriële activiteiten. ‘In ancient 
and aristocratic societies, a life of leisure, or in other words a manifest exemption from pro-
ductive labour, was one of the best means by which to prove one’s social superiority’, aldus 
Daloz.124 

Dit beeld lijkt in contrast met wat op dit punt in de geschiedschrijving valt te lezen, want 
een aantal onderzoekers maakt er juist gewag van, dat aristocraten in de tweede helft van de 
negentiende eeuw het openbaar bestuur de rug toekeerden om de overstap naar het bedrijfs-
leven te maken. Zo’n transformatie kan erop wijzen, dat aristocraten zich conformeerden 
aan de cultuur, de normen en waarden van de burgerlijke middenklasse, waar zij zich ken-
nelijk eerder van distantieerden, en dat zou mogelijk mede kunnen bijdragen aan een verkla-
ring voor het verdwijnen van aristocraten uit de maatschappelijke spotlights in de twintigste 
eeuw.125

123  Van Felius en Metselaars, Noordhollandse Statenleden, 111-112.
124  Daloz, The sociology of elite distinction, 18.
125  Dronkers en Schijf, ‘Van de publieke naar de culturele of economische sector?’, 104-117.
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Volgens Wilterdink maakten leden van oude elites in de tweede helft van de negentiende 
eeuw een ‘omgekeerde ontwikkeling’ door van bestuurder naar ondernemer.126 Het gaat daar-
bij om een aantal van de al dan niet geadelde nazaten van Amsterdamse regenten. Verder on-
derzocht Berghout-Vermeulen Haagse aristocraten. Volgens haar trokken zij zich na 1848 uit 
hoffuncties terug en keerden zij zich van de overheid af om commerciële functies te bekle-
den. Als voorbeelden noemt zij de families Van Serooskerken, Loudon en Stoop.127 Zij verbon-
den zich met ondernemingen als ‘Koninklijke Olie’ (Koninklijke Nederlandsche Maatschap-
pij tot exploitatie van petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië, later opgegaan in Shell), De 
Nederlandsche Bank, diverse scheepvaartmaatschappijen, verzekeringsconcerns en handels-
banken. 

Dat beeld wordt ondersteund door Van der Laarse: ‘society was marked by controversial 
marriages between the offspring of the titled and those of the moneyed aristocracy, while 
the world of trade was no longer under a noble taboo, and more and more noblemen took 
refuge in merchandising, banking, insurance, and railway companies.’128 Verder constateert 
Schmidt in zijn lengteprofiel van het geslacht Teding van Berkhout, dat de specifieke groep 
van Hollandse aristocraten gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw overstap-
te van bestuurlijke functies naar ondernemingen. Van belang is echter ook dat hij daarbij 
opmerkt, dat lang niet alle nazaten van de oude regenten deze wending tot stand wisten of 
wensten te brengen.129 

Vooropgesteld moet worden dat de beeldvorming rond deze aristocratische transformatie 
is gebaseerd op een zeer beperkt aantal voorbeelden uit een specifieke groep aristocraten, na-
melijk voormalige regenten of patriciërsfamilies uit de grote Hollandse steden, en dat roept 
de vraag op of dit beeld ook geldt voor Nederlandse aristocraten in het algemeen. Mijn peiling 
naar aristocratische beroepen geeft in elk geval aan, dat er in dit opzicht een markant verschil 
te constateren valt tussen oude patricische families, die vooral in Holland leefden, en de adel 
die niet alleen daar maar vooral ook in de andere provincies woonde. 

Het is dan ook interessant om het in de literatuur geschetste beeld van aristocratische be-
roepsconversie te confronteren met het professionele beeld van de specifieke groep van Hol-
landse aristocraten uit mijn bestand van driehonderd willekeurig gekozen personen. Keerden 
aristocraten uit deze specifieke groep het bestuur in de tweede helft van de negentiende eeuw 
de rug toe om zich meer te richten op geld verdienen in commerciële functies?

Het beeld dat uit deze beroepenpeiling naar voren komt, geeft inderdaad aan dat de 101 
aristocraten uit Noord- en Zuid-Holland aan het einde van de negentiende eeuw meer bij de 
commerciële sector betrokken waren dan hun standgenoten in andere delen van het land. 
Toch had het grootste deel van de Hollandse aristocraten – ruim de helft – een bestuurlijke 
functie, terwijl bijna een kwart actief was in handel, industrie en financiële diensten.130 

126  Nico Wilterdink, Vermogensverhoudingen in Nederland (Amsterdam 1984) 89. Vgl. Kees Bruin, Een herenwereld ontleed. Over Amsterdamse 
oude en nieuwe elites in de tweede helft van de 19e eeuw, Publikatiereeks S.I. Amsterdam 1980 (1980) 23 e.v.
127  Annie Berghout-Vermeulen, ‘Koningen, prinsen en nieuwe adel (De 19

de eeuw)’, in: Thera Wijsenbeek-Olthuis (ed.), Het Lange 
Voorhout. Monumenten, mensen en macht (Zwolle 1998) 166-167. 
128  Van der Laarse, Nation of notables, 45.
129  C. Schmidt, ‘Een lengteprofiel van het Hollandse patriciaat. Het geslacht Teding van Berkhout 1500-1950’, in: J. Aalbers en M. 
Prak (eds.), De bloem der natie. Adel en patriciaat in de Noordelijke Nederlanden (Amsterdam 1987) 138.
130  Bijlage I diagram 41. Beroepen en functies van Hollandse aristocraten (N=101), 1850-1890.
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Uitsplitsing van deze cijfers naar steekjaar bevestigt het beeld van een afnemende bestuur-
lijke betrokkenheid van Hollandse aristocraten na 1848.131 De specifieke elite van Hollandse 
aristocraten die ik onderzocht, richtte zich in de loop van de tweede helft van de negentiende 
eeuw meer op financiële dienstverlening en vrije beroepen, wat als een begin van hun maat-
schappelijke heroriëntatie valt te zien, maar duidelijk is ook dat dit niet geldt voor Nederland-
se aristocraten in het algemeen. Buiten Noord- en Zuid-Holland hielden zij meer en langer 
vast aan bestuurstradities van hun familie en vermoedelijk hielpen zij elkaar om die culturele 
gewoonten voort te zetten, en zo zijn we aanbeland bij een andere factor, die bijdroeg aan de 
maatschappelijke continuïteit van aristocraten na 1848. 

‘De magt der vriendschap’

Naast familierelaties beschikten aristocraten uiteraard ook over informele vriendschapsban-
den en zakelijke netwerkrelaties op het Binnenhof, die tot ver buiten de familiekring van in-
timi konden reiken en die net zo belangrijk konden zijn voor het behoud van een vooraan-
staande maatschappelijke positie.132 De basis voor een dergelijk ‘old boys network’ werd 
doorgaans gelegd op kostscholen en universiteiten, waar aristocraten ook andere notabelen 
leerden kennen. Tijdens de studie, in de studentensociëteit en in de jaarclubs ontstonden vaak 
langdurige vriendschappen, niet zelden voor het leven, zoals mr. Jacob Derk Carel baron van 
Heeckeren van Wassenaer (1809-1875), die tijdens zijn studietijd in Leiden vriendschapsban-
den aanknoopte met Eugène Jean Alexander graaf van Bylandt en jhr. Johan Anne Singendon-
ck. Zij speelden net als Van Heeckeren in hun latere leven een rol in de Haagse politiek.133

Zulke netwerkrelaties konden op alle onderwijsniveau’s en bij alle instellingen tot stand 
komen, maar mede gelet op het grote aantal academici in de regering en het parlement lijkt 
de kans groter te zijn geweest, dat bestuurlijke eliteleden elkaar via een universiteit kenden 
dan dat zij bij elkaar op het zelfde internaat hadden gezeten. Om het belang van zulke vriend-
schapsbanden te belichten, ofwel de ‘magt der vriendschap’ zoals de negentiende-eeuwse 
Leidse student-auteur Bernard Gewin het uitdrukte, richt ik mij op netwerkrelaties die via 
universiteiten ontstonden.134

Van bijna twee derde van de ministers en parlementsleden uit vijf steekjaren wier schoolcar-
rière bekend is (214 van de 344) kon ik het aanvangsjaar van hun academische studie achter-
halen.135 Een deel van hen (149) begon in hetzelfde jaar aan dezelfde universiteit aan dezelfde 
studie als een ander lid van de bestuurlijke elite. Zij waren dus niet alleen vak- maar ook jaar-
genoten, die elkaar na 1848 op het Binnenhof tegenkwamen. Deze netwerkpopulatie heb ik 

131  Bijlage I diagram 42. Veranderingen in beroepen en maatschappelijke functies van Hollandse aristocraten (N=101), 1850-1890.
132  Vgl. J. Dronkers en S. Hillege, ‘De besturen van studentencorpora en de toegang tot de Nederlandse elites’, Amsterdams Sociolo-
gisch Tijdschrift 21 (1995) 37-64; idem, ‘Studentenverenigingen en de toegang tot de Nederlandse elites tussen 1960 en 1980’, Amster-
dams Sociologisch Tijdschrift 24 (1997) 253-276.
133  Aafke Brunt en Jan Haverkate, Tussen twee tijden. Twickel in de negentiende eeuw. Het levensverhaal van Carel Baron van Heeckeren 1809-
1875 (Zwolle 2010) 62.
134  Willem Otterspeer i.s.m. P. Zonneveld, De magt der vriendschap. De Leidse student-autheur in de negentiende eeuw (z.p. 1979); idem, De 
Wiekslag van hun geest. De Leidse universiteit in de negentiende eeuw (Den Haag 1992) 522.
135  Biografisch archief PDC. Bijlage I diagram 43. Het aantal bestuurlijke eliteleden (N=214) met netwerkrelaties per jaargroep voor 
elke universiteit.
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per universiteit opgesplitst, zodat Leidse, Utrechtse en Groningse kringen van vrienden en 
bekenden op het Binnenhof zichtbaar kunnen worden gemaakt. 

Hoewel een gemeenschappelijke studie van ministers en parlementsleden, die in hetzelfde 
jaar met dezelfde studie aan dezelfde universiteit begonnen uiteraard niet hoeft te betekenen, 
dat er sprake was van een oude vriendschap waarbij machtige mannen elkaar de bal toespeel-
den, resulteert deze samenloop van omstandigheden natuurlijk wel in een grotere kans op 
wederzijdse diensten en hulpvaardigheid van voormalige studie-, jaar- of dispuutgenoten. 
Kortom, het betreft eerder een potentiële netwerkrelatie dan wanneer zij zich als volstrekte 
vreemden in het kabinet, de senaat of de Tweede-Kamer bevonden. 

Gelet op de geringe studentenaantallen in de negentiende eeuw is het zelfs waarschijnlijk 
dat studenten, die in een of enkele jaren voorafgaande of volgende op het jaar waarin twee 
of meer eliteleden met hetzelfde vak aan dezelfde universiteit aanvingen, elkaar min of meer 
hebben gekend. Tussen 1845 en 1905 telde Leiden in totaal 9.161 studenten ofwel gemiddeld 
ongeveer honderdvijftig per jaar, Utrecht 6.303 studenten in totaal, ofwel gemiddeld hon-
derd per jaar en Groningen 3.140 in totaal en dus gemiddeld zo’n vijftig per jaar.136 Daar komt 
bij, dat per universiteit een enkel studentencorps bestond met gemeenschappelijke activitei-
ten zoals de jaarlijkse maskerade, en bovendien kwamen verschillende jaargangen studenten 
eventueel uit verschillende studierichtingen elkaar in dezelfde disputen tegen. 

Er valt van een potentiële netwerkrelatie uit te gaan als twee of meer ministers en parle-
mentsleden in het zelfde jaar aan dezelfde universiteit begonnen met dezelfde studie. Dege-
nen die wel aan dezelfde universiteit studeerden, maar in een of enkele eerdere of latere jaren 
met hun studie aanvingen laat ik in principe verder buiten beschouwing. Dat betreft vijfen-
zestig ministers en parlementsleden uit mijn bestand. Als zij werden meegewogen, zou dat 
vanzelfsprekend leiden tot een beeld van nog omvangrijkere netwerken binnen de bestuur-
lijke elite. Mijn belangrijkste overweging om ze hier niet mee te nemen is dat vooral binnen 
jaarclubs de hechtste banden werden gesmeed, en die bestonden nu eenmaal uit studenten 
die in het zelfde jaar met hun studie begonnen. Per saldo geven de volgende cijfers dus een 
minimaal beeld van het aantal netwerkrelaties. 

Om te beginnen valt een beperkt aantal jaren op waarin meerdere ministers en parlements-
leden dezelfde studie aan dezelfde universiteit aanvingen.137 Aangezien de meeste academi-
sche netwerkrelaties van de bestuurlijke elite in Leiden werden gelegd, beperk ik mij hier 
verder tot die universiteit. De jaren 1830, 1831 en 1840 springen eruit, omdat toen per jaar res-
pectievelijk zeven, zes en zes leden van de nationale bestuurlijke elite aan de Leidse universi-
teit waren begonnen met hun rechtenstudie. Het aardige is nu, dat er een relatief groot poten-
tieel academisch netwerk op het Binnenhof blijkt te hebben bestaan van twee opeenvolgende 
jaarlijkse Leidse netwerkjes uit 1830 en 1831. Ik bespreek beide afzonderlijk.

Het zevenkoppige netwerk uit 1830 droeg een overwegend liberale signatuur, maar de so-
ciale achtergrond van de studenten was relatief divers in de zin dat alle onderscheiden sociale 
statusgroepen erin zijn vertegenwoordigd. Aristocraten en andere notabelen, die jarenlang 
samen in de collegebanken van het Leidse academiegebouw hadden gezeten, met elkaar bier 

136  Otterspeer, Wiekslag van hun geest, 411; Statistiek van Nederland. Statistiek van het Hooger Onderwijs 1930-1931, 10-11.
137  Bijlage I diagram 44. Aantal jaargenoten uit de bestuurlijke elite (1850-1890) per universiteit.
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of wijn in de studentensociëteit aan de Breestraat hadden gedronken en hun eigen handteke-
ning op de muren in hetzelfde zweetkamertje aan het Rapenburg hadden gekalkt, zetelden na 
1848 samen op het Binnenhof. Deze kring van bekenden bestond uit:

Leids netwerk 1830

–  mr. Theodorus Marinus Roest van Limburg (1806-1887), liberaal minister van Buitenland-
se zaken van 1868 tot 1870 (‘oud patriciaat’); 

–  mr. Jan Messchert van Vollenhoven (1812-1881), conservatieve senator van 1864 tot 1873 en 
Tweede-Kamerlid van 1874 tot 1877 (‘zelfbenoemd patriciaat’); 

–  mr. Pieter Blussé van Oud-Alblas (1812-1887), met enkele onderbrekingen liberaal Tweede-
Kamerlid van 1850 tot 1887, en minister van Financiën van 1871 tot 1872 (‘oud patriciaat’); 

–  dr. Hendrik van Beeck Vollenhoven (1811-1871), gematigd liberaal Tweede-Kamerlid van 
1847 tot 1850, senator van 1850 tot 1871 en voorzitter van de Eerste Kamer tussen 1871 en 
1872 (‘oud patriciaat’); 

–  mr. Nicolaas Olivier (1808-1869), met onderbrekingen liberaal Tweede-Kamerlid van 1858 
tot 1869 en minister van Justitie van 1862 tot 1866 (andere deftige burgerij); 

–  Jhr.mr. Jacob George Hiëronymus van Tets van Goudriaan (1812-1885), liberaal minister 
van Binnenlandse Zaken van 1858 tot 1860 en minister van Financiën van 1861 tot 1862 
(adel); 

–  mr. Gijsbertus Martinus van der Linden (1812-1888), met onderbrekingen liberaal Tweede-
Kamerlid van 1850 tot 1888 (‘zelfbenoemd patriciaat’).

De leden van het netwerk van zes Leidse jaargenoten uit 1831 hebben via hun gezamenlijke 
hoogleraren, het corps en misschien zelfs dezelfde hospita waarschijnlijk ook de bovenver-
melde studenten uit het voorgaande jaar 1830 gekend. Dit netwerkje droeg eveneens een over-
wegend liberaal karakter en ook zijn alle statusgroepen erin vertegenwoordigd.

Leids netwerk 1830: mr. Jan Messchert van Vollenhoven, mr. Pieter Blussé van Oud-Alblas, Jhr.mr. 
 Jacob George Hiëronymus van Tets van Goudriaan en mr. Gijsbertus Martinus van der Linden.
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Leids netwerk 1831

–  mr. Johannes Baptista Bots (1806-1874), liberaal Tweede-Kamerlid van 1847 tot 1873 (an-
dere deftige burgerij);

–  mr. Carolus Jacobus Antonius van Rijckevorsel (1809-1883), gematigd liberaal senator van 
1871 tot 1883 (‘oud patriciaat’); 

–  mr. Cornelis Herman baron van Rhemen van Rhemenshuyzen (1811-1880), liberaal senator 
van 1850 tot 1880 (adel);

–  mr. Joseph Louis Heinrich Alfred baron Gericke van Herwijnen (1814-1899), liberaal minis-
ter van Buitenlandse Zaken van 1871 tot 1874 (adel);

–  mr.dr. Jolle Albertus Jolles (1814-1882), liberaal minister voor de Zaken van de Hervormde 
en andere Erediensten, behalve die der Rooms-katholieke van 1861 tot 1862, minister van 
Justitie van 1871 tot 1872 en ten slotte Tweede-Kamerlid van 1872 tot 1873 (‘oud patriciaat’); 

–  mr. Hendrik Jan Smit (1814-1892), liberaal Tweede-Kamerlid van 1847 tot 1862 en senator 
van 1864 tot 1881 (andere deftige burgerij).

Zo is een liberale kennissenkring van aristocraten en andere notabelen zichtbaar gemaakt van 
dertien voormalige Leidse studenten uit 1830-1831, die vrijwel tegelijkertijd met hun studie 
begonnen en die later tegelijkertijd in de regering en het parlement zaten. Of zij elkaar over 
en weer diensten bewezen, valt uiteraard moeilijk met harde feiten aan te tonen. Maar soms 
geven archieven meer prijs dan op voorhand gedacht.

‘Believingen’ en ‘gunningen’

Bekend is dat persoonlijke bindingen, vriendenclubs en informele netwerken on-
der parlementariërs, regeringsleden, leden van Provinciale Staten en geweste-
lijke bestuurders, en de daarmee samenhangende sympathieën en antipathieën, 
van grote invloed waren op de politiek van die tijd.

Yme Kuiper, Adel in Friesland, 322-323.

Behalve de beschikking over voldoende eigen middelen en de ambitie om in het voorvaderlijk 
voetspoor een bestuurlijk ambt te bekleden, hielpen de juiste contacten via familie en kennis-

Leids netwerk 1831: mr. Johannes Baptista Bots, mr. Carolus Jacobus 
Antonius van Rijckevorsel en mr. Hendrik Jan Smit.
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sen een aristocraat ondanks het verlies van constitutionele voorrechten na 1848 toch om een 
gewenste maatschappelijke positie te bekleden. In de gevestigde bestuurlijke tradities was het 
halverwege de negentiende eeuw niet ongewoon, dat iemand met een invloedrijke positie een 
jonger familielid of een persoonlijke relatie aan een baantje hielp.138 

Sterker nog, het was een usance die zich niet makkelijk liet uitbannen. Als minister van 
Binnenlandse Zaken (1849-1853) heeft Thorbecke zelf herhaaldelijk geprotesteerd tegen de 
praktijk van bestuurlijke benoemingen waarbij voornamelijk werd gelet op dubbele namen 
en familieconnecties, terwijl er naar zijn inzicht te weinig oog voor de geschiktheid van kan-
didaten bestond.139 Maar informele macht en invloed werden langs meer lijnen uitgeoefend. 
Zo zijn er voorbeelden geboekstaafd van grootgrondbezitters, die hun pachters voorschreven 
op wie zij hun stem dienden uit te brengen.140 Op die manier werden aristocraten door hun 
informele invloed na 1848 alsnog in het parlement gekozen, en als zij eenmaal hun entree op 
het Binnenhof hadden gemaakt, werden zij meestal herkozen als zij dat wensten, mogelijk 
omdat zij daar weer believingen konden uiten en gunningen verlenen. 

De doorgaans wijdvertakte familierelaties boden allerlei mogelijkheden om een jonge aris-
tocraat ergens voor een functie of ambt te introduceren, waarmee de basis kon worden ge-
legd voor een glansrijke loopbaan die in lijn was met de bestuurlijke tradities van de familie 
en de aspiraties van de pater familias. Dit bevoordelingssysteem van believen en gunnen laat 
zich niet gemakkelijk met historische feiten documenteren, omdat nu eenmaal veel op onge-
schreven wijze werd geregeld. Maar in deze paragraaf wil ik aan de hand van een voorbeeld 
laten zien, dat aristocraten zich mede dankzij hun uitgebreide netwerken en familierelaties 
nog lang na het verlies van hun formele standsprivileges wisten te handhaven op het Binnen-
hof en daarbuiten, en dat zij mede door inschakeling van hun relaties later waarschijnlijk ook 
een entree in het bedrijfsleven wisten te bewerkstelligen.141

Continuïteit van een aristocratische familie

Jhr.mr. Abraham Pieter Cornelis van Karnebeek (1836-1925) maakte vanaf zijn geboorte deel 
uit van het nationale notabelencomplex van nog geen driehonderd families, die zowel op 
als buiten het Binnenhof in de negentiende eeuw de lakens uitdeelden. De wapenspreuk van 
de familie Van Karnebeek luidt officio duce (met de plicht als leidsvrouw).142 De vader van jhr. 
Abraham was de zeer welgestelde jhr. Herman Adriaan (1797-1874).143 Hij was vice-admiraal 

138  Ileen Montijn, Leven op stand 1890-1940 (Amsterdam 1998) 124.
139  Volgens een brief van Thorbecke aan de gouverneur van Friesland, 23 januari 1850, in: G.J. Hooykaas en F.J.P. Santegoets; met 
medewerking van M. Kooijmans, E. Swart en een werkgroep onder leiding van J.C. Boogman, De briefwisseling van Thorbecke (Den Haag 
1996) 232. Geciteerd door Te Velde, ‘Van grondwet tot grondwet’, 102.
140  Kuiper verhaalt van de puissant rijke Friese grootgrondbezitster Sjuwke Bieruma Oosting (1795-1871) die een van haar pachtboe-
ren zonder pardon van de boerderij zette, omdat hij bij de Tweede-Kamerverkiezingen in 1853 niet op haar conservatieve zoon Jan had 
gestemd, maar op een liberale kandidaat. Kuiper, Adel in Friesland, 384; idem, ‘Onder notabelen. Buitenplaatscultuur in Friesland in 
de korte negentiende eeuw’, in: Van der Laarse en Kuiper, Beelden van de buitenplaats, 158.
141  Vgl. Berghout-Vermeulen, ‘Koningen, prinsen en nieuwe adel’, 167.
142  Heraldicus, Lijf- en wapenspreuken van het vorstelijk huis, van den Nederlandschen adel, van beroemde Nederlanders en buitenelanders enz. 
Bijeengebracht, vertaald en met opgave van bronnen en verdere aantekeningen voorzien (Zutphen 1926) 35.
143  Zie voor de hoogstaangeslagenen van de familie Van Karnebeek, 1850-1890 op CD-rom Bijlage II Alfabetische lijst van de hoog-
staangeslagenen in de directe rijksbelastingen in 1850, 1860, 1870, 1880 en 1890.
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van Koning Willem II en Willem III geweest en 
behoorde tot de hoogste belastingbetalers in 
Zuid-Holland.144 Ook zijn zoon jhr. Abraham 
wordt later, in 1890, op deze prestigieuze belas-
tinglijsten van verkiesbaren voor de Eerste Ka-
mer der Staten-Generaal vermeld.145 

In 1861 was jhr. Abraham nog maar net 
als jurist in Utrecht afgestudeerd toen hij op 
voordracht van zijn aangetrouwde neef, Jacob 
Pieter Pompejus baron van Zuylen van Nijevelt 
(1816-1890), die op dat moment minister van 
Buitenlandse Zaken was, in de diplomatieke 
dienst werd aangesteld.146 Die ‘believing’ en 
‘gunning’ waren het begin van een schitteren-
de loopbaan voor Van Karnebeek, die waar-
schijnlijk ook een bron van inspiratie voor de 
generaties na hem is geweest. Mogelijk heeft 
de aldus gevestigde en voortgezette goede re-
putatie van de familie ook latere telgen gehol-
pen in hun maatschappelijke ontwikkeling.147 

Na Van Zuylen van Nijevelt bracht Van Kar-
nebeek het in het conservatief-liberale kabinet Heemskerk Azn. eveneens tot minister van 
Buitenlandse Zaken (1885-1888). Daarna volgde hij in 1885 in dat zelfde kabinet jhr.mr. Pie-
ter Joseph August Marie van der Does de Willebois (1816-1892) op, die zijn ambt wegens ge-
zondheidsredenen moest neerleggen. Vervolgens was hij enkele jaren ambteloos, totdat hij 
in 1891 in de Tweede Kamer werd gekozen en daar tot 1913 de vrije liberalen vertegenwoor-
digde. Tot zijn overlijden in 1925 mocht hij zich minister van Staat noemen.148 

Behalve over ‘verticaal’ of dynastiek familiekapitaal beschikte Van Karnebeek ook over ‘ho-
rizontaal’ of aangetrouwd vermogen. In 1873 was jhr. Abraham namelijk met zijn nicht Maria 

144  Nederland’s Adelsboek 1925, 405-406.
145  Zijn broer, jhr.mr. Pieter Herman (1828-1879) die in 1858 met jkvr. Johanna Benjamina van Rappard was getrouwd, werd lid van 
de Rekenkamer.
146  Van Karnebeek studeerde op 20 april 1861 magna cum laude aan de universiteit Utrecht af. Van Zuylen van Nijevelt was van 14 
maart tot 19 november 1861 minister van Buitenlandse Zaken. Biografisch archief PDC.
147  Zijn loopbaan was als volgt: attaché aan het ministerie van Buitenlandse Zaken van 6 juni 1861 tot juli 1864, secretaris van legatie 
te Washington van 10 juli 1864 tot 1866, secretaris van legatie te Parijs van 13 juni 1866 tot 1868, raad van legatie te Berlijn vanaf 1868, 
waarnemend gezant te Londen tot 1 april 1871, chef kabinet van de secretaris-generaal, ministerie van Buitenlandse Zaken van 1 april 
1871 tot april 1874, minister-resident, kabinet ministerie van Buitenlandse Zaken van april 1876 tot 1876, minister-resident te Stock-
holm, tevens geaccrediteerd bij het Hof van Denemarken van 27 februari 1876 tot 15 september 1879, Commissaris des Konings in 
Zeeland van 15 september 1879 tot juli 1884, ambteloos te ’s-Gravenhage van juli 1884 tot 1 november 1885, minister van Buitenlandse 
Zaken van 1 november 1885 tot 21 april 1888, ambteloos van 21 april 1888 tot 1890, Tweede-Kamerlid voor het kiesdistrict Rotterdam 
van 3 maart 1891 tot 20 maart 1894, Tweede-Kamerlid voor het kiesdistrict Utrecht van 1 juni 1894 tot 16 september 1913, minister van 
Staat, 1 mei 1909. Biografisch archief PDC.
148  Minister van Staat is een eretitel, die op voordracht van het kabinet door de koningin wordt verleend aan personen, die zich 
verdienstelijk hebben gemaakt op bestuurlijk gebied. Het gaat daarbij om politici en bestuurders met een lange staat van dienst, zoals 
oud-premiers, oud-ministers, oud-Kamervoorzitters en oud-vicevoorzitters van de Raad van State.

Jhr.mr. A.P.C. van Karnebeek (1836-1925).
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Petronella Rochussen getrouwd, want zijn moe-
der, Petronella Rochussen (1795-1888), was de 
tante van zijn echtgenote. Zo werd Van Kar-
nebeek, die al neef was van minister en Twee-
de-Kamerlid J.J. Rochussen (1797-1871) ook 
zijn schoonzoon. Zoals we al zagen was Van 
Karnebeek daarnaast ook een neef van Eerste- 
en Tweede-Kamerlid en minister Van Zuylen van 
Nijevelt, die in zijn derde huwelijk in 1857 even-
eens met een telg van de Van Rochussen-clan 
was getrouwd. Deze Emilie Annette Rochussen 
was een zuster van minister van Buitenlandse 
Zaken jhr.mr. W.F. Rochussen (1832-1912), zo-
dat Van Zuylen van Nijevelt zijn zwager werd.

De kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen van jhr. Van Karnebeek bleven nauw 
bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken be-
trokken, en in de loop van de twintigste eeuw 
maakten enkelen ook hun opwachting in de 
top van het Nederlandse bedrijfsleven. Om 
te beginnen trad jhr.mr.dr. Herman Adriaan 
(1874-1942) in zijn vaders voetspoor. Hij be-
gon zijn loopbaan als secretariaatsmedewer-

ker van de Eerste Haagse Vredesconferentie (1899-1901), die op initiatief van de Russische 
Tsaar Nicolaas II tot stand was gekomen om internationale afspraken te maken over me-
thoden van oorlogvoering. Na nog enkele ambtelijke functies, werd hij burgemeester van 
 ’s-Gravenhage (1911-1918) totdat hij het in 1918 net als zijn vader tot minister van Buitenland-
se Zaken bracht. Hij sloot zijn carrière af als commissaris van de Koningin in Zuid-Holland 
(1928-1942). Zijn ambtstitel was toen minister van Staat.149 

Deze jhr. Herman Adriaan trouwde in 1902 met Adriana Justine Civile barones van Wasse-
naer, vrouwe van Rosande (1882-1944). Zij kregen vier zonen, waaronder een tweeling. De 
oudste zoon, jhr. Herman Adriaan werd directeur van oliebedrijf Stanvac NV en voorzitter van 
het Nederlands Olympisch Comité. Net als in de omringende landen komt hier dus ook in de 
sportieve dimensie de vooraanstaande positie van aristocraten naar voren. Jhr.mr. Jan Derck 
werd ambassadeur, en de derde zoon, jhr. Abraham Pieter Cornelis, kwam als sous-chef di-
rectie buitenlandse dienst eveneens te werken op het ministerie van Buitenlandse Zaken. De 
jongste zoon jhr.mr. Maurits Pieter Marie werd onder andere burgemeester van Zwolle, am-
bassadeur en bankdirecteur.150 Ten slotte werd de zoon van de laatstgenoemde, jhr.mr. Her-
man Adriaan van Karnebeek, algemeen directeur AKZO-Zoutchemie. 

De aristocratische familie Van Karnebeek laat daarmee zien hoe belangrijk het informele 
kapitaal in de vorm van ‘believingen en gunningen’ in het deftige milieu van prominente no-

149  C.B. Wels, ‘Karnebeek, jhr. Herman Adriaan van (1874-1942)’, in: Biografisch Woordenboek van Nederland (BWN).
150  Biografisch archief PDC en Nederland’s Adelsboek 1983, 448-449.

Jhr.mr.dr. H.A. van Karnebeek (1874-1942).
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tabelen kon zijn na de democratische omwenteling van 1848 in Nederland. Haar Ahnenkette 
van vijf opeenvolgende generaties illustreert bovendien de succesvolle overgang van de tra-
ditionele bestuurselite naar het sportleven en de top van het moderne bedrijfsleven, die meer 
Nederlandse aristocratische families in de afgelopen eeuw maakten.

‘Oben bleiben’ 

In discussing aristocracy’s survival in the modern era it is […] necessary to re-
member the traditional elite’s capacity to adapt, together with its possession 
[…] of a number of values and skills which are thoroughly suited to the indus-
trial era.

Dominic Lieven, Aristocracy in Europe, 248.

Toen de macht van de koning in 1848 eenmaal via ministeriële verantwoordelijkheid was in-
geperkt, ontstond geleidelijk een liberale bestuurlijke cultuur, gericht op het zo gering mo-
gelijk houden van het aantal onderwerpen waarmee de politiek zich diende te bemoeien. Par-
lementariërs waren nog geen ‘volksvertegenwoordigers’ in de betekenis die er later aan werd 
gegeven. Aristocraten beschouwden zichzelf als weldenkende en onafhankelijke ingezetenen 
die het ‘algemeen belang’ voor ogen hadden, en niet zozeer als woordvoerders van specifieke 
belangen of partijen. De parlementsleden vergaderden dan ook ‘zonder last of ruggespraak’. 
Zij werden in staat geacht om zelf de juiste bestuurlijke beslissingen te nemen en opereerden 
in hoge mate naar eigen goeddunken.

Het parlement was niet in eerste instantie een vertegenwoordiging van het volk, maar een 
vertegenwoordiging voor het volk. Het politieke debat tot in de jaren zeventig is dan ook gety-
peerd als een beschaafd herengesprek over achtenswaardige besognes.151 Daarmee bleef het 
voorlopig nog een veredelde herensociëteit waar een aristocratische bestuurscultuur heers-
te.152 Persoonlijke verhoudingen konden de politieke strijd bepalen.153 Maar dat veranderde in 
de jaren tachtig met de opkomst van moderne politieke partijen. Zij streefden naar een mas-
sa-aanhang, waardoor zakelijkere politieke verhoudingen ontstonden, partijprogramma’s 
leidraad werden voor bestuurlijk handelen en geleidelijk steeds meer geëngageerde beroeps-
politici op het Binnenhof verschenen. 

De in principe afstandelijke en deftige stijl van de conservatieve en liberale juristen van aris-
tocratische huizen maakte toen in het parlement plaats voor een politiek van mobilisatie voor 
specifieke belangen, waarbij door nieuwe burgerlijke politici een beroep werd gedaan op de 
religieuze overtuiging en groepsgevoelens binnen het electoraat.154 Naar aanleiding van drie 

151  Kuiper, ‘Van heerlijkheid naar familiestichting’, 216; Henk te Velde, ‘Van grondwet tot grondwet’, 109. Volgens Kossmann over-
heerste de juridische belangstelling nog langer. De Tweede Kamer werd pas door het ‘Palingoproer’ van juli 1886 in Amsterdam 
geboeid, toen er processen tegen raddraaiers werden gevoerd, ofwel toen het een rechtskwestie was geworden. Kossmann, Lage 
Landen, 261-262.
152  W.A. Sinninghe Damsté en M. van de Vrugt, ‘De invloed van de adel op de Eerste Kamer der Staten Generaal in de periode 1815-
1830’, De 19de eeuw 16 (1992) 138; Kuiper, ‘Van heerlijkheid naar familiestichting’, 216.
153  De Jong, Van standspolitiek naar partijloyaliteit, 30.
154  Te Velde, ‘Van grondwet tot grondwet’, 162.
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hete hangijzers die in het laatste kwart van de negentiende eeuw de politieke agenda domineer-
den – kiesrechtuitbreiding, de schoolstrijd en ‘de sociale quaestie’ – nam het belang van ideo-
logie en levensbeschouwing in het politieke leven toe. Zo kwamen verschillende zuilen tot 
stand waarin het sociale leven voortaan zou worden georganiseerd. 

De jaren negentig stonden verder vooral in het teken van politieke radicalisering, gevoed 
door de Agrarische Depressie, de take-off van de moderne industrie, waarin misstanden aan 
het licht kwamen met de daaruit voortvloeiende roep om sociale hervormingen, en de trek 
van het platteland naar de stad, waardoor de moderne verstedelijking versneld toenam met 
alle maatschappelijke problemen van dien. In bestuurlijk opzicht was de nieuwe ordening 
omstreeks de eeuwwisseling zichtbaar in een katholieke zuil, een protestants-christelijke, 
een sociaal-democratische en een neutrale of ‘algemene’ zuil. 

In deze jaren werd de basis gelegd voor de zogenoemde pacificatiedemocratie (consociational 
democracy).155 Al kort na de eeuwwisseling kwamen verschillende sociale wetten tot stand zoals 
de Leerplichtwet (1900), de Woningwet (1901) en de Ongevallenwet (1901). Met de grondwet 
van 1917 werd algemeen kiesrecht voor mannen geïntroduceerd en was de financiële gelijkstel-
ling in het onderwijs een feit geworden, zodat bijzondere scholen voortaan in gelijke mate als 
openbare scholen aanspraak konden maken op overheidssubsidie.156 

Ondertussen was de vertegenwoordiging van aristocraten in de regering en het parlement 
afgenomen, maar zoals we hiervoor al zagen bleek de bestuurlijke rol van aristocraten rond 
de Eerste Wereldoorlog toch nog bepaald niet volledig uitgespeeld. Volgens Hoogenboom 
waren zij ook nadien nog invloedrijk genoeg om de transformatie van de traditionele charita-
tieve armenzorg in een modern sociaal zekerheidsstelsel aanzienlijk te vertragen.157 

Bovendien bleven veel aristocratische families die uit de landelijke politiek waren verdwe-
nen zeker tot de Tweede Wereldoorlog op provinciaal of gemeentelijk niveau nauw bij het 
openbaar bestuur betrokken met telgen als commissaris van de Koningin, lid van Provin-
ciale Staten of burgemeester.158 Tussen 1888 en 1940 werden in totaal 47 commissarissen der 
Koningin geïnstalleerd: dertig waren aristocraat, zoals de hierboven al genoemde jhr.mr.dr. 
Herman Adriaan van Karnebeek, die commissaris van de Koningin in Zuid-Holland werd.159

Op landelijk niveau traden sinds de eeuwwisseling de verzuilde elites steeds meer naar vo-
ren. De sociaal-democraten en de beide confessionele stromingen hadden een massa-aan-
hang achter zich geschaard en verwierven in de twintigste eeuw binnen de Nederlandse po-
litieke verhoudingen een toonaangevende positie. De katholieken zouden zelfs van 1918 tot 
1994 continu in de regering vertegenwoordigd zijn.160

De moderne tijd werd in Nederland dus in verschillende opzichten in 1848 ingeluid. Tot 
zekere hoogte bevonden aristocraten zich daarna in vergelijkbare omstandigheden als hun 
standgenoten in Sicilië. Toen Garibaldi het eiland in 1860 bij de nieuwe liberale eenheidsstaat 
Italië inlijfde en de welgestelde burgerij er de macht overnam, dreigde het met de Siciliaanse 

155  Lijphart, Democracy.
156  Algemeen kiesrecht kwam tot stand bij ‘Wet van den 29sten November 1917, tot verandering in de Additionele Artikelen der 
Grondwet’, Par. 2, Art. VII brengt wijzigingen aan in de Kieswet van 1896. Stbl. 1917 nr. 662. Zie ook Lijphart, Democracy.
157  Hoogenboom, Standenstrijd en zekerheid, 263-272.
158  Kuiper, ‘Adel, Nation und Staat’.
159  J.W. Janssens, De commissaris van de koningin. Historie en functioneren (’s-Gravenhage 1992) 427-432.
160  De Rooy, Republiek van rivaliteiten, 164.
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aristocraten te zijn gedaan, zo beschrijft Guiseppe Tomasi di Lampedusa, hertog van Palma 
en prins van Lampedusa (1897-1956), de nieuwe situatie voor het eiland en zijn bewoners in 
de roman Il Gattopardo (De tijgerkat).161 

‘By swallowing the toad’ past de jonge, strijdlustige aristocraat Don Tancredi zich in de 
roman echter aan de gewijzigde omstandigheden aan door met de dochter van de zeer wel-
gestelde burgerlijke burgemeester Don Calogero Sedara te trouwen en zich bij de gevreesde 
tegenstander Garibaldi aan te sluiten met de gevleugelde woorden: ‘Als wij er niet bij zijn, 
zorgen zij voor een republiek. Als we ’t willen houden zoals het is, moet alles veranderen.’162 
De boodschap is duidelijk: de adel moet met zijn tijd meegaan. Don Fabrizio, prins in Sicilië, 
ziet uiteindelijk in dat het huwelijk van zijn oomzegger Tancredi niet het einde van alles is, 
‘maar het begin van iets nieuws’.

Om stand te houden pasten ook veel aristocraten in Nederland zich na 1848 aan de nieuw 
ontstane situatie aan, zoals de meesten dat overigens al eerder hadden gedaan.163 ‘Het lag 
niet in de traditie van de heersende standen in Nederland om door middel van theorieën, 
constituties en politieke bewegingen gezag te verwerven of gezag te behouden’, aldus Koss-
mann.164 ‘Vanaf de zestiende eeuw had de stedelijke oligarchie haar kracht gevonden in een 
zich aan alle wisselende omstandigheden aanpassende soepelheid. Dankzij haar ervaren en 
deskundig opportunisme wist zij onder stadhouders en koningen, in tijden van kalmte en in 
tijden van wilde onrust in het zadel te blijven. Het was waarlijk niet uitgesloten, dat zij ook 
de grondwet van 1848 overleven kon.’ Hoe dat precies in zijn werk ging laat Kossmann in het 
midden, maar voordat ik deze aristocratische veerkracht illustreer, is het zinvol om eerst de 
maatschappelijke en politieke veranderingen te inventariseren waarmee aristocraten na 1848 
werden geconfronteerd. 

Veranderende context na 1848

To the extent that they were unable or unwilling to conform, such families ten-
ded to lose contact and drift away from the core of the elite – a small and clo-
sely integrated community bound together by shared experiences, acquaintan-
ces, and personal connections.

Anthony L. Cardoza, Aristocrats in bourgeois Italy. The Piedmontese nobi-
lity, 1861-1930 (Cambridge 1997) 127-128.

Sinds het verlies van hun constitutionele privileges werd de maatschappelijke toppositie van 
aristocraten aanvankelijk nog geschraagd door drie hoofdpijlers: bestuurlijke ervaring, aan-
zienlijke welstand en een sociaal coherente structuur met een patrilineaire familiecultuur 

161  G. Tomasi di Lampedusa, De tijgerkat (Amsterdam 2009) 50. Vertaald door Anthonie Kee. Oorspronkelijke titel: Il Gattopardo 
(Feltrinelli 1958). De vertaling is gebaseerd op het manuscript uit 1957, dat voor het eerst werd uitgegeven in 1969. Zie ook Edoardo 
Costadura, ‘Von der Heraldiek zur Zoologie etc.’, Virtus 17 (2010) 9-24.
162  Di Lampedusa, De tijgerkat, 50. 
163  Volgens Kuiper hoefde de aristocratische landjonker in Friesland niet plotseling en ook niet volledig te veranderen in een libe-
rale burgerman. Het bijzondere van de Friese adel was immers dat hij reeds ten dele ‘burgerlijk’ was, bijvoorbeeld in zijn gematigde 
levensstijl, zijn studiezin en zijn vermogensbeheer. Kuiper, Adel in Friesland, 411.
164  Kossmann, De Lage Landen, 228.
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waarin dienstbaarheid aan de staat en monarchie centraal stond. Alle drie werden in het laat-
ste kwart van de negentiende eeuw aangetast, de een eerder en meer dan de andere. 

Om te beginnen waren sinds de introductie van het censuskiesrecht in 1850 naast aristo-
craten eerst meer andere welgestelde notabelen op het Binnenhof verschenen. Toen vervol-
gens denkbeelden over maatschappelijke gelijkheid en sociale rechtvaardigheid verder ter-
rein wonnen, socialisten steeds meer aanhang verwierven en de roep om algemeen kiesrecht 
steeds luider werd, maakten ook de eerste volksvertegenwoordigers uit de kleine midden-
klasse en de arbeidersbeweging hun opwachting in de Tweede Kamer. Daar kwamen nog 
moderne vakbonden bij, die de traditionele machtsverhoudingen nadrukkelijk ter discussie 
stelden. Tegen deze achtergrond dreigde het bestuurlijke aanzien, het ‘natuurlijk gezag’ en 
de hegemonie, die aristocraten voordien min of meer als vanzelfsprekend hadden genoten, te 
smelten als sneeuw voor de zon. 

Belangrijk was ook, dat vrijwel tegelijkertijd de positie van de gezeten aristocratische fami-
lies in de welstandshiërarchie veranderde, maar daarmee loop ik hier enigszins voor de mu-
ziek uit, die in het volgende hoofdstuk ten gehore wordt gebracht. Op de achtergrond was 
na lange tijd sinds ongeveer 1850 sprake van een verschuiving van de-urbanisatie naar re- 
urbanisatie, waarbij het belang van de landbouw geleidelijk verminderde.165 Zo dreigde ook 
de materiële machtsbasis van overwegend grondbezittende aristocraten te worden aangetast. 

Bovendien brak het liberalisme na 1848 met het oude regime van monopolies en privileges 
waardoor ruimte ontstond voor vrijhandel en vrije toegang tot de markt. Het leek erop, dat 
iedereen zijn fortuin kon maken. Nieuwe economische sectoren werden tot ontplooiing ge-
bracht, en naast aristocraten ontstond een nieuwe groep recent rijk geworden burgers, die ac-
tief waren in andere sectoren dan de traditionele koophandel en trafieken.

‘Particularly after the 1870’s’, schrijft Lieven over de situatie in de bredere Europese con-
text, ‘a new plutocratic elite emerged, drawn from old agrarian and modern financial and in-
dustrial wealth.’166 Ook in Nederland ging het vooral om entrepreneurs en fabrikanten van 
bescheiden afkomst, die in de tweede helft van de negentiende eeuw hun familiebedrijven tot 
bloei zagen komen. Daar kwamen recent gefortuneerden uit de koloniën bij. Omstreeks 1900 
evenaarden deze nouveaux riches de Nederlandse aristocraten in welstand, en niet zelden over-
troffen zij hen daarin.

De opkomst van nieuwe welgestelde burgers komt duidelijk naar voren in het aantal 
hoogst aangeslagenen dat patentbelasting betaalde.167 Vooral bij het ‘zelfbenoemde patrici-
aat’ en de statusgroep ‘andere burgers’ verschenen in de loop van de tweede helft van de ne-
gentiende eeuw nieuwe welgestelde families op de lijsten van hoogstaangeslagenen, die als 
nieuwe ondernemersdynastieën vaak van steekjaar op steekjaar met meer telgen en steeds ho-
gere patent- en personele belastingaanslagen worden vermeld. Binnen enkele generaties ont-
stonden meerdere van zulke schatrijke nieuwe ondernemersfamilies. 

Onder de hoogstaangeslagenen verdubbelde het aantal patentplichtige ‘zelfbenoemde pa-
triciërs’ tussen 1850 en 1890 van 81 tot 163. Ook de andere deftige burgerij nam toen fors toe 
van 226 hoogstaangeslagenen in 1850 naar 368 in 1890. Interessant is dat in de laatste decen-

165  Brusse en Mijnhardt, Towards a new template for Dutch history, 98.
166  Lieven, Aristocracy, 249.
167  Bijlage I diagram 45. Aantal patentplichtige hoogstaangeslagenen verdeeld in statusgroepen, 1850-1890.
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nia van de negentiende eeuw ook onder het ‘oude patriciaat’ het aantal patentplichtigen toe-
nam, en bij de adel valt in de laatste decennia eveneens een lichte stijging te bespeuren, die de 
gedachte ondersteunt van beginnende beroepsheroriëntatie van aristocraten omstreeks 1900, 
zoals we hierboven hebben gezien.

Tegelijkertijd veranderde ook de traditionele materiële machtsbasis van aristocraten. Win-
sten uit handel en industrie, of zelfs rendementen van staatsobligaties werden groter dan 
in de agrarische sector te verwezenlijken waren. Mede door de agrarische depressie verloor 
grondbezit in het laatste kwart van de negentiende eeuw verder aan betekenis, en dat had 
vooral consequenties voor de adel, die niet alleen zijn sociale identiteit en historisch symbo-
lisch gezag op het platteland in hoge mate ontleende aan het familiegoed en landbezit, maar 
ook zijn bestuurlijke hegemonie in hoge mate financierde met zijn huur- en pachtinkomen 
uit boerderijen- en landbezit.168 

De belangrijkste oorzaak voor de scherpe daling in agrarische prijzen was de integratie van 
Europa in de wereldmarkt.169 In Amerika kwamen enorme oppervlaktes voor de landbouw be-
schikbaar. Maar er waren ook andere werelddelen bij betrokken. Graan kwam hoofdzakelijk 
uit Noord-Amerika, rundvee uit Zuid-Amerika, schapen uit Australië. De productiekosten wa-
ren daar veel lager dan in Europa en daar kwam nog bij, dat de vervoerskosten tussen ongeveer 
1860 en 1890 daalden tot een kwart. De introductie van koelschepen maakte bovendien het 
transport van bijvoorbeeld vlees over grote afstanden mogelijk. Voor een overwegend agrarisch 
land als Nederland in de negentiende eeuw waren de maatschappelijke gevolgen verstrekkend.

Of de landbouwcrisis ernstige gevolgen heeft gehad voor de welstand, de maatschappelij-
ke positie van aristocratische grootgrondbezitters in Nederland is nog niet systematisch on-
derzocht, maar het lijkt niet al te gewaagd om te stellen, dat de kelderende landbouwprijzen, 
slinkende pachtinkomsten en dalende grondprijzen een weerslag moeten hebben gehad op 
hun vermogen, het daaruit voorspruitende inkomen, en natuurlijk ook op de relaties met hun 
pachters en het aanzien, dat aristocraten op het platteland genoten. Uit Friesland is bijvoor-
beeld bekend, dat de oude patriarchale verhoudingen tussen eigenaren en pachters verzake-
lijkten.170 In diezelfde tijd begonnen de eerste jonkheren hun weg naar het bedrijfsleven te 
zoeken. Kennelijk vertrouwden zij niet meer alleen op hun grondbezit om de aristocratische 
levensstijl met het karakteristieke ritme der seizoenen vol te houden.171 Zoals we in de vorige 
paragraaf al zagen, betreft dit laatste waarschijnlijk vooral Hollandse aristocraten, maar ook 
op dit punt valt nog veel nader te onderzoeken. 

Grond was in Nederland lang een veilige vermogenscomponent geweest. Het genereerde 
een min of meer gegarandeerd inkomen, waardoor voor grootgrondbezitters ruimte ontstond 
om eervolle, eventueel onbezoldigde bestuurlijke ambten te bekleden en andere maatschap-
pelijk functies te vervullen. Bovendien stond een grootgrondbezitter in de overwegend agrari-
sche natie in hoog aanzien, niet alleen als eigenaar van een vitaal productiemiddel, maar ook 
als werkgever, verpachter en hoeder van het land. 

168  Vgl. Eckart Conze, Von Deutschem Adel. Die Grafen von Bernstorff im 20. Jahrhundert (Stuttgart/München 2000) 20.
169  Lieven, Aristocracy, 92.
170  H. de Vries, ‘Absenteïsme van grootgrondbezitters in Nederland 1850-1890’, Economisch- en sociaal-historisch jaarboek 38 (1975) 
109-123.
171  Kuiper, ‘Aristocraten contra burgers’, 216-217.
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Om zich tegen het einde van de negentiende eeuw tussen de opkomende middenklasse 
te kunnen handhaven, moesten aristocraten er voor zorgen, dat zij een deel van de urbane 
en industriële winsten bemachtigden. Het opbloeiende bedrijfsleven bood een alternatieve 
inkomensvoorziening, niet alleen wat betreft werkgelegenheid voor jonkheren die hun be-
stuursmantel aan de wilgen hingen, maar ook als investerings- of beleggingsmogelijkheid 
voor aristocraten met gevoel voor financiën. 

Door de commercialisering, mechanisering en schaalvergroting, die omstreeks de eeuw-
wisseling in veel ondernemingen gepaard gingen met een verhoogde kapitaalsintensiteit, 
nam de financieringsbehoefte toe en gingen steeds meer bedrijven over tot het aantrekken 
van vreemd vermogen c.q. de uitgifte van aandelen. Hoewel er bij veel familiebedrijven wan-
trouwen bestond tegen vreemd kapitaal en pottekijkers achter de schermen, werd het ene na 
het andere familiebedrijf omstreeks de eeuwwisseling in een naamloze vennootschap omge-
zet. Voor vermogensbezitters ontstonden zo nieuwe investeringsmogelijkheden, het aande-
lenbezit nam een vlucht en de financiële dienstverlening leefde op. Aristocratische families 
met een welgevulde aandelenportefeuille bevonden zich volgens sommige onderzoekers om-
streeks 1900 in een comfortabelere positie dan standgenoten die bleven vasthouden aan hun 
grondbezit.172 

Behalve het behoud van aanzien had bezit van landerijen na 1848 ook toegang tot de be-
stuurlijke macht open gehouden. Van de drie directe rijksbelastingen woog de grondbelasting 
met gemiddeld ruim zestig procent van de totale belastingsom verreweg het zwaarst om ver-
kiesbaar voor de Eerste Kamer te worden.173 Door de kiesrechtverruimingen aan het einde van 
de negentiende eeuw verloor grondbezit echter in dit opzicht zijn betekenis. Zo was de maat-
schappelijke basis voor aristocraten gemeten aan de hand van de drie genoemde pijlers aan 
het einde van de negentiende eeuw dus flink veranderd ten opzichte van een halve eeuw eerder. 

Daar komt nog bij, dat de politieke cultuur in het laatste kwart van de negentiende eeuw 
ingrijpend veranderde.174 Persoonlijke bindingen, vriendenclubs en informele netwerken on-
der parlementariërs, ministers, leden van Provinciale Staten en gewestelijke bestuurders, en 
de daarmee samenhangende sympathieën en antipathieën waren tot dan in de politiek van 
grote invloed geweest.175 Zij bleven dat waarschijnlijk ook later nog wel, maar naast de tradi-
tionele patrilineaire familiecultuur ontstond een andere institutionele structuur, gekenmerkt 
door nationaal georganiseerde politieke partijen met programma’s en kieslijsten, waardoor 
een zekere schaalvergroting plaatsvond, die ook op het Binnenhof in zakelijkere verhoudin-
gen resulteerde. Zo leidde de almaar voortslepende kwestie van financiële gelijkstelling van 
bijzonder en openbaar onderwijs in 1879 tot de oprichting van de eerste nationale politieke 
partij in Nederland door Abraham Kuyper (1837-1920), de Anti-Revolutionaire Partij (ARP). 

Kuyper verzette zich tegen de liberale Wet op het lager onderwijs uit 1878 van mr. Johannes 
Kappeyne van de Coppello (1822-1895). Tot dan bestonden alleen plaatselijke kiesverenigin-
gen, zoals de in 1851 te Amsterdam opgerichte antirevolutionaire kiesvereniging ‘Nederland 

172  Ibidem, 210.
173  Bijlage I tabel 11. Aandeel van de grondbelasting in de totale belastingsom van de hoogstaangeslagenen, 1850-1890.
174  Zie bijvoorbeeled Th. van Tijn, ‘De wording van de moderne politieke partij-organisaties in Nederland’, in: G.A.M. Beekelaar 
e.a. (ed.), Vaderlands verleden in veelvoud (Den Haag 1975) 590-601.
175  Kuiper, Adel in Friesland, 323.
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en Oranje’. De trend van politiek op basis van een massale aanhang was met Kuypers initia-
tief onomkeerbaar ingezet. 

Halverwege de jaren tachtig werden dan ook meer nationale partijen opgericht. In 1885 
kwam de Liberale Unie tot stand en in 1894 volgde de Sociaal Democratische Arbeiderspartij 
(SDAP). De katholieken waren voorzichtig. Zij bleven langer in kiesverenigingen georgani-
seerd. Het duurde tot 1904 voordat zij samenkwamen in een Algemene Bond van kiesvereeni-
gingen, die zich baseerde op het programma van Schaepman uit 1896. Met de oprichting van 
de Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP) in 1926 kan uiteindelijk van een moderne nationale 
katholieke politieke partij worden gesproken. 

De gevestigde bestuurscultuur van ’s lands notabelen met Haagse besognes veranderde 
dus binnen enkele decennia ingrijpend. Velen zullen zich hebben gerealiseerd, dat zij met 
hun tijd mee moesten gaan door zich op de een of andere manier naar de nieuwe situatie op 
het Binnenhof te voegen. De historische bronnen laten zien dat aristocraten zich binnen het 
bestaande bestel tegelijkertijd langs twee sporen trachtten aan te passen: zij brachten een 
kennisoffensief in stelling om zich tegen de oprukkende gegoede burgerij en de volksklasse 
van autodidacten en half- of ongeschoolden teweer te stellen, en zij creëerden een politieke 
beweging om het traditionele aristocratische gedachtegoed met de protestantse waarden 
en normen hoog te houden. Beide worden in de volgende twee paragrafen afzonderlijk be-
sproken.

‘Kennis is macht’

Wie tussen zijn wimpers door naar de universiteiten kijkt, ziet te Leiden juris-
ten, later juristen en medici, te Utrecht theologen, later theologen en medici, te 
Amsterdam natuurwetenschappers en medici en van alles wat in Groningen.

Willem Otterspeer, De Wiekslag van hun geest.De Leidse universiteit in de 
negentiende eeuw (Den Haag 1992) 414.

Na 1848 verschenen naast aristocraten geleidelijk steeds meer notabele burgers in het parle-
ment, en vanaf de jaren zeventig voor het eerst ook minder welgestelden die vaak alleen een 
lage opleiding hadden genoten. Tezelfdertijd valt zowel op als buiten het Binnenhof een toe-
name van het aantal aristocraten met een gedegen universitaire opleiding te meten.176 

Tertiair onderwijs is wel als een burgerlijk kenmerk bij uitstek gezien.177 In die visie lijkt 
een toename van aristocraten met een academische graad op ‘verburgerlijking’ van de adel 
en oude patricische families te wijzen. Vanuit een ander perspectief bezien kan de kostbare 
verwerving van relevante, gespecialiseerde, overwegend juridische kennis echter worden be-
schouwd als onderdeel van een defensiestrategie van de bestuursadel (noblesse de robe), die in 
Nederland nu eenmaal overheerste, om de behaalde voorsprong op bestuurlijk gebied te be-
houden, en de kans te vergroten dat zijn hegemonie binnen het vigerende bestel voor de toe-
komst kon worden veiliggesteld. 

176  Vgl. Kuiper, ‘Onder notabelen’, 171.
177  Dronkers, ‘Verschillen tussen Friese adel en andere adel’, 17.
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Vanuit die opvatting heb ik de schoolcarrières van ministers en parlementsleden uit mijn 
vijf steekjaren in de tweede helft van de negentiende eeuw achterhaald, en om het blikveld te 
verruimen ook de ontwikkeling van het aantal academici onder de hoogstaangeslagenen in 
de directe rijksbelastingen nader onderzocht.178 

178  Deze schoolloopbanen beslaan de periode van 1800 tot 1882, dus vrijwel de hele negentiende eeuw. De meeste gegevens zijn 
afkomstig uit het biografische archief van het PDC. In mijn dataset met informatie over het onderwijs van 344 bestuurlijke eliteleden 
uit de tweede helft van de negentiende eeuw komen bewaarscholen voor, huisonderwijs, lagere scholen, gymnasia, Franse scholen, 
Latijnse scholen, kostscholen, Hogere Burgerschool, de Polytechnische school te Delft en verscheidene speciale particuliere onder-
wijsinstituten, de Koninklijke Militaire Academie (KMA) en Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) voor militairen, en dan ten 
slotte universiteiten van Leiden, Utrecht en Groningen. Een enkeling bezocht het Athenaeum Illustre (voorloper van de Universiteit 
van Amsterdam) of de hogeschool van Franeker of Harderwijk.

Academiegebouw van Gro-
ningen, Utrecht en Leiden aan 
het einde van de negentiende 
eeuw.
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‘Zweetkamertje’ en senaatskamer van de Leidse universiteit aan het einde van de negentiende eeuw.
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Academische aristocraten op het Binnenhof

Van de 444 ministers en parlementsleden uit vijf peiljaren in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw kon worden vastgesteld dat 281 (drieënzestig procent) een universitaire oplei-
ding hebben genoten. Van 264 kon ik nadere details achterhalen, zoals universiteit, jaar van 
aanvang en academische studie, zodat ik mij hier verder voornamelijk op deze populatie ba-
seer.179 

De historische cijfers laten er geen twijfel over bestaan: de Leidse universiteit was in de ne-
gentiende eeuw verreweg de grootste kweekvijver voor de nationale bestuurlijke elite in Ne-
derland.180 De meeste ministers en parlementsleden (149) hebben er gestudeerd. Op afstand 
volgen Utrecht (78) en Groningen (34). Verder had een zeventiental leden van de bestuurlij-
ke elite aan een andere hogeschool of buitenlandse universiteit gestudeerd, zoals in Parijs, 
Rome, Leuven, Gent, Luik of Göttingen. 

Dat de Leidse universiteit koploper is, kan echter niet verrassend zijn, want de Sleutelstad 
had in de negentiende eeuw niet alleen de oudste, maar ook de grootste universiteit van Ne-
derland. Volgens Otterspeer, geschiedschrijver van de Alma Mater des Vaderlands, was de so-
ciale achtergrond van ‘de’ Leidse student hoofdzakelijk juridisch-bestuurlijk, in belangrijke 
mate aristocratisch en hoogburgerlijk.181 Dat correspondeert met mijn bevindingen in de na-
tionale notabelenelite.182

Uitgesplitst in sociale statusgroepen geldt voor de adel een gedeelde voorkeur voor Leiden 
en Utrecht, terwijl voor het ‘oude patriciaat’ Leiden en Groningen prevaleerden.183 Opvallend 
is dat voor alle statusgroepen de rechtenstudie (Romeins en hedendaags recht) het belang-
rijkst was.184 Een enkele bolleboos deed twee studies, zoals Thorbecke en Groen van Prinsterer 
(beiden letteren en rechten), terwijl er anderzijds ook studenten waren die al na een of twee jaar 
werden ‘gesjeesd’.185 

Een voorbeeld is senator, Tweede-Kamerlid en minister Willem Anne baron Schimmelpen-
ninck van der Oye (1800-1872), die zijn studie filosofie niet voltooide. De appel viel niet ver van 
de boom, want ook zijn zoon, Alexander baron Schimmelpenninck van der Oye (1839-1918), 
maakte zijn rechtenstudie niet af en heeft zijn handtekening dus niet in het Leidse zweetka-
mertje achtergelaten. Toch werd hij Tweede-Kamerlid (1873-1888). Het geeft aan dat een acade-
mische graad ook weer geen conditio sine qua non was voor een glansrijke loopbaan op het Bin-
nenhof, andere instrumenten, hulpmiddelen en connecties speelden daarbij zeker een rol. We 

179  De resterende 163 politici zijn niet-academici, of hebben althans geen academische opleiding voltooid. 
180  Bijlage I diagram 46. Aantal studenten per universiteit, 1815-1905. Otterspeer, De Wiekslag van hun geest, 411.
181  Otterspeer, Wiekslag van hun geest, 422, 450.
182  Het totaal van alle universiteiten opgeteld is groter dan het aantal personen, omdat sommigen aan meerdere universiteiten heb-
ben gestudeerd. Vier bestuurlijke eliteleden hebben aan twee universiteiten gestudeerd. Jhr.mr. Willem Frederik Rochussen studeer-
de Romeins en hedendaags recht aan de Hogeschool te Utrecht van 1848 tot 1853 en Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op 
60 stellingen) aan de Hogeschool te Leiden van 1853 tot 1855; mr. Nicolaas Olivier Romeins en hedendaags recht aan de Hogeschool 
te Utrecht van 1827 tot 1830 en Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op dissertatie) aan de Hogeschool te Leiden van 1830 
tot 1835 (magna cum laude); mr. Frederic Joseph Maria Anton Reekers studeerde Romeins en hedendaags recht (niet voltooid) aan de 
Hogeschool te Leiden in 1862 en Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op dissertatie) aan de Hogeschool te Utrecht van 1863 tot 
1867; en ten slotte studeerde mr. Gijsbertus Schot Romeins en hedendaags recht Hogeschool te Leiden in 1828 en Romeins en hedendaags 
recht (gepromoveerd op dissertatie) in Groningen van 1830 tot 1832.
183  Bijlage I diagram 47. Universiteiten van de nationale bestuurlijke elite (N=264) in vijf steekjaren uit de periode 1850-1890.
184  Bijlage I diagram 48. Academische studies van de nationale bestuurlijke elite (N=264) in vijf steekjaren uit de periode 1850-1890.
185  Otterspeer, Wiekslag van hun geest, 521.
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zagen hiervoor al, dat informele macht en invloed van de familie gebrek aan min of meer vereiste 
kwalificaties konden compenseren. 

Als we het verloop van het aantal academici op het Binnenhof uit de periode 1850-1890 pro-
beren te overzien, wordt allereerst duidelijk dat het merendeel van de nationale bestuurlijke 
elite al halverwege de negentiende eeuw een academische opleiding had voltooid.186 In die zin 
zou dus al van een ‘verburgerlijkte aristocratie’ in Nederland kunnen worden gesproken. Het 
relatief grote aantal academici op het Binnenhof komt overigens overeen met wat Boogman 
al een halve eeuw geleden heeft vastgesteld.187

Volgens Kossmann droeg deze omstandigheid niet alleen bij aan een juridische betoog-
trant in het parlementaire debat, het schiep bovendien een homogeniteit van belangstelling, 
een eensgezindheid van prioriteiten en criteria, die de kans op werkelijk diepe tegenstellin-
gen op het Binnenhof verminderden.188 Omgekeerd geredeneerd liepen de controversen op 
naarmate er meer niet-academici op het Binnenhof verschenen.

Na 1848, en dan vooral na de jaren zeventig, nam het aantal academici op het Binnenhof 
opvallend toe. Ook het aantal andere hoogopgeleiden steeg door het verbeterde onderwijs. 
Sinds de oprichting van de Hogere Burgerschool (HBS) in 1863 kwamen er afgestudeerden 
van die opleiding bij. De Polytechnische school van Delft leverde sindsdien ingenieurs af. En-
kele van hen belandden op het Binnenhof, zoals de minister van Waterstaat, Handel en Nij-
verheid van 1891 tot 1894 dr. Cornelis Lely (154-1929) en zijn opvolger Philippe Willem van der 
Sleijden (1842-1923), Tweede-kamerlid van 1881-1888 en minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid in de periode 1894-1897.189 

Tegelijkertijd valt de toename van het aantal academici in de laatste decennia van de negen-
tiende eeuw samen met een zekere emancipatie van lagere sociale echolons via het onderwijs. 
Dat betekende een toenemende kennisrivaliteit voor gevestigde aristocratische families op 
het Binnenhof. Vanaf de jaren zestig kwamen bijvoorbeeld in Leiden steeds meer studenten 
uit de gegoede middenklasse studeren. De sociale achtergrond van de studentenpopulatie 
werd sindsdien gemêleerder doordat ook het zogenoemde Bildungsbürgertum over middelen 
ging beschikken om haar kroost te laten studeren. De universiteit moet volgens Otterspeer 
sinds het laatste kwart van de negentiende eeuw dan ook gezien worden als een instrument 
voor verbetering van sociale posities en van een eerste opvang van de sociale spanningen, die 
een maatschappij op grond van economische verandering te verduren krijgt.190 

Voor de meeste nieuwe welgestelden uit de nationale bestuurlijke elite geldt dat zij hoog-
stens middelbaar onderwijs hadden genoten. Het kwam voor dat zulke jongens de HBS of een 
handelsopleiding volgden, zoals Adriaan Gildemeester (1828-1901), die commissionair werd 
in zijn vaders firma J.P. Gildemeester en Co., een koopmanshuis in koloniale waren. Hij bracht 
het tot Tweede-Kamerlid (1883 tot 1891). Gewoonlijk werd een handelsopleiding gecompleteerd 

186  Bijlage I diagram 49. Academici (N=281) onder de bestuurlijke elite (N=444), 1850-1890 en Diagram 50. Niet-academici (N=163) 
onder de bestuurlijke elite (N=444), 1850-1890.
187  Boogman, ‘Britse gezant Lord Napier’, 207.
188  Kossmann, De Lage Landen, 226.
189  P.T.F. M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland van de middeleeuwen tot aan de huidige tijd (1987) 184-185. 
Zie voor Lely en Sleijden het Biografische archief van het PDC. Lely kreeg op 8 januari 1907 een eredoctoraat van de Technische Ho-
geschool Delft.
190  Otterspeer, Wiekslag van hun geest, 450.
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met praktijkonderwijs, zoals in het geval van de zeepfabrikant Franciscus Theodorus Johannes 
Hubertus Dobbelmann (1830-1912), die na de HBS stage liep. 

Ook de Tilburgse lakenfabrikant en Tweede-Kamerlid George Diepen (1834-1918) had de HBS 
doorlopen, terwijl Hubert Gerard Louis Regout (1832-1905) senator van 1884 tot 1904 als telg 
van het bekende Maastrichtse porcelein- en aardewerkfabrikantengeslacht zijn opleiding kreeg 
aan de industrie- en handelsschool St. Louis te Mechelen. Charles Theodorus Stork (1822-1895), 
senator van 1867 tot 1895, is een uitzondering, omdat hij het gymnasium had doorlopen en 
dus een klassiek-intellectuele vooropleiding had genoten, wat nogal uitzonderlijk was in onder-
nemerskringen.

Toen het aantal Eerste- en Tweede-Kamerleden door de grondwetswijziging van 1887 toe-
nam, verschenen meer nieuwelingen op het Binnenhof. Het aantal niet-academici nam toen 
fors toe. Velen waren van zeer bescheiden sociale afkomst en hadden alleen een lagere oplei-
ding genoten, zoals Bernardus Hermanus Heldt (1841-1914), Klaas Harshoorn de Jong (1815-
1886) Herman Jan Rahusen (1817-1875) en Johannes Hendricus Donner (1824-1903). 

Heldt was eerst loopjongen van de Amsterdamse leesbibliotheek, later meubelmaker en 
vakbondsman.191 Zijn vader was kleermaker en zijn moeder wasvrouw. Hij had een bewaar-
school in Amsterdam bezocht en van 1848 tot 1851 de diaconieschool, zodat hij zelfs het lager 
onderwijs niet had voltooid. Heldt staat dan ook te boek als ‘eerste arbeider’ in de Tweede Ka-
mer (1885-1901). Hij behoorde tot de Liberale Unie.192 Om misverstanden te voorkomen: het 
(links)liberalisme sprak vooral mensen aan die voor 1848 nauwelijks toegang tot de politiek 
hadden gehad. Deze ‘nieuwe’ politicus was van 1871 tot 1903 bovendien voorzitter van het Al-
gemeen Nederlandsch Werklieden Verbond (ANWV). 

Ook Klaas de Jong had alleen lager onderwijs genoten. Hij was zijn werkzame leven begon-
nen als stalknecht om later kaasboer en uiteindelijk hereboer te worden. Van 1871 tot en met 
1886 was ook hij Tweede-Kamerlid. Mijn laatste voorbeeld is winkelierszoon Johannes Hen-
dricus Donner, een ‘kleine luyden’-predikant, die van 1880 tot 1901 volksvertegenwoordiger 
was voor de Anti-Revolutionaire Partij, en die een dynastie vestigde die in de eenentwintigste 
eeuw nog steeds actief is op het Haagse pluche.193

Nieuwelingen van bescheiden afkomst kwamen niet alleen in de Tweede-Kamer, zij dron-
gen ook in de aristocratische senaat door. De zeer beperkte opleiding van Herman Jan Ra-
husen vormde voor hem geen belemmering om senator te worden. Hij had alleen de lagere 
school bezocht. Rahusen was eerst koopman geweest in het handelshuis van zijn vader, de 
firma H. en D. Rahusen, handelaren in granen en Indische produkten te Amsterdam. 

Waarschijnlijk belandde hij mede door zijn huwelijk met de welgestelde Jacoba van Eeghen, 
telg van de vermaarde doopsgezinde koopmansfamilie uit Amsterdam op de lijst van hoog-
staangeslagenen en zo kon het gebeuren, dat hij van 1866 tot 1875 een Eerste-Kamerzetel 
bezette tussen de gepokte en gemazelde aristocraten met een academische graad in het Ro-

191  Biografisch archief PDC; R. op den Camp, ‘B.H. Heldt’, in: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in 
Nederland, VI, 87; BWN, III, 243.
192  Vgl. Te Velde, ‘Van grondwet tot grondwet’, 131. 
193  Biografisch archief PDC; NNBW, I, 738; T.N. Schelhaas e.a. (ed.), De afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht (Kampen 1984); Van 
Doorn-Beersma en Faber, Het Leidse pluche, 89-90; J. Boudewijnse, Regeering en Staten-Generaal tijdens de Grondwet van 1848 (’s-Gravenhage 
1890).
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meins- en hedendaags recht, wat zijn stem in het Nederlandse hogerhuis uiteraard niet min-
der gewicht gaf.

Uitsplitsing in sociale statusgroepen laat zien dat het vooral de adel was, die in deze om-
standigheden via academisch onderwijs trachtte om ‘oben zu bleiben’, want het aantal ede-
len op het Binnenhof met een academische opleiding nam na 1870 opvallend toe. De ont-
wikkeling van het aantal adellijke academici en niet-academici vertoont gelijkenis met een 
wijkende schaarbeweging, waarin het scharnierpunt in de jaren tussen 1870 en 1880 ligt. 

Toen nam het aantal niet-academisch gevormde edelen in de bestuurlijke elite af, ter-
wijl er steeds meer academici met blauw bloed tot de bestuurlijke elite toetraden. Opmer-
kelijk genoeg bleef het aantal bestuurlijke eliteleden met een academische opleiding uit 
de oude patricische families nagenoeg onveranderd. Wellicht voelden zij zich minder be-
dreigd dan edelen, omdat zij wat beroep en inkomen betreft maatschappelijk breder ge-
oriënteerd waren, zoals we hiervoor hebben gezien. Bij de statusgroep ‘andere burgers’ 
blijkt dat het aantal academici na 1870 wat toeneemt en daarna stabiliseert. Wat echter 
vooral opvalt, is dat er sinds 1880 zoveel niet-academici uit deze statusgroep op het Bin-
nenhof bijkomen.194 

Het lijkt er dus sterk op, dat vooral de adel na het verlies van privileges in 1848 zijn voor-
sprongpositie op het Binnenhof door meer kennis trachtte te consolideren. Alleen de zeer ge-
fortuneerde burgers konden een zelfde schoolcarrière maken, want een jaar studeren aan een 

194  Bijlage I diagram 51. Academici en niet-academici onder het ‘oude patriciaat’ in de bestuurlijke elite, 1850-1890; diagram 52. 
Academici en niet-academici onder het ‘zelfbenoemde patriciaat’ in de bestuurlijke elite, 1850-1890; diagram 53. Academici en niet-
academici uit de statusgroep “andere burgers” in de bestuurlijke elite, 1850-1890.
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universiteit kostte al gauw duizend gulden.195 Of aristocraten het kennisoffensief ook buiten 
het Binnenhof voerden, heb ik onderzocht met de hoogstaangeslagenen in de directe rijks-
belastingen.

Aristocratische hoogstaangeslagenen en universiteit

De hoogstaangeslagenen staan op de lijsten van verkiesbaren voor de Eerste Kamer niet al-
leen vermeld met hun adellijke, maar ook met hun academische titel(s). Aangezien de lijs-
ten jaarlijks twee keer werden gepubliceerd om onjuiste en onvolledige vermeldingen te 
voorkomen, en kan worden vastgesteld dat op de lijsten inderdaad correcties werden aange-
bracht, meen ik dat de opgenomen informatie voldoende betrouwbaar is voor nadere ana-
lyse.196 

Als alle drieënhalfduizend hoogstaangeslagenen uit vijf steekjaren in de tweede helft van 
de negentiende eeuw in academici en niet-academici worden verdeeld, valt direct het oneven-
redige aandeel van de adel op, of een adelspiramide zoals Reif dat noemt.197 Over de hele peri-
ode bezien had 36 procent van de hoogstaangeslagen adel een academische studie gevolgd, 
dertig procent van het ‘oude patriciaat’, terwijl vijftien procent van het ‘zelfbenoemde patrici-
aat’ en acht procent van de overige hoogstaangeslagenen burgers een universitaire opleiding 
had voltooid.198 Verreweg de meesten hadden een meestertitel verworven. Wat juridische ken-
nis betreft, hadden aristocraten dus ook in de bredere maatschappelijke omgeving buiten het 
Binnenhof een overwicht op andere notabelen.

De ontwikkeling in deze verhoudingen laat zien dat aristocraten (adel en ‘oud patriciaat’) 
na 1848 het kennisoffensief ook buiten het Binnenhof in stelling brachten.199 Juridische know 
how was immers niet alleen in het parlement relevant, maar ook op andere bestuurlijke ni-
veau’s en uiteraard ook buiten het bestuurlijke leven. In 1850 had bijna een derde van de adel-
lijke hoogstaangeslagenen een academische opleiding en dat percentage steeg tot bijna veer-
tig procent in 1890, terwijl dit percentage zowel bij het oude- als het ‘zelfbenoemde patriciaat’ 
en de ‘andere burgers’ vrijwel gelijk bleef.

Na 1870 nam het percentage hoogstaangeslagen burgers met een academische achter-
grond langzaam maar zeker af doordat er in de laatste decennia van de negentiende eeuw 
geleidelijk meer niet-academici in de rangen der hoogstaangeslagenen werden opgenomen. 
Het gaat daarbij vooral om burgers met een commerciële of industriële achtergrond, die door 
de bank genomen geen academische opleiding hadden gevolgd, zoals we hierboven al zagen, 
maar vaker de HBS bezochten of praktijkonderwijs hadden genoten. 

Net als op het Binnenhof steeg het aantal adellijke academici onder de hoogstaangesla-
genen na 1870 geleidelijk, terwijl het aantal niet-academische aristocraten tegelijkertijd af-
nam.200 Het aantal academische telgen van oude patricische families nam eveneens iets toe, 

195  Otterspeer, Wiekslag van hun geest, 432.
196  Moes, ‘Lijsten van verkiesbaren’, 127.
197  Letterlijk: het grootste aandeel van de adel in de hoogste regionen. Reif, Adel, 22.
198  Bijlage I diagram 54. Gemiddeld percentage hoogstaangeslagenen met een academische titel, 1850-1890.
199  Bijlage I diagram 55. Ontwikkeling van het percentage hoogstaangeslagenen met een academische titel, 1850-1890.
200  Bijlage I diagram 56. Aantal hoogstaangeslagenen met een academische titel (N=684), 1850-1890 en diagram 57. Hoogstaan-
geslagenen zonder academische titel (N=2.801), 1850-1890.
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net als bij het ‘zelfbenoemde patriciaat’. Bij die laatste statusgroep en bij de andere deftige 
hoogstaangeslagen burgerij trad een flinke toename op van niet-academici. 

De ontwikkeling van het aantal adellijke academici en niet-academici laat er geen misver-
stand over bestaan. Over de hele periode bezien nam het aantal adellijke academici in de fis-
cale topgroep toe van 86 in 1850 naar 109 in 1890, terwijl het aantal niet-academici in vrijwel 
de zelfde mate afnam.201 Hier kan nog bij worden opgemerkt, dat deze toename van adellijke 
academici onder de hoogstaangeslagenen niet alleen geldt voor de lage adel (jonkheren en 
ridders), maar ook voor de hoge adel (graven en baronnen).202 

Zowel op als buiten het Binnenhof reageerden aristocraten na 1848 kennelijk op de rijker 
wordende middenklasse, op de komst van andere notabelen door hun juridische kennis te ver-
groten. Vooral na 1880, toen de bestuurscultuur veranderde als gevolg van het ontstaan van mo-
derne politieke partijen die een massa-aanhang nastreefden en het aantal minder welgestelde 
parlementsleden steeg, nam het aantal aristocratische, en dan vooral adellijke academici toe. 

De kennisvoorsprong heeft ongetwijfeld het zelfbewustzijn van aristocraten ondersteund 
en bijgedragen aan hun continuïteit op alle bestuurlijke niveaus. Uit protest tegen de teloor-
gang van de oude bestuurscultuur en aristocratische normen en waarden splitsten zij zich op 
het Binnenhof resoluut af van de eerste moderne politieke partij in Nederland, zoals we in de 
volgende paragraaf zullen zien.

Een ‘revolutionaire antirevolutionair’ 

An aristocracy without political clout is not really an aristocracy at all.

Ellis Wasson, Aristocracy, 144.

Voor het behoud van hegemonie is politieke slagkracht onontbeerlijk. Hoewel de voormali-
ge rechter, raadsheer en hoogleraar staatsrecht, jhr.mr. Alexander Frederik de Savornin Loh-
man (1837-1924) uiteraard geen kennis kan hebben genomen van Wassons adagium, zal hij 
de strekking ervan hebben ingezien. Hij lijkt er in elk geval naar te hebben gehandeld toen hij 
zich in 1898 met een aantal volgelingen afsplitste van de Anti-Revolutionaire Partij waar Abra-
ham Kuyper de scepter zwaaide.203 

De staatsrechtgeleerde De Savornin Lohman en zijn overwegend aristocratische medestan-
ders trachtten op het Binnenhof ‘on top’ te blijven door zich op hun eigen manier te voegen 
naar de veranderingen in de politiek-institutionele structuur, terwijl zij tegelijkertijd probeer-
den om zoveel mogelijk van hun oude, vertrouwde aristocratische cultuur en politiek-religi-
euze denkbeelden te behouden. Zo gingen zij met hun tijd mee en transformeerden zij in mo-
derne politici.204

201  Bijlage I diagram 58. Hoogstaangeslagen adel (N=720) met en zonder academische titel, 1850-1890.
202  Bijlage I diagram 59. Hoge adel (graven en baronnen) onder de hoogstaangeslagenen met en zonder academische titel, 1850-
1890, en diagram 60. Lage adel (jonkheren en ridders) met en zonder academische titel, 1850-1890.
203  A.Th. van Deursen, ‘Savornin Lohman, jhr. Alexander Frederik de (1837-1924)’, in BWN. Zie ook Biografisch archief PDC.
204  D.Th. Kuiper, De voormannen. Een sociaal-wetenschappelijke studie over ideologie, konflikt en kerngroep-vorming binnen de gereformeerde we-
reld in Nederland tussen 1820 en 1930 (Kampen 1972); R. Kuiper, Herenmuiterij. Vernieuwing en sociaal conflict in de antirevolutionaire beweging 
1871-1894 (Leiden 1994); Rienk Janssens, ‘Eenheid en verdeeldheid 1879-1894’, in: George Harinck, Roel Kuiper en Peter Bak (eds.), 
De Antirevolutionaire partij 1829-1980 (Hilversum 2001) 73-93; Roel Kuiper, ‘Uit het dal omhoog 1894-1905’, in: idem, 93-113; Hans van 
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De meeste aristocraten mogen het liberale of conservatieve gedachtegoed hebben aange-
hangen, maar als de belangrijkste aristocratische politieke stroming zou moeten worden 
aangewezen, komen we toch uit bij de antirevolutionaire beweging. Aristocraten bezaten de 
meeste veerkracht in de ARP. Driekwart bestond uit adel en ‘oud patriciaat’, terwijl eenen-
zestig procent van de conservatieven uit aristocraten bestond. Van de katholieken was vijfen-
vijftig procent van aristocratische huizen en van de liberalen was dat drieënvijftig procent.205 

De aanpassing van aristocraten aan de veranderende politieke cultuur sinds de jaren zeven-
tig op het Binnenhof, hun Bourdieusiaanse bestuurlijke reconversie, valt dan ook het beste 
te illustreren met de oprichting van de Vrij-Antirevolutionaire Partij (afgekort als VAR) en la-
ter de Christelijk-Historische Unie (CHU) onder leiding van jhr. De Savornin Lohman. Zij laat 
zien, dat aristocraten niet hebben afgewacht wat de gegoede burgerij voor hen in petto had, 
maar dat zij zelf ook zeker initiatieven namen om met de veranderingen mee te gaan, om ze 
ten slotte in hun eigen voordeel te kunnen ombuigen. Hun leider was wat men een ‘typische 
aristocraat’ zou kunnen noemen.

De Savornin Lohman behoort tot een deftige familie van Groningse notabelen met rijke be-
stuurlijke tradities. Zijn grootvader, Maurits Adriaan de Savornin Lohman (1770-1833) was al 
in 1814 lid van de notabelenvergadering geweest, daarna burgemeester van Groningen (1819 
tot 1822) en tot zijn overlijden lid van Gedeputeerde Staten van Groningen (1827 tot 1833). 
Hij was een van de notabelen uit de golf nobilitaties, die in de eerste helft van de negentiende 
eeuw in de Nederlandse adel werd verheven.206 Ook de vader van Alexander Frederik, jhr.mr. 
Witius Hendrik de Savornin Lohman (1801-1848) was Statenlid in Groningen. Zijn moeder 
jkvr. Françoise Isabelle Henriëtte de Ranitz (1802-1859) behoorde eveneens tot de notabe-

Spanning, ‘Van vrij-antirevolutionairen naar Christelijk-Historische Unie’, in: idem, 113-119; George Harinck, ‘De Antirevolutionaire 
Partij 1905-1918’, in: idem, 123-155.
205  Bijlage I diagram 61. Verdeling van politieke partijen in statusgroepen, 1850-1890 (N=406).
206  KB van 27 december 1817, nr. 28.

‘Vergeefs pogen’ door Albert 
Hahn.
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lenelite. Zo was De Savornin Lohman een neef van het liberale Tweede-Kamerlid Sebastiaan 
Mattheüs Sigismund de Ranitz (1833-1909).

De broer van Alexander Frederik, jhr.mr. Maurits Adriaan (1832-1899) bracht het als gou-
verneur van Suriname (1889-1891) eveneens tot aanzienlijke maatschappelijke hoogte, ter-
wijl zijn andere broer jhr.mr. Sebastiaan Mattheüs Sigismund (1833-1909) daar niet voor on-
der deed. Hij was eerst gewoon lid en vervolgens president van de Algemene Rekenkamer 
(1879-1908). Verder trouwde een van Alexanders zonen met een dochter van de uiterst welge-
stelde antirevolutionaire senator Willem Hovy (1840-1915). Deze rijke Zeeuwse bierbrouwer 
steunde Abraham Kuyper overigens financieel bij het oprichten van dagblad De Standaard en 
de Vrije Universiteit. Ten slotte was een neef, jhr.mr. Bonifacius Christiaan de Savornin Loh-
man (1883-1946), in de periode 1926-1946 senator en later fractievoorzitter van de CHU in de 
Eerste Kamer. 

Zelf was jhr.mr. Alexander Frederik de Savornin Lohman al gedurende de jaren zestig, 
toen hij nog in Groningen rechten studeerde (1855-1861), fervent aanhanger van Groen van 
Prinsterer. Na zijn studie werd hij eerst rechter in Appingedam (1863-1866) en vervolgens in 
 ’s-Hertogenbosch (1866-1872). Tussen 1871 en 1879 stelde hij zich verkiesbaar voor de Twee-
de Kamer, maar hij verloor in onder andere de districten Groningen, Gorinchem, Amster-
dam, Rotterdam, Assen en Dordrecht. Na een tijdelijk vertrek van Abraham Kuyper uit de po-
litiek in 1877 kreeg De Savornin Lohman een nieuwe politieke kans. Hij werd in 1879 gekozen 
als Tweede Kamerlid voor de antirevolutionairen en hij bleef dat tot 1921. 

Het kabinet Kuyper (1901-1905) bood hem verscheidene hoge functies aan, waarvoor hij be-
leefd maar vastbesloten bedankte. Zo weigerde hij in 1901 om minister van Binnenlandse Za-
ken te worden, in 1902 zag hij af van het lidmaatschap van de Raad van State en in 1903 wees 
hij de functie van Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië af. Ook bedankte hij in 1918 
voor de eer om kabinetsformateur te worden. Bijzonder, maar toch niet echt verrassend is 
verder dat de aristocraat De Savornin Lohman een persoonlijke band met Koningin Emma 
en Koningin Wilhelmina had. Hij trad herhaaldelijk op als hun adviseur in staatsrechtelijke 
kwesties. Tekenend voor het wederzijdse respect en de loyaliteit met het koningshuis is dat 
Prins Hendrik aanwezig was bij zijn begrafenis in juni 1924.

De aristocratische reconversie van deze ‘revolutionaire antirevolutionair’, zoals Troelstra 
hem eens noemde, valt te illustreren met de afsplitsing van De Savornin Lohman en zijn over-
wegend aristocratische medestanders van de ARP in 1898 om vervolgens de Vrij-Antirevoluti-
onaire Partij op te richten.207 Zij hadden een gemeenschappelijke afkeer van moderne politie-
ke verschijnselen waarbij de regering steeds meer afhankelijk werd van de Kamer, terwijl de 
Kamerleden op hun beurt afhankelijker werden van de kiezers en de partijbesturen.208 

Al na de verkiezingen in 1894 waren in de Tweede Kamer twee afzonderlijke facties van an-
tirevolutionairen gevormd: aan de ene kant stond De Savornin Lohman met zijn overwegend 
aristocratische aanhang en aan de andere bevond Kuyper zich met zijn supporters. De twee-
spalt bleek onoplosbaar.209 

207  Deursen, ‘Savornin Lohman’.
208  Ten Hooven en De Jong, Christelijk-Historische Unie, 107.
209  Janssens, ‘Eenheid en verdeeldheid’, 90-92.
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Kuyper was zich steeds meer gaan richten op ‘de kleine luyden’, de massa van het gewone 
kiezersvolk van protestantse middenstanders, boeren en werklieden. Hij presenteerde zich 
als een charismatisch leider en deed een beroep op de emoties van het electoraat. Dat spoorde 
niet met wat De Savornin Lohman voor ogen stond. Hij vond dat Kuyper een te grote rol voor 
de politieke leider opeiste, terwijl hij en zijn aristocratische volgelingen juist tegen partijdis-
cipline waren en meer vrijheid voor individuele Kamerleden wensten bij het bepalen van hun 
eigen standpunten. Tussen de stroming-De Savornin Lohman en de Kuyperianen groeide de 
tegenstelling over de mate van binding aan de partijlijn. 

Directe aanleiding voor het schisma was de kiesrechtkwestie. Nadat de vooruitstrevend- 
liberale minister van Binnenlandse Zaken mr. Johannes Pieter Roetert Tak van Poortvliet 
(1839-1904) in 1892 een ontwerp-kieswetvoorstel bij de Tweede Kamer had ingediend om 
kiesrecht te geven aan alle volwassen mannen die konden lezen en schrijven en die niet van 
bijstand leefden, ontstond binnen de ARP-fractie in de Tweede Kamer een conflict tussen de 
factie Kuyper, die er steun aan gaf en de aristocratische volgelingen van De Savornin Loh-
man, die zich mordicus tegen deze kiesrechtuitbreiding opstelde. Kuyper noemde het manifest 
waarmee de tien aftredende antirevolutionaire Kamerleden in opstand kwamen tegen de par-
tijleider ‘Heerenmuiterij’, want alle ondertekenaars van het manifest waren edelen.210 

Op de achtergrond speelde mee, dat De Savornin Lohman principiële bezwaren maakte te-
gen de veranderingen die Kuyper in het politieke landschap tot stand wilde brengen. Vanaf het 

210  Kuiper, Herenmuiterij; Kuiper, ‘Uit het dal omhoog’, 94 e.v.; Ten Hooven en De Jong, Christelijk-Historische Unie, 114.

Het kabinet Kuyper in vergadering (1901-1905).



118 2 het lange afscheid

begin behoorden de meeste antirevolutionai-
ren zoals De Savornin Lohman tot de welge-
stelde adellijke en patricische kringen. Velen 
hadden zich al in de eerste helft van de negen-
tiende eeuw rond de Réveil-beweging gegroe-
peerd om zich tegen de moderne, vrijzinnige 
stroming in de Hervormde Kerk te keren.211 

De antirevolutionairen behaalden dan ook 
regelmatig zetels in kiesdistricten op het 
Utrechtse en Gelderse platteland, in delen 
van Overijssel en enkele districten in Zeeland. 
Waarschijnlijk was bij het schisma ook sprake 
van een adellijk-patricisch ethos: hoe kunnen 
wij nog op onafhankelijke wijze onze stand 
ophouden?212 Een dreigende kiesrechtuitbrei-
ding maakte die vraag actueler dan ooit tevo-
ren. De inzet van het conflict binnen de ARP 
was groot, want het voorstel van Tak van Poort-
vliet zou verstrekkende gevolgen hebben. Als 

het werd aangenomen, zou in een keer ongeveer driekwart van de volwassen mannelijke be-
volking kiesrecht krijgen. Zover kwam het vooralsnog echter niet. 

Tegen het kieswetsvoorstel bestond niet alleen verzet van antirevolutionairen, ook van li-
beraal-conservatieve en katholieke zijde rezen bezwaren, onder wie aristocraten. De schei-
ding tussen voor- en tegenstanders, de zogenoemde Takkianen en anti-Takkianen, liep in feite 
dwars door de politieke stromingen heen. In de Tweede Kamer werd uiteindelijk een wijzi-
gingsvoorstel aangenomen, waardoor minder mensen kiesrecht zouden krijgen. Voor Tak van 
Poortvliet was dat reden om zijn wetsvoorstel in te trekken, waarop de Tweede Kamer werd ont-
bonden. Taks voorstel werd vervolgens in 1894 inzet van de verkiezingen. Uiteindelijk wonnen 
de zogenoemde anti-Takkianen deze kiesrechtstrijd. Vooralsnog bleef alles dus zoals het was.

Het kiesrecht bleef echter dominant op de politieke agenda. Al in 1896 kwam er een ander 
voorstel voor beperktere kiesrechtuitbreiding van mr. Samuel van Houten (1837-1930), de op-
volger van Tak van Poortvliet als minister van Binnenlandse Zaken (1894-1897).213 Van Houten 
wilde het kiesrecht verlenen op grond van het betalen van belastingen, het bezit van spaar-
geld, het behalen van bepaalde examens, een bepaald inkomen en het bezit van een woning. 
Zijn voorstel werd in 1896 aangenomen door de Tweede Kamer. 

De Kieswet van Van Houten leidde tot een toename van het aantal kiezers met ongeveer tien 
procent. In 1900 had ongeveer 49 procent van alle mannen kiesrecht en in 1913 was dat ge-
stegen naar 65 procent. Gesteund door de links-liberalen maakten vooral de sociaal-demo-
craten zich vanaf de jaren negentig sterk voor invoering van algemeen kiesrecht. Dat kwam er 
uiteindelijk onder het kabinet Cort van der Linden in 1917, die overigens toen ook meteen de 

211  Zie voor het Réveil: M. Elisabeth Kluit, Het protestantse Réveil in Nederland en daarbuiten 1815-1865 (Amsterdam/ Paris 1970).
212  Kuiper, ‘Van heerlijkheid naar familiestichting’, 213.
213  S. Stuurman, ‘Houten, Samuel van’, in: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland, deel VI, 103.

Spotprent van Albert Hahn in De notenkraker 
15 maart 1908.
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schoolstrijd slechtte met een financiële gelijkstelling van bijzonder en openbaar onderwijs, 
zeer tot tevredenheid van de antirevolutionairen.

Terug naar De Savornin Lohman. Het kader van de VAR werd gevormd door vooraanstaan-
de, zeer welgestelde edelen. Velen behoorden tot de hoogstaangeslagenen in directe rijksbe-
lastingen, maar opmerkelijk genoeg De Savornin Lohman zelf niet.214 Saillant detail is dat hij 
als minister van Binnenlandse Zaken (van 24 februari 1890 tot 20 augustus 1891) een wet tot 
stand bracht, waarin de hoge en gewichtige openbare ambten werden vermeld die als vereis-
ten golden voor het lidmaatschap van de Eerste Kamer naast het behoren tot de hoogstaange-
slagenen.215 De Savornin Lohman was vervolgens van 1892 tot 1894 Eerste-Kamerlid. Andere 
leidende figuren van de VAR waren Jan Elias Nicolaas baron Schimmelpenninck van der Oye 
(1836-1914), Willem Karel Frederik Pieter graaf van Bylandt (1841-1924) en dr.mr. Barthold 
Jacob Lintelo baron de Geer van Jutphaas (1816-1903). 

De VAR streefde naar handhaving en uitvoering van de antirevolutionaire of christelijk-his-
torische beginselen, waarin zij overigens niet veel afweek van de ARP. Volgens de antirevolu-
tionairen ontleende de overheid haar gezag aan God en niet aan het volk, zoals in de Franse 
Revolutie naar voren was gekomen. Zij keerden zich tegen de idee van volkssoevereiniteit. 
Daartegenover werd de Bijbel en de door God geleide geschiedenis gesteld. Typerend voor de 
VAR was haar overwegend conservatieve en anti-roomse karakter. De VAR bleef in 1901 dan 
ook buiten het rechtse coalitiekabinet-Kuyper waarin werd met ‘de Paapsen’ werd samenge-
werkt, al gaf de VAR het wel vaak steun als dat opportuun werd geacht.216 

Verder was VAR uiteraard tegen kiesrechtuitbreiding en werd een verregaande bemoeie-
nis van de overheid op sociaal-economisch gebied afgewezen. De partij was voor decentrali-
satie en kende grote zelfstandigheid toe aan de afzonderlijke plaatselijke kiesverenigingen. 
Zij hield een strikte scheiding tussen Kamerfractie en partij in stand, en was voor vrijheid van 
handelen van haar Kamerleden. In navolging van Groen van Prinsterer vond VAR dat machts-
uitoefening niet gebaseerd diende te zijn op het meerderheidsbeginsel, maar op iets wat ‘au-
toriteit’ werd genoemd. De VAR was zeer koningsgezind en wees het socialisme af. Alle ge-
noemde kenmerken waren aristocratische standpunten bij uitstek, die De Savornin Lohman 
c.s. dus bleven uitdragen nadat de institutionele politieke structuur en het democratische kli-
maat ingrijpend waren veranderd. 

Vanuit het oogpunt van aristocratische aanpassing en bestuurlijke continuïteit tot diep in 
de twintigste eeuw is de ontwikkeling van de VAR ook op de lange termijn interessant. De par-
tij fuseerde in 1903 met de Christelijk-Historische Kiezersbond uit Utrecht van dr. Johannes 
Theodoor de Visser (1857-1932) tot de Christelijk-Historische Partij (CHP). Daarna ging de 
CHP in 1908 met de Bond van Kiesvereenigingen op Christelijk-Historischen grondslag in de 
provincie Friesland op in de Christelijk-Historische Unie (CHU). De CHU vertoont dezelfde 
aristocratische trekjes als de VAR. Zo was er geen sprake van een politieke partij in de zin van 
een nationaal gecentraliseerde organisatie, eerder van een unie van plaatselijke kiesverenigin-

214  Hij komt niet voor op de lijsten van hoogstaangeslagenen in mijn vijf steekjaren en kon dus geen senator worden, althans tot 
1887. Zie Bijlage II Alfabetische lijst van de hoogstaangeslagenen in de directe rijksbelastingen in Nederland in 1850, 1860, 1870, 1880 
en 1890. 
215  Biografisch archief PDC.
216  PDC.
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gen. De Unie was een tamelijk los politiek verband van notabele Hervormde Nederlanders, 
die voorstander waren van een krachtig gezag. 

Gelet op haar bescheiden omvang was de CHU onevenredig invloedrijk. Hoewel zij gemid-
deld nog geen tien procent van de zetels behaalde, kwamen aristocratische CHU’ers tussen 
1918 en 1940 toch vaak op zeer hoge functies.217 Zo werd jhr.mr. Dirk Jan de Geer (1870-1960) 
minister-president van 1939 tot 1940.218 Daarvoor was hij onder andere al minister van Fi-
nanciën geweest (1921-1923 en 1926-1933), minister van Binnenlandse Zaken (1939-1940) 
en fractievoorzitter van de CHU in de Tweede Kamer (1933-1939).219 Het is niet moeilijk om 
andere voorbeelden te noemen. Jhr.mr. Petrus Johannes van Swinderen (1842-1911) was van 
1903-1911 vicepresident van de Raad van State en jhr.mr. Frans Beelaerts van Blokland (1872-
1956) was dat van 1933-1956, nadat hij van 1927 tot 1933 minister van Buitenlandse Zaken was 
geweest.220 Jhr.mr. Bonifacius Cornelis de Jonge (1875-1958) was minister van Oorlog 1917-
1918, minister van Marine ad interim in 1918 en Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië 
van 1931 tot 1936.221 Als laatste noem ik nog Jan Elias Nicolaas baron Schimmelpenninck van 
der Oye (1836-1914), die van 1904 tot 1914 voorzitter van de Eerste Kamer was.222 Uiteindelijk 
ging de CHU in 1980 samen met de ARP en de Katholieke Volkspartij (KVP) in het Christen-
Democratisch Appèl (CDA).

Recapitulatie: op het Haagse pluche

Aan het begin van dit hoofdstuk over de ontwikkeling van aristocratische hegemonie op en 
buiten het Binnenhof tussen 1848 en 1914 heb ik enkele vragen geformuleerd, en die vervol-
gens via een empirische analyse van biografische informatie van ministers en parlementsle-
den en de lijsten van hoogstaangeslagenen in de directe rijksbelastingen behandeld. Ter af-
sluiting vat ik mijn antwoorden hier kort samen. 

Om te beginnen is het van belang om vast te stellen dat aristocraten in Nederland het beste 
kunnen worden getypeerd als een heterogeen gezelschap van getitelde en ongetitelde, oude 
en nieuwe adellijke en patricische families, die geworteld waren in alle delen van het land met 
alle verschillen van dien. Omstreeks 1848 waren zij als gezeten families niet alleen dispro-
portioneel op het Binnenhof oververtegenwoordigd, zij vormden ook de meerderheid van de 
kleine driehonderd aanzienlijkste families in Nederland. Bij hen vielen gedurende de tweede 
helft van de negentiende eeuw macht, welstand en een hoge status samen. Uit hun gelede-
ren werden onevenredig veel ministers en parlementsleden gerekruteerd, en tegelijkertijd be-

217  Jan P. Stoop, ‘De ARP in het interbellum’, in: George Harinck, Roel Kuiper en Peter Bak (eds.), De Antirevolutionaire partij 1829-
1980 (Hilversum 2001) 171-199.
218  Van Osch, Jonkheer D.J. de Geer.
219  G. Puchinger, Nederlandse minister-presidenten van de twintigste eeuw (1984); J. Bosmans, ‘Geer, jhr. Dirk Jan de (1870-1960)’, in: 
Biografisch Woordenboek van Nederland, deel III, 181; Van Osch, Jonkheer D.J. de Geer.
220  Biografisch archief PDC. Voor Van Swinderen zie Diederick Slijkerman, In dienst van de Kroon. Vice-presidenten van de Raad van State 
1814-2001 (Zutphen 2001), en voor Beelaerts van Blokland: J. Woltring, ‘Beelaerts van Blokland, jhr. Frans (1872-1956)’, in: BWN, 
deel I, 32. 
221  F.J.M. Otten, ‘Jonge, jhr. Bonifacius Cornelis de (1875-1958)’, in: BWN, deel I, 275.
222  P.C.I.M. Kroon, ‘Schimmelpenninck van der Oije, Jan Elias Nicolaas Baron (1836-1914)’, in: BWN, deel II, 500.
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hoorden zij disproportioneel tot de hoogste belastingbetalers in de provincies, ofwel de soci-
aal-economische elites van het land. 

Hoewel aristocraten in de nationale bestuurlijke elite van de ministers, de Eerste en de 
Tweede Kamerleden numeriek tot ongeveer 1890 in de meerderheid waren, vormden zij geen 
coherent aristocratisch bolwerk tegen de opkomende middenklasse. Zij werden eerder ge-
kenmerkt door religieuze en politieke verdeeldheid. Aristocraten waren in alle politieke par-
tijen of stromingen te vinden, zij het in de ene meer dan in de andere. In tegenstelling tot de 
politieke mentaliteit van standgenoten in andere West-Europese landen, was bij aristocraten 
in Nederland geen sprake van een overheersend conservatisme. De meerderheid valt als libe-
raal te kwalificeren, terwijl de antirevolutionaire stroming, later als politieke partij relatief de 
meeste aristocraten telde.

Toen de politieke cultuur aan het einde van de jaren zeventig veranderde met het ontstaan 
van moderne partijen, die een massa-aanhang nastreefden waarbij een beroep op de groeps-
gevoelens van het electoraat werd gedaan, de roep om kiesrechtuitbreiding luider werd en de 
verzuiling tot stand kwam, reageerde althans een deel van de aristocraten door zich aan die 
situatie op het Binnenhof aan te passen en met hun tijd mee te gaan. In termen van een Bour-
dieusiaanse reconversiestrategie richtten zij zich meer dan voorheen op de verwerving van ju-
ridische en staatsrechtelijke kennis toen de gegoede burgerij en de verzuilende elites van be-
scheiden afkomst en met lage opleidingen op het Binnenhof verschenen. 

Daarnaast behielden zij een zekere politieke slagkracht door binnen de nieuwe instituti-
onele structuur een eigen politieke beweging (VAR, later CHU) te vormen. In het zelfbeeld, 
dat zij gedurende deze jaren in de politiek-bestuurlijke dimensie creëerden, stond door God 
gegeven macht en natuurlijk gezag centraal tegenover de opkomst van charismatisch leider-
schap, dat gericht was op de mobilisatie van kiezers door een beroep te doen emoties en 
groepsgevoelens. 

Zo ontwikkelden aristocraten in Nederland zich als een professionaliserende bestuurlijke 
elite parallel aan zowel de gegoede burgerij, die na 1848 door haar nieuwe welstand naar vo-
ren was getreden als aan de verzuilde elites, die vanaf de jaren tachtig kwamen bovendrijven. 
De bestuurlijke reconversie van aristocraten bracht een politieke partij voort met juridisch-
staatsrechtelijk degelijk opgeleide aristocraten, waaruit valt af te leiden, dat zij zichzelf zagen 
als leiders van de toekomst. Hoe de aristocratische welstand daaraan heeft bijgedragen is het 
onderwerp van het volgende hoofdstuk.



Nederlandse gulden, 1854.



3 Bestendigende welstand

Wealth created aristocracies and to live nobly over generations and to enhance a 
family’s rank required substantial and increasing financial resources.

Ellis Wasson, Aristocracy and the modern world 
(Basingstoke/New York 2006) 43.

Hun lange afscheid van het Haagse pluche, het succes waarmee aristocraten zich nog decen-
nia na het verlies van hun standsprivileges in 1848 op het Binnenhof wisten te handhaven, be-
rustte voor een belangrijk deel op hun omvangrijke welstand. Het oude geld bestond voorna-
melijk uit grondbezit en veilige, vastrentende staatsobligaties, die een tamelijk voorspelbaar 
inkomen genereerden, waardoor de aristocratische materiële machtsbasis was gewaarborgd. 
Wat later kwamen daar buitenlandse effecten bij, zoals aandelen in Amerikaanse en Russi-
sche spoorwegen. Vast inkomen uit zulke bezittingen was niet alleen een voorwaarde om vol-
gens de seizoenen te kunnen leven, het bood aristocraten na 1848 bovendien de vrijheid om 
bestuurlijke ambten en andere doorgaans prestigieuze maar onbezoldigde functies te vervul-
len, en dat droeg weer bij aan hun maatschappelijke aanzien en invloed. 

In dit hoofdstuk wordt onderzocht hoe hun welstand heeft bijgedragen aan de continuïteit 
van aristocraten in de topgeleding van de Nederlandse samenleving. Deze hoofdproblematiek 
valt uiteen in een aantal vragen. Hoe rijk waren aristocraten in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw? Waar bevonden zij zich in de welstandshiërarchie? Voor een adequate typering 
zijn ook de verhoudingen binnen de aristocratie van belang. Bestonden grote welstandsver-
schillen tussen aristocraten, of waren zij nagenoeg even welgesteld? Week hun vermogen wat 
betreft omvang en samenstelling af van dat van andere notabelen? Waren Nederlandse aris-
tocraten grootgrondbezitters, zoals de bisschop van Curium i.p.i., baron De Wijkerslooth, 
heer van Schalkwijk en Weerdesteyn, en daarmee vergelijkbaar met hun standgenoten in an-
dere Europese landen, of was de bisschop eerder een uitzondering en behoorden aristocra-
ten hier juist tot de wereldwijd bekende Hollandse effectenbezitters, die onder andere de aan-
leg van spoorwegen in tal van Europese landen, in Azië en de Verenigde Staten financierden? 

Mede door het geleidelijk aan kracht winnende urbanisatieproces veranderden de econo-
mische omstandigheden na 1848 ingrijpend: structureel door vrijhandel, particuliere exploi-
tatie van de koloniën en industrialisatie, die alledrie bovendien nieuwe rijkdom voortbrach-
ten; conjunctureel veranderden bijvoorbeeld de landbouwprijzen, die zich in gedurende de 
tweede helft van de negentiende eeuw in een economische golfbeweging ontwikkelden. 
Hield de rijkdom van aristocraten stand of kelderde de waarde van hun vermogen door de 
agrarische depressie, die in het laatste kwart van de negentiende eeuw de plattelandsecono-
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mie in haar greep hield? Hoe pasten aristocraten hun vermogensbeheer aan die nieuwe situ-
aties aan? Hielden zij vast aan grondbezit of stapten zij over op aandelen en andere effecten? 
Of verruilden zij hun landerijen voor stedelijk vastgoed? En welk zelfbeeld ontwikkelden aris-
tocraten in economisch opzicht sinds het verlies van hun standsprivileges in 1848? Bleven zij 
zichzelf als grondbezitters zien, die nauw met het platteland waren verbonden, of transfor-
meerden zij in moderne, zakelijke vastgoedbezitters in de steden toen de industrialisatie in 
Nederland van de grond kwam en stadsbevolking sterk toenam?

Ter beantwoording heb ik de lijsten van hoogstaangeslagenen in alle Nederlandse provin-
cies in vijf steekjaren tussen 1848 en 1900 geanalyseerd en een gestratificeerde steekproef ge-
trokken van vijfhonderd erfenisaangiften in verband met de heffing van het recht van succes-
sie, verder kortweg memories van successie of successiememories genoemd.1 Elk van deze 
nog weinig gebruikte historische bronnen werpt vanuit een ander perspectief licht op het fi-
nanciële vermogen van aristocraten in negentiende-eeuws Nederland. 

De achterliggende gedachte van het gecombineerd bronnengebruik is uiteraard dat de ant-
woorden afkomstig uit het ene historische archief getoetst kunnen worden aan bevindingen 
in het andere. Bovendien kunnen beide elkaar aanvullen. De fiscale gegevens van de lijsten 
van hoogstaangeslagenen bieden op nationaal niveau indicaties voor de verdeling, omvang, 
samenstelling van en veranderingen in aristocratische welstand, terwijl successiememories 
concrete en zeer gedetailleerde informatie bevatten over hun nagelaten vermogen en de be-
standdelen waaruit dat was opgebouwd.

Omvang van de aristocratische rijkdom

Geregeld en eentonig ging het dagelijks leven voort: was het weer dragelijk, dan 
fietste Van der Welcke, maar verder bleef hij veel boven, ging zelden naar Witte 
of Plaats, rokende, in zichzelf vloekende, dat hij niet rijk genoeg was, om een 
eigen ‘kachel’ te kopen.

Louis Couperus, ‘Het late leven’, De boeken der kleine zielen
(Amsterdam 1901-1903) 2.

Hoe rijk waren aristocraten? Met Henri baron van der Welcke, een sleutelfiguur uit De boeken 
der kleine zielen, laat Couperus zien, dat niet alle aristocraten zo welgesteld waren dat zij maar 
konden doen en laten wat zij wilden. Van der Welcke zou graag een automobiel bezitten, 
maar hoe vurig zijn wens ook was, de baron kon zich geen ‘kachel’ veroorloven. 

Het valt moeilijk nauwkeurig aan te geven hoeveel geld een aristocraat in de tweede helft 
van de negentiende eeuw nodig had om de veranderingen van zijn turbulente tijd te kun-
nen bijbenen en hij tegelijkertijd kon blijven leven volgens de standaard die van iemand van 
zijn stand werd verwacht, want dat was uiteraard afhankelijk van meerdere factoren, zoals 
zijn leeftijd, de gezinssamenstelling, de plaats waar hij woonde, de coterie waartoe hij met 
zijn familie behoorde en de sociaal-culturele verplichtingen die dat met zich meebracht. 

1  Zie Bijlage, beschouwing van de bronnen, memories van successie, 1806-1909 (1926).
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In de kostbare representatie van aristocratische families kwamen doorgaans twee huishou-
dens voor: een statig herenhuis in de stad waar men in de wintermaanden verbleef en daar 
feesten gaf, partijen en diners voor vrienden, bekenden en relaties, en een buitenplaats of 
landgoed in een lommerrijke plattelandsgemeente om zich in alle rust met familie gedurende 
het bestuurlijke zomerreces te kunnen terugtrekken. In de tweede helft van de negentiende 
eeuw waren die buitens door het hele land te vinden, maar aristocraten en andere notabelen 
trokken zich tegen de eeuwwisseliing steeds meer langs de geografisch hooggelegen oude 
Hollandse duinwal, de Kennemerduinen en de Stichtse Lustwarande terug. 

Met hun vermogen passen aristocraten uit mijn steekproef in erfenisaangiften in verband 
met de successiebelasting ruwweg in drie welstandsklassen: ‘welgestelden’ met een nalaten-
schap van minstens honderdduizend gulden, ‘gegoeden’ met een vermogen van minder dan 
een ton maar meer dan tienduizend gulden en ‘mingegoeden’ met een kapitaal van tussen 
de tienduizend en duizend gulden.2 Deze klassegrenzen zijn uiteraard enigszins willekeurig, 

2  Vgl. Stokvis, De wording van modern Den Haag, 203-231. Zie verder de indelingen van Boudien de Vries en Henk van Dijk. Beiden 
gebruiken personele belasting als criterium (vijf klassen). De Vries, Electoraat en elite, 25. Van Dijk hanteert net als Stokvis drie hoofd-
klassen met elk drie intermediaire groepen. Van Dijk, Rotterdam 1810-1880, 132-133. Kleine bezitters (minvermogenden, arbeidende 
klasse) zullen zelden of nooit een voltooid vermogen van meer dan tienduizend gulden hebben vergaard. De ondergrens is drie-
honderd gulden, want kleinere nalatenschappen waren vrijgesteld van successierecht. Middelgrote vermogensbezitters (gegoeden, 
kleine burgerij, burger- of middenstand) met een eigen nering, een vaste dienstbetrekking als ambtenaar of kantoorbediende, en de 
eigenerfde boeren beschikten doorgaans op over hun eigen winkelopstand, een eigen huis of een boerderij met land en een eigen 
veestapel. Hun voltooid vermogen zal een waarde hebben gehad van rond de tienduizend gulden. De wat rijkere winkeliers, kleine 
fabrikanten, ambtenaren en boeren uit deze klasse beschikten vermoedelijk zelden of nooit over een vermogen van meer dan hon-
derdduizend gulden. Ten slotte kunnen alle gefortuneerden met een voltooid vermogen van meer dan honderdduizend gulden tot de 
sociale toplaag (welgestelden, hogere klassen) worden gerekend.

Automobiel in het Haagse straatbeeld omstreeks 1900.
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maar honderdduizend gulden uit de tweede helft van de negentiende eeuw dient gemiddeld 
met ongeveer de factor tien te worden vermenigvuldigd om een vergelijkbare waarde in koop-
kracht anno 2012 te krijgen, en staat dus gelijk aan een miljoen euro.3 

Of een ton een goede ondergrens is voor de oude welstand in de negentiende eeuw is mis-
schien de vraag, maar uit het navolgende zal in elk geval blijken dat de meeste aristocraten 
veel meer bezaten. Alvorens de inhoudelijke resultaten van mijn onderzoek voor het voetlicht 
te brengen, is het voor een juist begrip goed om eerst enkele opmerkingen te maken over de 
onvermijdelijke keuzes die ik bij het verzamelen van historisch bronnenmateriaal, de bewer-
kingen ervan en de uiteindelijke presentatie van de resultaten heb gemaakt. 

Bij het meten van het kenmerkende van aristocratisch vermogen, het zichtbaar maken van 
verschillen tussen Weberiaanse statusgroepen en het opsporen van eventuele veranderingen 
na 1848 is een ondubbelzinnige maatstaf onontbeerlijk. Om ons niet te verliezen in details, 
en om zinvol over hoofdtrekken te kunnen spreken, hanteer ik het vermogensprofiel en het fis-
cale profiel. Daaronder versta ik de doorsnee of het gemiddelde. Kenmerkend voor de vermo-
gensverdeling is dat zij relatief weinig grote en een massa kleine vermogens telt. In statistische 
termen uitgedrukt: het histogram van aristocratische vermogens en dat van andere notabelen 
vertoont een zogenoemd rechtsscheve verdeling met een lange staart van flinke ‘uitbijters’.4 
Daarom hanteer ik voor het fiscale profiel de medianen van de aanslagen in de drie afzonder-
lijke directe rijksbelastingen, te weten de grondbelasting, de personele belasting en de pa-
tentbelasting, en voor het vermogensprofiel gebruik ik de mediaan van activa uit successie-
memories. 

De robuuste mediaan resulteert bij zulke ‘scheve’ frequentieverdelingen als die van vermo-
gen en belastingaanslagen in een representatiever beeld van het gemiddelde dan het geraf-
fineerdere rekenkundig gemiddelde. Een beperking van de eerstgenoemde maatstaf voor de 
centrale tendentie is dat het om één waarneming in een populatie gaat, namelijk de waarde 
die zich precies in het midden van de frequentieverdeling bevindt. Tegelijkertijd is dat echter 
haar kracht, want zij ondervangt het probleem van extreme waarden, waardoor het rekenkun-
dig gemiddelde in dit soort frequentieverdelingen juist minder geschikt is. 

Om aristocraten in meer dan een enkel cijfer te kunnen typeren, schenk ik ook aandacht 
aan hun diversiteit, de heterogeniteit in hun populatie. Statistisch gezien komt de mate van 
verschillen in bijvoorbeeld belastingaanslag of vermogensomvang tussen aristocraten en an-
dere notabelen het beste tot uitdrukking in de bij de mediaan behorende spreidingsmaatstaf 
van de kwartielafwijking of halve interkwartielafstand, waarbinnen zich rondom de medi-
aan precies de helft van de statistische populatie bevindt. Dit betreft de meest representatieve 
helft van de waarnemingen.5

Ter verhoging van de leesbaarheid gebruik ik in de tekst de termen ‘gemiddelde’ en ‘door-
snee’ als synoniemen van de mediaan. Nu na deze noodzakelijke technische opmerkingen 

3  Een vermogen van honderdduizend gulden in 1850 is equivalent voor €973.127 in huidige koopkracht; zo’n fortuin in 1875 zou 
in huidige koopkracht €941.684 waard zijn, en honderdduizend gulden in 1890 zou momenteel in koopkracht ongeveer €1.082.494 
zijn. Gecalculeerd via http://www.iisg.nl/hpw/calculate.php.
4  ‘Uitbijters’ zijn uitkomsten die flink afwijken ten opzichte van het gemiddelde en daarom het gemiddelde sterk kunnen beïnvloe-
den, waardoor een vertekend beeld van de populatie ontstaat. Ik definieer een ‘uitbijter’ als een waarde, die meer dan de standaard-
deviatie plus of min het gemiddelde bedraagt.
5  J.Thomas Lindlbad, Statistiek voor historici (Muiderberg 1984) 106-108.
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de weg zo goed mogelijk is vrijgemaakt, kunnen de onderzoeksresultaten worden gepresen-
teerd en kan ik mijn verhaal vervolgen. Eerst bespreek ik de positie van aristocraten in de 
welstandshiërarchie op basis van de totale steekproef van vijfhonderd successiememories, 
daarna richt ik de aandacht op de topklasse van ‘welgestelden’ met een nalatenschap van 
minstens honderdduizend gulden. 

Vermogenshiërarchie

Met een mediane nalatenschap van ruim ƒ 193.655 was een aristocraat uit de steekproef 
van vijfhonderd erflaters een stuk rijker dan een willekeurige andere burger, die gemiddeld 
ƒ 17.159 bezat. Deze nagelaten vermogens laten zien dat een disproportioneel deel van de 
aristocraten (adel en ‘oud patriciaat’) zich in de hoogste regionen van de negentiende-eeuwse 
vermogenshiërarchie bevond.6 Verrassend is dat misschien niet, maar het is voor Nederland 
nog niet eerder statistisch aangetoond. Ruim zeventig procent van de aristocratische erfla-
ters in mijn totale steekproef had een nalatenschap van minstens een ton, terwijl dat voor een 
kwart van de burgerij geldt. 

Uitgesplitst in statusgroepen was de adel binnen de totale steekproefpopulatie onevenredig 
oververtegenwoordigd in de klasse ‘welgestelden’, gevolgd door het oude- en ‘zelfbenoem-
de patriciaat’.7 Het kan natuurlijk niet verbazen, dat we in de statusgroep ‘andere burgers’ de 
meeste ‘gegoeden’ met een nalatenschap tussen tienduizend gulden en een ton aantreffen, en 
‘mingegoeden’ met minder dan tienduizend gulden. 

Als we ons daarom beperken tot de topgroep van 148 erflaters met een nalatenschap van 
meer dan een ton, krijgen we verhoudingen, die waarschijnlijk een beter beeld van aristo-
craten geven dan wanneer de totale steekproefpopulatie zou worden gekozen.8 Een kwart 
was aristocraat (adel en ‘oud patriciaat’) en gezamenlijk bezaten zij een derde van het tota-
le nagelaten vermogen in deze klasse.9 Het gemiddelde vermogen van een aristocraat uit de 
welgestelde vermogensklasse met meer dan een ton bedraagt ƒ 385.264, terwijl van een an-
dere notabele uit diezelfde klasse gemiddeld ƒ 251.769 vererfde. Om daarbij meteen een inko-
mensindicatie te geven: bij een gemiddeld rendement van ongeveer vier tot vijf procent komt 
het doorsnee vermogen van een welgestelde aristocraat neer op een jaarlijks inkomen van tus-
sen de vijftien en twintigduizend gulden uit zijn bezittingen. 

De verschillen in vermogensomvang, ofwel de vermogensheterogeniteit, is bij aristocra-
ten met een nalatenschap van minstens een ton groter dan bij andere notabelen. Voor aristo-
craten bedraagt de halve interkwartielafstand ƒ 495.250 en voor andere notabelen ƒ 332.834. 

6  In totaal vererfde in deze vermogensklasse van de steekproef ƒ 85.691.380. Bij de drieëntwintig edelen vererfde ƒ 14.621.814 (ze-
ventien procent van het totale actief ), bij de veertien leden van het ‘oude patriciaat’ ƒ 13.799.579 (zestien procent), bij de twaalf leden 
van het ‘zelfbenoemde patriciaat’ ƒ 7.148.325 (acht procent) en bij de 99 andere notabelen ƒ 50.121.661 (achtenvijftig procent). 
7  Bijlage I diagram 62. Aristocraten en burgers in de vermogenshiërarchie volgens steekproef in successie-memories 1850/1890 
(N=500); Bijlage I diagram 63. Statusgroepen in de vermogenshiërarchie volgens steekproef in successiememories 1850/1890 
(N=500).
8  Ik reken met de totale activa uit successiememories.
9  Bij de zevenendertig aristocraten vererfde ƒ 28.421.394 (drieëndertig procent) en bij de honderd elf andere notabelen ƒ 57.269.986 
(67 procent). Bijlage I diagram 64. Aandeel van aristocraten en andere notabelen met minimaal ƒ 100.000 in het totale vererfde ver-
mogen van steekproef in successiememories, 1848-1900, en diagram 65. Aandeel van statusgroepen met minimaal ƒ 100.000 in het 
totale vererfde vermogen van steekproef in successiememories, 1848-1900.
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De top van de aristocratische vermogenshiërarchie bestond uit een kleine, zeer welgestelde 
groep individuen met omvangrijke fortuinen van meer dan een miljoen gulden. Duidelijk is 
echter ook, dat de burgerij eveneens veel zeer rijke erflaters telde. Aristocraten hadden in Ne-
derland dus in elk geval geen monopolie op grote welstand, maar tegelijkertijd deden zij voor 
de rijke Hollandse burgerij ook weer bepaald niet onder. Kortom, zij zijn te zien als een bij-
zondere subgroep van het rijkste deel van de bevolking. 

Uitgesplitst in sociale statusgroepen komt het ‘zelfbenoemde patriciaat’ in deze hoog-
ste vermogensklasse met een mediane nalatenschap van ƒ 390.975 in de tweede helft van 
de negentiende eeuw als rijkste uit de bus, op de voet gevolgd door de adel, die gemiddeld 
ƒ 385.264 naliet. Op zijn beurt werd hij op geringe afstand gevolgd door het ‘oude patriciaat’ 
met ƒ 366.060. Het mediane vermogen van de statusgroep ‘andere burgers’ met minstens een 
ton bedraagt met ƒ 240.001 beduidend minder.10 

Een plausibele verklaring voor het feit, dat het ‘zelfbenoemde patriciaat’ over het groot-
ste doorsneevermogen beschikte, is dat deze statusgroep economisch zeer actief was, zo-
als blijkt uit zijn aanslag in de patentbelasting, waardoor zijn welstand vrijwel voortdurend 
toenam, terwijl daar bij althans de adel geen sprake van was. Hoewel er uitzonderingen zijn, 
zoals de doopsgezinde Amsterdamse graanhandelaar jhr. Cornelis Hartsen (1823-1895), 
van 1888 tot 1891 minister van Buitenlandse Zaken, hielden aristocraten zich in de twee-
de helft van de negentiende eeuw over het algemeen nauwelijks met geld verdienen bezig. 

Zij waren al onevenredig welgesteld, terwijl de gegoede burgerij vooral druk bezig was om 
haar fortuin te maken en hogerop te komen. Door hun welstand konden aristocraten zich 
met vrijwel onbezoldigde zaken bezighouden als het besturen van het land, de provincie of de 
gemeente, of er als rechter op toezien dat de wetten werden nageleefd, die zij vaak zelf door 
het parlement hadden geloodst. 

Profijtelijk waren bestuurlijke ambten doorgaans echter niet. Zo genoot de burgemeester 
van Leeuwarden in 1880 een jaarinkomen van ƒ 2.500 en een lid van de Tweede Kamer kreeg 
een volgens de wet vastgestelde reiskostenvergoeding en een schadeloosstelling van ƒ 2.000 
per jaar, terwijl senatoren slechts reis- en verblijfkosten vergoed kregen.11 Die openbare func-
ties leverden te weinig op om volgens de seizoenen te kunnen leven. Aristocraten waren dus 
vooral aangewezen op hun bezit en ook op wat dat aan inkomen voortbracht. Het inkomen 
van een Friese grootgrondbezitter zoals Frans Julius Johan van Eysinga (1818-1901) kon oplo-
pen tot tachtigduizend gulden, omdat hij zoveel grond bezat.12 

De keerzijde van die tamelijk eenzijdige gerichtheid op bestuur en rechtspraak is dat de 
middenklasse tijdens de economische bloei tussen 1848 en 1878 steeds welgestelder werd. 
Na verloop van enkele voorspoedige decennia na 1848 evenaarde zij de aristocratische wel-
stand, en in veel gevallen hadden nieuwgefortuneerde burgers van bescheiden afkomst hen 

10  Om het beeld te completeren vergelijken we ten slotte nog de verschillen in vermogensdiversiteit binnen de sociale statusgroe-
pen. De welstandsheterogeniteit van het ‘oude patriciaat’ met een nalatenschap van minstens een ton (halve interkwartielafstand 
ƒ 1.164.741) was door meerdere multimiljonairs veel groter dan van de adel (ƒ 492.828) en het ‘zelfbenoemde patriciaat’ (ƒ 469.743), 
die wat vermogenshomogeniteit betreft vrijwel vergelijkbaar waren, terwijl de sociale statugroep ‘andere burgers’ met minstens een 
ton de meest homogene vermogensspreiding vertoont (ƒ 332.668). Bijlage I diagram 66. Halve interkwartielafwijking vermogensom-
vang statusgroepen, 1850-1890.
11  Grondwet 1848, artikel 85 en 86; Kuiper, Adel in Friesland, 220-221.
12  Ibidem, 210.
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tegen het eeuwwisseling in dit opzicht zelfs ingehaald. Een edelman kon uiteraard wel door 
een goed huwelijk of een erfenis nog rijker worden, maar of het gemiddelde vermogen van de 
groep als geheel daardoor toenam lijkt mij zeer de vraag. 

Disproportionele aristocratische welstand

De aristocratische disproportionaliteit in welstand komt nog eens duidelijk naar voren als we 
het aandeel van aristocraten in het totale vermogen van de vijfhonderd erflaters uit mijn steek-
proef in Zuid-Hollandse successiememories in ogenschouw nemen. Door tevens te kijken naar 
de afzonderlijke vermogenscomponenten waarmee aristocraten het hoogst scoorden, valt ook 
al een eerste indicatie te verkrijgen van het kenmerkende in de structuur van hun welstand.

Tien procent van de erflaters bestaat uit leden van de adel en telgen van oude patricische fa-
milies, die gezamenlijk bijna een derde van het totale vererfde vermogen van de steekproefpo-
pulatie bezaten. Naar de afzonderlijke vermogensbestanddelen bekeken, is het opvallend dat 
deze relatief kleine groep aristocraten (adel en ‘oud patriciaat’) maar liefst 44 procent van de 
waarde van het vererfde onroerend goed bezat. Daaruit alleen al blijkt dat grondbezit, en dus 
ook de agrarische sector c.q. het platteland, voor hen van groot belang was. 

Verder bezaten aristocraten onevenredig veel aandelen. Dit blijkt voornamelijk toe te schrij-
ven aan ondernemers, veelal kooplieden uit de oude regentenfamilies, die tot de sociale sta-
tusgroep ‘oud patriciaat’ vallen te rekenen. In het specifiek adellijke milieu zijn grote aan-
deelbezitters veel dunner gezaaid. Een voorbeeld van een patriciër met veel aandelen is de 
Rotterdamse koopman Jacob Moll van Charante. Hij overleed in 1891 aan de Spaanse Kade 
in de havenstad en liet toen bijna drie miljoen gulden na aan zijn vrouw en kind, vergelijk-
baar met ongeveer dertig miljoen euro in huidige koopkracht.13 Deze multimiljonair had ruim 
tweehonderdduizend gulden in aandelen Nederlandsche Handel Maatschappij gestoken, 
ƒ 162.000 in de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij, ƒ 79.200 in de Maatschappij tot 
exploitatie van Staats Spoorwegen, ƒ 38.000 in de Nederlandsche Bank en ƒ 22.800 in de Ko-
ninklijke Pakketvaart Maatschappij.14 

Ook het grote aandeel van aristocraten in de vermogenscomponent ‘diverse roerende goe-
deren’ valt op. Dit bestanddeel bestaat uit de waarde van de inboedel, kleding, sieraden, 
kunstobjecten, rijtuigen en dergelijke, zodat hierin de hoge representatiekosten van aristo-
craten tot uiting komen. Tien procent van de aristocratische erflaters bezat meer dan de helft 
van de totale waarde van deze vermogenscomponent. Daarop kom ik in hoofdstuk vier over 
hun levensstijl nader terug. 

Om het aandeel van de adel in relatie met andere erflaters in het totale vererfde vermogen te 
bezien, heb ik de cijfers uitgesplitst naar statusgroep.15 Met zes procent van de erflaters, die 

13  NA, Archief van Zuid-holland, Memories van successie, inv.nr. 4657, memorienr. 22/870.
14  Een ander voorbeeld van een grote aandelenbezitter uit een oude regentenfamilie is Johanna Christina van Gennep. Zij was de 
weduwe van Gerrit van Gennep en liet in 1859 ruim tweeënhalf miljoen gulden na. NA, Archief van Zuid-Holland, Memories van suc-
cessie, inv.nr. 6350, memorienr. 5/5692. Bijna drieënhalfve ton was in aandelen verzekeringsmaatschappijen gestoken. De grootste 
bedragen waren belegd in de Maatschappij van Assurantie, discontering en beleening te Rotterdam (ƒ 43.400), de Nederlandsche 
Bank (ƒ 49.650) en de Nederlandsche Handel Maatschappij (ƒ 189.750,00).
15  Bijlage I diagram 67. Aandeel van de statusgroepen in het vererfd vermogen in Zuid-Holland, volgens steekproef in successieme-
mories 1850/1890 (N=500).
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samen zestien procent van alle vererfde activa uit de steekproef voor hun rekening namen, 
valt de adel disproportioneel welgesteld te noemen. Hij bezat vooral onroerend goed, ‘diverse 
andere roerende goederen’ die met zijn representatie te maken hebben, plus een relatief grote 
hoeveelheid contant geld. Aangezien vier procent van de erflaters uit het ‘oude patriciaat’ vijf-
tien procent van het vererfde vermogen bezat, kan worden gesteld dat zij over een met de adel 
vergelijkbare welstand beschikten. 

De oude regentenfamilies bezaten, zoals hierboven al werd aangegeven, relatief veel aan-
delen in bedrijven, staatsobligaties en onroerend goed met betrekkelijk veel ‘diverse roeren-
de goederen’. Het ‘zelfbenoemde patriciaat’ was eveneens zeer welgesteld. Dit betreft een 
relatief kleine groep, die drie procent van de erflaters uit mijn steekproef vormt, maar die bij 
elkaar acht procent van het vererfde vermogen bezat. Zoals min of meer te verwachten valt, 
bestond het vermogen van deze overwegend relatief nieuwe ondernemers vooral uit binnen-
landse waardepapieren, koopmanschappen en contanten, waarbij de eerste wellicht als te-
genwicht dienden voor de andere, meer risicodragende kapitaalvormen. 

Nu met deze nogal abstracte statistische bevindingen in erfenisaangiften voor de successie-
belasting de disproportionaliteit van de aristocratische welstand is aangetoond en het kwan-
titatieve fundament voor de rest van dit hoofdstuk is gelegd, wordt het tijd om met enkele 
concrete voorbeelden aandacht te schenken aan de welstandsheterogeniteit in het aristocra-
tische milieu. 
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Welstandsdiversiteit in het aristocratische milieu

De Hofstede ‘Eijdenhout’ is in het laatst der vorige eeuw aangelegd geworden. 
Het Huis, vlak over de zoogenaamde Spanjaardslaan gelegen, had nog twee 
vleugels moeten bezitten, en is onvoltooid gebleven. Voor de Kolonnade, welke 
den gevel versiert, liggen twee keurig bewerkte marmeren sphinxen, met groote 
kosten uit Italië overgebragt; men beweert, dat de een bij de overkomst gebro-
ken werd bevonden, en dat een inlandsch kunstenaar naar het gebroken model 
een nieuwen vervaardigde met zooveel bekwaamheid, dat men den echten van 
den nagevolgden niet weet te onderscheiden. De plaats behoort thands aan den 
Heer A.W. Baron van Brienen van de Groote Lindt, Lid der Eerste Kamer van 
de Staten-Generaal.

Gezigten in de omstreken van Haarlem. Naar de natuur geteekend en op steen ge-
bragt door P.J. Lutgers (Loenen aan de Vecht 1844)

Het grootste adellijke voltooide vermogen in mijn steekproef is van de rooms-katholieke Ka-
rel Hendrik Joseph baron van Brienen van Wezenstein. Het actief van zijn nalatenschap be-
draagt bijna 5,5 miljoen gulden.16 Hij was ongehuwd en zonder beroep toen hij in 1858 te Pau in 
Zuid-Frankrijk overleed. Officieel woonde hij echter nabij de residentie in de schaduwrijke ge-

16  Om precies te zijn: ƒ 5.368.853. In huidige koopkracht komt dat neer op bijna vijftig miljoen euro. Gecalculeerd via http://www.
iisg.nl/hpw/calculate.php. Het saldo van zijn nalatenschap in 1858 bedraagt ƒ 4.205.142. NA, Archief van Zuid-Holland, Memories 
van successie, inv.nr. 3691, memorienr. 693/1225. Zie Bijlage I tabel 13. Samenstelling van het voltooid vermogen (activa) van Karel 
Hendrik Joseph baron van Brienen van Wezenstein in 1858.

Hofstede Eijndenhout bij Haarlem aan het einde van de negentiende eeuw.
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meente Wassenaar, waar ik zijn successiememorie vond. Zijn omvangrijke nalatenschap ging 
over op zijn broer, zuster, nichtje, halfbroer en halfzuster.17

Karel was een zoon van Arnoud Willem baron van Brienen van de Groote Lindt (1783-1853), 
die we in de inleiding al tegenkwamen als echtgenoot van de nicht van de bisschop van Curium 
i.p.i., Angelica Louisa van Wijckerslooth van Grevenmachern. Arnoud Willem was een van 
de rijkste Nederlanders van zijn tijd.18 Hij staat op de lijsten van hoogstaangeslagenen in Zuid-
Holland vermeld, en zetelde van 1840 tot 1849 in de Eerste Kamer, net als zijn vader voor hem, 
de schatrijke katholieke Amsterdamse koopman, bankier en rentenier Willem Joseph baron 
van Brienen van de Groote Lindt (1760-1839), die van 1815 tot 1839 senator was en Clingen-
dael te ’s-Gravenhage als buitenplaats bezat.19 

De erflater die ik hier verder wil bespreken, baron Van Brienen van Wezenstein, was groot-
grondbezitter. De totale oppervlakte van zijn bezittingen in Nederland besloeg volgens zijn 
successiememorie 738 hectaren en zij vertegenwoordigde een waarde van ruim tweeënhalf 
miljoen gulden. Naast landerijen bezat hij de oude adellijke havezaat genaamd Wezenstein tot 
Muiswinkel gelegen onder Ravenswaag, Ambt van Neder Betuwe in de gemeente Maurik. Ook 
was hij eigenaar van een aantal hofsteden, namelijk De Duinen in de gemeente Beusichem, 
bouwhof Brienenhofstede in de gemeente Elst, bouwmanswoning De Hes gelegen onder Huissen 
en Arnhem, hofstede Schuildorp in het Ambt van Neder Betuwe gemeente Maurik, hofsteden 
De Weidenhof en Raaghof onder de heerlijkheid Pannerden. 

Verder bezat hij zalmvisserij De Merode nabij Rotterdam, die hij in 1847 op een publieke ver-
koop voor ƒ 148.098 had gekocht. Ook had Van Brienen van Wezenstein nog enkele huizen 
in Amsterdam, namelijk aan de Herengracht en aan de Singel nabij de Oude Spiegelstraat.20 
Voor zijn paarden en rijtuigen had hij aan het Molenpad aldaar drie stallen met koetshuizen. 
Behalve onroerend goed in Nederland bezat hij ook landgoederen in Hongarije, die op een 
waarde van bijna ƒ 1.750.000 werden getaxeerd. 

Daarnaast had hij ruim een miljoen gulden in binnenlandse fondsen belegd, waarvan zo’n 
ƒ 750.000 in Nederlandse staatsschuld. Ook had hij deelgenomen in leningen van verschei-
dene provincies en gemeenten. Buitenlandse effecten ontbreken niet in zijn nalatenschap. 
Geheel volgens het geijkte adellijke patroon bestonden zij hoofdzakelijk uit betrekkelijk vei-
lige beleggingen, in dit geval onder andere obligaties Russische staatsschuld. Uit de taxatie 
van zijn inboedel en diverse roerende goederen blijkt, dat deze katholieke edelman op vorste-
lijke voet leefde. 

17  De erfgenamen waren: 1. broer van de erflater, mr. Jacob Diderik Lodewijk Emanuel baron van Brienen heer van Stad aan  
’t Haringvliet, wonende op Eindenhout te Heemstede (executeur-testamentair); 2. zuster van de erflater, Angelique Adelaïde Louise 
Caroline baronesse van Brienen, echtgenote van Simon Gerard Prins d’Alsace, wonende op het kasteel Bourlemont in het departe-
ment Vosges te Frankrijk; 3. een nicht van de erflater, want zijn broer Hendrik Johan baron van Brienen was op dat moment al over-
leden, zodat zijn dochter erfde. Zij was geboren uit het huwelijk met Marie Philippine Mathilde Eugénie Ghislaine baronesse van der 
Linden d’Hoogvorst, wonende te ’s-Gravenhage. De naam van de dochter is Marie Elisabeth Caroline Josephine Ghislaine baronesse 
van Brienen; 4. de halfbroer van de erflater, Willem Dirk Arnoud Marie baron van Brienen, heer van de Groote Lindt en Dortsmonde, 
wonende te ’s-Gravenhage; 5. de halfzuster van de erflater, Adelaïde Henriëtte Angelique baronesse van Brienen, gehuwd met Charles 
Joseph François graaf van Meroy Argenteau, wonende te Ochain in België.
18  Zie voor de hoogstaangeslagenen van de familie Van Brienen Bijlage II Alfabetische lijst van de hoogstaangeslagenen in de directe 
rijksbelastingen in Nederland in 1850, 1860, 1870, 1880 en 1890.
19  Molhuysen en Blok, NNBW, 7, 211-212. 
20  Bijlage I tabel 14. Onroerend goed van Karel Hendrik Joseph baron van Brienen van Wezenstein in 1858.
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Om ook een voorbeeld uit het ‘oude patriciaat’ te bespreken kan Ida Catharina van der Ou-
dermeulen worden genoemd. Zij was getrouwd met mr. Willem Hendrik baron van der Duyn. 
Hij was ‘kamerheer van de Koning der Nederlanden’, Raad van Legatie en Zaakgelastigde bij 
de Sardijnse regering, ridder der Orde van de Nederlandsche Leeuw, Officier van het Legi-
oen van Eer en Ridder der Belgische Leopoldsorde. De erflaatster overleed zonder nakome-
lingen in 1857 te Turijn (Italië), maar haar officiële woonplaats was ’s-Gravenha ge, waar dan 
ook haar aangifte in verband met de successiebelasting werd gedaan. Na aftrek van een paar 
duizend gulden openstaande schulden en haar begrafeniskosten, liet zij nog ƒ 1.082.789 na 
aan haar broer Cornelis Jan van der Oudermeulen en aan haar moeder Alida van Wickevoort 
Crommelin, die toen weduwe was van Eduard van der Oudermeulen. Gezamenlijk betaalden 
de erfgenamen bijna vierenveertigduizend gulden successierechten.21 

Van der Oudermeulen werd door deze erfenis nog rijker. Hij liet het voormalige zomerver-
blijf van de schatrijke Guillaume Groen van Prinsterer en Betsy van der Hoop tot de grond toe 
af te breken om er door de neorenaissance-architect Constantijn Muysken een geheel nieuw 
landhuis te laten bouwen genaamd Oud-Wassenaar. Die kostbare extravagance past geheel in 
de tijd van creatieve wedijver met nouveaux riches zoals we in hoofdstuk vier zullen zien.

Om wat meer perspectief te verkrijgen, kan tegenover de aristocratische miljonairs bijvoor-
beeld het ‘nieuwe geld’ van de uit Duitsland afkomstige Louis Drucker worden gesteld. Hij 
woonde op de oude Hollandse duinwal in de gemeente Voorschoten en volgens zijn erfenisaan-
gifte was hij actief als ‘financier’. Drucker was in 1869 op huwelijkse voorwaarden getrouwd, 

21  NA, Archief van Zuid-Holland, Memories van successie, inv.nr. 3686, memorienr. 21635.

Huize Oud Wassenaar aan het einde van de negentientiende eeuw.
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buiten gemeenschap van goederen en buiten gemeenschap van winst en verlies of van vruch-
ten en inkomsten, met Johanna Carolina Christina Margaretha Thérèse Temme. De joodse 
Louis Drucker is verreweg de rijkste niet-aristocratische erflater die ik in mijn naspeuringen 
in successiememories ben tegengekomen. Bij zijn overlijden in 1884 liet hij bijna tien miljoen 
gulden na, in koopkracht vergelijkbaar met ruim honderd miljoen euro.22 Daarmee bevond hij 
zich in de top van de negentiende-eeuwse vermogenshiërarchie in Nederland in gezelschap 
van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem Frederik Karel der Nederlanden, de broer van 
Koning Willem III, die in 1881 ƒ 11.987.059 naliet, en mr. Jacob Derk Carel baron van Heec-
keren van Wassenaer, onder wiens erfgenamen in 1875 ongeveer dertien miljoen gulden kon 
worden verdeeld.23 Ondanks de kleine ƒ 160.000 successierechten, die Druckers erfgenamen 
aan de fiscus moesten betalen, waren zij met het overlijden van hun vader op slag puissant rijk. 

Twee van Druckers kinderen zijn zeer ‘bekende Nederlanders’, namelijk het vrijzinnig 
Tweede Kamerlid en hoogleraar mr. Hendrik Lodewijk Drucker (1857-1917) en zijn halfzus, 
de bekende feministe Wilhelmina Elisabeth Lensing (1847-1925).24 Wilhelmina was een on-
wettig kind. Zij was de dochter van een van Louis’ minnaressen, de onbemiddelde naaister 
Constantia Lensing. Wilhelmina, die wist wie haar vader was, noemde zichzelf echter in 
woord en geschrift gewoon Drucker. In 1885 schreef zij in het Groninger Weekblad de sleutelro-
man George David (1885) en vervolgverhaal Mammon (1888). Daarin stelde ze de manier waarop 
haar vader haar moeder had behandeld en de kwestie van haar vaders erfenis aan de kaak. Het 
zware leven van haar moeder en haar eigen onwettigheid als kind zouden hebben bijgedra-
gen aan Wilhelmina’s radicalisme. Zij bleef zich inzetten voor de rechten van het verschopte 
kind en die van de achtergestelde en nagewezen ongehuwde vrouw, maar zij werd vooral be-
kend als een van de eerste voorvechters van absolute gelijkstelling van vrouwen en mannen 
in Nederland.25

Het is nog interessant om hier te constateren dat Louis Drucker ondanks zijn enorme rijkdom 
niet tot de hoogstaangeslagenen in de directe rijksbelastingen behoorde, omdat het grootste 
deel van zijn vermogen uit effecten bestond, waarover geen directe belasting werd geheven. 
De waarde van Druckers onroerend goed, zijn woning in Voorschoten, werd op negentiendui-
zend gulden getaxeerd, terwijl zijn buitenlandse effecten bijna vijf miljoen beliepen en hij verder 
ruim vier miljoen aan hypotheken en leningen had uitstaan. Daarmee illustreert Drucker dat niet 
alle rijke Nederlanders tot de hoogstaangeslagenen behoorden. Die lijsten kennen dus geen clear 
cut edges, maar eerder rafelige randen met tal van uitzonderingen.

22  NA, Archief van Zuid-Holland, Memories van successie, inv.nr. 4206, memorienr. 54837. Moes, ‘Lijsten van verkiesbaren’, 138, 
160. Louis Drucker overleed op 4 augustus 1884 in zijn woning ‘Welgelegen’ te Voorschoten en liet een fortuin na van ƒ  9,9 miljoen. 
Het vermogen van Drucker wordt uitvoerig gespecificeerd in zijn memorie van successie. Het bestond voor een kleine ƒ  4,8 miljoen 
(achtenveertig procent) uit buitenlandse effecten, ƒ  4,3 miljoen (drieënveertig procent) aan hypotheken, onderhandse leningen en 
beleningen, ƒ  775.000 (acht procent) aan diverse binnenlandse fondsen en aan Nederlandse aandelen een kleine dertienduizend 
gulden (0,1 procent). De revenuen van deze beleggingen bedroegen ruim zestigduizend gulden. Verder bezat hij ongeveer tweeënhalf 
duizend gulden aan contanten en saldi van rekeningen courant. Drucker bezat ook onroerend goed, maar niet veel. Het bestond uit de 
buitenplaats Welgelegen te Voorschoten die werd getaxeerd op zestienduizend gulden en een huis aan de Leidsche Kruisstraat te Am-
sterdam ter waarde van drieduizend gulden. De inboedel vertegenwoordigde een geschatte waarde van ongeveer vijfduizend gulden. 
23  NA, Archief van Zuid-Holland, Memories van successie, inv.nr. 3784, mem.nr. 7/6492; Brunt en Haverkate, Tussen twee tijden, 12.
24  W.R.H. Koops, ‘Temme, Hendrik Lodewijk (1857-1917)’, in BWN.
25  D.J. van Hall, ‘Lensing, Wilhelmina Elisabeth (1847-1925)’, BWN; Myriam Everard, ‘Lensing, Wilhelmina Elisabeth’, Biografisch 
Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland 8 (2001) 151-158.
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Het waren overigens niet alleen burgers zoals Drucker die weinig of geen onroerend goed 
maar juist veel effecten bezaten. Ook in Nederland kwam zogenoemde Etagenadel voor, die 
geen landelijke bezittingen had en soms zelfs ook niet over een eigen woning in de stad be-
schikte, maar er een huurde zoals het volgende voorbeeld laat zien. Hoewel Robert baron Fa-
gel met een vermogen van ƒ 684.000 beslist rijk genoeg was om zich een statig herenhuis in 
een van de grootste steden in Nederland te kunnen veroorloven, bezat deze voormalige ge-
volmachtigde minister te Parijs en opperstalmeester van de koningen Willem I en Willem II 
helemaal geen onroerend goed toen hij in 1856 overleed. Zijn vermogen bestond voor bijna 
ƒ 425.000 uit binnenlandse staatsschuld.26 Net als Drucker ontbreekt hij dan ook op de lijsten 
van hoogstaangeslagenen.27 

Verreweg de meeste individuele aristocraten uit de tweede helft van de negentiende eeuw 
zijn met meer dan een ton zeer welgesteld te noemen. Toch kwam ik in mijn steekproef ook 
enkele beduidend minder bemiddelden tegen. Van de ‘gegoede’ adellijke erflaters met een 
vermogen tussen de tienduizend gulden en een ton kan Coenraad Willem baron Sweerts de 
Landas Wijborgh worden genoemd. Hij was directeur van het Postkantoor te Rotterdam toen 
hij in 1892 in de havenstad overleed. Na aftrek van openstaande schulden liet hij ƒ 84.879 
na aan zijn zes kinderen uit twee huwelijken.28 Zijn onroerend goed was waarschijnlijk af-
komstig uit een erfenis. Het bestond uit 34 percelen bouwland met een totale oppervlakte 
van veertien hectaren verspreid over Andelshof, Schoonhorst en Oranjestein in de gemeente 
Neerbosch nabij Nijmegen. Het had een geschatte waarde van ƒ 27.400 toen deze baron over-
leed.29 

Een ander interessant adellijk voorbeeld uit dezelfde vermogensklasse is Jacoba Elisabeth 
baronesse van Zuylen van Nijevelt. Hoewel zij met ƒ 33.361 een relatief bescheiden kapitaal 
bezat, behoorde Jacoba wel tot een van de belangrijkste, zeer welgestelde aristocratische 
clans van Nederland. Op de lijsten van hoogstaangeslagenen komen vier telgen van deze fa-
milie voor, en drie bekleedden belangrijke ambten op het hoogste bestuurlijke niveau.30 Ja-
coba overleed ongehuwd en zonder nakomelingen te ’s-Gravenhage, waar zij had samenge-
woond met haar zuster barones Elisabeth Johanna Adriana, die al eerder was gestorven. Na 
aftrek van een paar honderd gulden openstaande rekeningen liet deze Haagse edelvrouw haar 

26  NA, Archief van Zuid-Holland, Memories van successie, inv.nr. 3686, memorienr. 9829.
27  In mijn steekjaren komt slechts een Fagel op de lijsten van hoogstaangeslagenen voor, namelijk François Hendrik Robert René 
baron Fagel, geboren op 15 oktober 1828 te ’s-Gravenhage, en in het jaar van de aanslagen wonende te Dieren (Gelderland). Hij staat 
in 1880 op de Gelderse lijst van hoogstaangeslagenen met een grondbelastingaanslag van ƒ 263,53 en een personele belastingaanslag 
van ƒ 582,74. Zie Bijlage II Alfabetische lijst van de hoogstaangeslagenen in de directe rijksbelastingen in Nederland in 1850, 1860, 1870, 
1880 en 1890.
28  NA, Archief van Zuid-Holland, Memories van successie, inv.nr. 4663, memorienr. 22/6790.
29  Verder bezat hij een certificaat Grootboek der Nationale Werkelijke Schuld rentende 2½ procent en met een nominale waarde 
van ƒ 33.400 en een actuele waarde van ƒ 26.637, 52 certificaten Nederlandsch-Indische Handelsbank certificaten Nederlands-Indische 
Gas Maatschappij te Rotterdam en certificaten Samarang-Joana Stoomtramweg Maatschappij te ’s-Gravenhage. Daarnaast had hij kleine 
bedragen belegd in Amerikaanse en Russische spoorwegen. Gelet op de samenstelling van zijn vermogen valt hij eerder als een 
effectenbezitter dan als grondbezitter te kwalificeren. Hij lijkt echter atypisch te zijn geweest voor een adellijke vermogensbe-
zitter.
30  Biografisch archief PDC. Mr. H. baron van Zuylen van Nijevelt (1781-1853) was in de periode 1841-1848: minister, minister van 
Staat; mr. J.P.P. baron van Zuylen van Nijevelt (1816-1890) was in de periode 1849-1890 lid van de Tweede Kamer, lid van de Eerste 
Kamer, minister; mr. J.Ph.J.A. (Jules) graaf van Zuylen van Nijevelt (1819-1894) was in de periode 1860-1894: lid Tweede Kamer, 
minister. Voor de aanslagen in de directe rijksbelastingen van vier telgen Van Zuylen van Nijevelt zie Bijlage II Alfabetische lijst van de 
hoogstaangeslagenen in de directe rijksbelastingen in Nederland in 1850, 1860, 1870, 1880 en 1890.
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bescheiden vermogen na aan haar broer, Philip Julius baron van Zuylen van Nijevelt, die toen 
in Utrecht woonde.31

Zoals bij de meeste aristocraten met weinig of geen grondbezit bestond het grootste deel 
van haar vermogen uit certificaten Nationale Werkelijke Schuld, die een betrekkelijk laag maar 
vast en vrij zeker rendement genereerden. Mogelijk is deze barones Van Zuylen van Nijevelt 
exemplarisch voor het vermogen van freules uit kinderrijke aristocratische gezinnen halver-
wege de negentiende eeuw. Hoewel er natuurlijk wel rijke vrouwelijke erfgenamen en we-
duwen waren, bleven zij over het algemeen toch afhankelijk van het vermogen van mannen. 
Vermoedelijk hadden zulke gefortuneerde gravinnen, baronessen en jonkvrouwen een soort 
‘spreidings- en parkeerfunctie’ van welstand in het complexe aristocratische familiesys-
teem.32

Naast enkele andere ‘gegoede’ volwassen aristocraten komen in mijn steekproef ook min-
derjarige erflaters voor, die nog geen fortuin hadden geërfd en daarom een geringe nalaten-
schap hadden. Het kleinste vermogen van een adellijke erflater, dat ik tegenkwam, is van de 
tweede luitenant bij het zesde regiment Infanterie Willem baron Taets van Amerongen. Toen 
hij ongehuwd en zonder nakomelingen op eenentwintigjarige leeftijd in 1855 te ’s-Gravenha-
ge overleed, bedroeg zijn persoonlijk vermogen ƒ 1.647. Daarop werden zijn begrafeniskos-
ten van ƒ 316 nog in mindering gebracht. Volgens zijn erfenisaangifte voor de successiebelas-
ting bezat hij toen twee certificaten Grootboek der Nationale Werkelijke Schuld met een nominale 
waarde van ƒ 1.000, die 2½ procent rendeerden. De actuele waarde van die certificaten was 
op het moment van zijn overlijden in 1855 volgens de prijscourant 62 procent, ofwel ƒ 1.240. 
Zijn kleding en schoeisel waren ƒ 190 waard, en ten slotte beschikte hij nog over tweehonderd 
gulden contanten.33 Dat laatste lijkt tamelijk veel geld, maar toch is dat bepaald niet uitzon-
derlijk. In successiememories worden in elk geval vaak forse bedragen vermeld, die bij wel-
gestelden niet zelden duizenden guldens beliepen. Vermoedelijk hangt dit samen met een 
zekere argwaan voor rekeningen courant en deposito’s toen het bankwezen nog beperkt was 
ontwikkeld.34

Als we de rangorde naar vermogensomvang volgen, valt deze baron Taets van Amerongen 
onder de mingegoeden te scharen, maar bij nader inzien zou hij daarmee maatschappelijk 
gezien toch onjuist worden geplaatst, want als zoon van Anna Jacoba barones van Boetzelaer 
en de zeer welgestelde Louis Reinier baron Taets van Amerongen, die kamerheer des Konings 
was en die dienst deed bij Hare Majesteit de Koningin-Moeder, zou hij vermoedelijk nog een 
aanzienlijke erfenis in het verschiet hebben gehad. Zijn beide ouders behoorden namelijk tot 
de rijkste families in Nederland. Op de lijsten van hoogstaangeslagenen staan zes telgen van 
de familie Taets van Amerongen vermeld en daar deed de schoonfamilie met eveneens zes 
Van Boetzelaers niet voor onder.35

31  NA, Archief van Zuid-Holland, Memories van successie, inv.nr. 3679, memorienr. 7846.
32  Vgl. bijvoorbeeld Ursula den Tex, Anna baronesse Bentinck 1902-1989. Een vrouw van stand (z.p. 2003) 9.
33  NA, Archief van Zuid-Holland, Memories van successie, inv.nr. 3682, memorienr. 8607.
34  Vgl. Boudien de Vries, ‘Amsterdamse vermogens en vermogensbezitters, 1855-1875’, AAG Bijdragen XII (1986) 206; K.D. Bosch, 
Nederlandse beleggingen in de Verenigde Staten (Amsterdam/Brussel 1948) 2.
35  Zie Bijlage II Alfabetische lijst van de hoogstaangeslagenen in de directe rijksbelastingen in Nederland in 1850, 1860, 1870, 1880 
en 1890.
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Er is dus de nodige voorzichtigheid geboden met het trekken van verregaande conclusies 
uit een aantal aristocraten met een klein persoonlijk vermogen. Zeker in de negentiende eeuw 
moeten zij niet zozeer worden gezien als een verzameling losse individuen, maar meer als tel-
gen van welgestelde, onderling verwante familienetwerken, coterieën of clans, die gezamen-
lijk een min of meer coherent sociaal milieu vormden, waarin over en weer tussen aanver-
wante familieleden talrijke verervingen plaatvonden. Bovendien werd in het aristocratische 
milieu waarschijnlijk ook onder de levenden onderling financiële steun verleend in de vorm 
van toelagen en schenkingen, zodat veel van de gegoede of zelfs mingegoede aristocraten, 
zoals de hierboven genoemde voorbeelden, ongetwijfeld een hogere levensstandaard gehad 
zullen hebben dan men op grond van alleen de omvang van hun persoonlijke vermogen zou 
verwachten. 

Belang van verervingen 

Een erfenis van land, boerderijen en obligaties maakte een aristocraat financieel onafhan-
kelijk, en opende bovendien de mogelijkheid om na een gewoonlijk kostbare maar gedegen 
opleiding aan een van de beste universiteiten, onbezoldigde functies te aanvaarden en pres-
tigieuze bestuurlijke ambten te bekleden. De goede naam en reputatie van de familie bood 
als immateriële vererving een aanvullend steuntje in de rug. Het belang van erfenissen in het 
aristocratische milieu laat zich illustreren met de nalatenschap van mr. Philip Jacob baron van 
Pallandt (1814-1892) en zijn tweede echtgenote, Adriana Maria baronesse van Zuylen van Nij-
evelt (1819-1892), hofdame van Prins Frederik der Nederlanden.36

De familie Van Pallandt is een van de oudste aristocratische geslachten in Nederland. Haar 
geschiedenis valt terug te traceren tot 1312.37 Sindsdien ontwikkelde de clan zich in verschil-
lende takken en verspreidde zij zich tot in alle uithoeken van Nederland. Er zijn de takken 
Van Aylva van Pallandt, Keppel, Roosendaal, Hagen, Waardenburg en Neerijnen, Westervoort 
en Walfort. In de negentiende eeuw behoorde de familie Van Pallandt tot de kern van Neder-
lands aristocratie, waar disproportioneel bestuurlijke macht, een hoog aanzien en rijkdom 
samenvielen.38 

De Van Pallandt-clan leverde tot de Eerste Wereldoorlog een dynastie van zeven ministers 
en parlementsleden.39 De familie was bovendien buitengewoon welgesteld. In mijn vijf steek-
jaren komen maar liefst twintig telgen op de lijsten van hoogstaangeslagenen uit verschillen-

36  Nederland’s Adelsboek 1930, 270-271; ibidem 1953, 563.
37  De geregelde stamreeks vangt aan met Arnold van Pallandt, heer van Breidenbend, voorkomende in 1312. Bij diploma van Keizer 
Leopold I werden alle leden van dit geslacht bevestigd met de titel van Freiherr. Bij Koninklijk Besluit van 11 juni 1818, no. 78 werd voor 
all leden van dit geslacht de titel van ‘vrijheer’ of baron erkend. Nederland’s Adelsboek 1903, 419; ibidem 1916, 8 e.v.
38  Zie ook Joke Draaijer, ‘De zoeker en de ziener. Het bewogen leven van Philip baron van Pallandt van Eerde’, Virtus. Jaarboek voor 
adelsgeschiedenis 12 (2005) 90-110.
39  Namelijk: H.W. van Aylva baron van Pallandt van Waardenburg en Neerijnen (1804-1881) in de periode 1840-1880: buitengewoon 
lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, lid Raad van State; F.W.J. van Aylva baron van Pallandt (1826-1906) in de periode 1884-1888: lid 
Tweede Kamer; mr. A.W. baron van Pallandt van Beerse (1780-1848) in de periode 1822-1848: lid Eerste Kamer; A.W. baron van Pal-
landt van Eerde (1745-1823) in de periode 1815-1822: lid Staatsraad (1806), lid notabelenvergadering, lid Staten-Generaal, lid Eerste 
Kamer; R.Th. baron van Pallandt van Eerde (1868-1913) in de periode 1910-1913: lid Eerste Kamer; mr. F.J.W. baron van Pallandt van 
Keppel (1825-1888) in de periode 1884-1887: lid Eerste Kamer; mr. F.W.F.Th. baron van Pallandt van Keppel (1772-1853) in de periode 
1814-1841: lid notabelenvergadering, minister, minister van Staat.
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de provincies voor.40 Het is tevergeefs zoeken naar een familie met meer verkiesbaren voor de 
prestigieuze Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Philip baron van Pallandt was in 1845 getrouwd met jkvr. Jacoba Diderica Arnoldina van 
Lennep (1822-1869). Dat was een typisch homogaam negentiende-eeuws aristocratisch hu-
welijk. Zij was dochter van jhr.mr. Abraham Jacob van Lennep (1778-1841) en Anna Clasina 
Elisabeth baronesse van Boetzelaer van Kijfhoek (1783-1823). Haar vader, Baron de l’Empire, 
was koopman en reder, kapitein in de infanterie en stalmeester van Koning Lodewijk Napo-
leon en Keizer Napoleon I.41 Uit het huwelijk van baron Philip en jkvr. Jacoba werd een zoon 
geboren, die nog maar vijf jaar was toen zijn moeder in 1869 kwam te overlijden. 

Daarop trouwde baron Philip in 1870 met een telg uit een ander vooraanstaand aris-
tocratisch geslacht, namelijk de al genoemde barones Van Zuylen van Nijevelt. Zij was 
toen de weduwe van de schatrijke hoogstaangeslagene Willem Dirk Arnoud Marie baron 
van Brienen van de Groote Lindt (1814-1863), lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland 
en kamerheer des Konings.42 Hij was een zoon van Arnoud Willem, heer van de Groote 
Lindt, Dortsmond, Stadt en Wezenstein en Angelica Louise van Wijkerslooth van Greven-
machern (1795-1816). Zij was uit een andere familietak afkomstig dan de bisschop van 
Curium i.p.i., die ik in de inleiding over het voetlicht heb gebracht. 

Baron Van Brienen was gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw een van de 

40  Zie voor de hoogstaangeslagenen van de familie Van Pallandt Bijlage II Alfabetische lijst van de hoogstaangeslagenen in de directe 
rijksbelastingen in Nederland in 1850, 1860, 1870, 1880 en 1890.
41  Nederland’s Adelsboek 1948, 288-289.
42  Ibidem 1953, 563.

Huize Duinrell te Wassenaar aan het einde van de negentiende eeuw.
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hoogste belastingbetalers in Nederland. In 1860 betaalde hij ruim 8.500 gulden directe belas-
tingen.43 Als weduwe van baron Van Brienen was de tweede echtgenote van Philip baron van 
Pallandt, de stiefmoeder van zijn zoon, bepaald niet onbemiddeld. Zelf stamt Adriana Maria 
baronesse van Zuylen van Nijevelt overigens ook uit een prominente aristocratische familie, 
die voor het eerst in 1285 in de annalen verschijnt.44 

Baron Philip overleefde ook zijn tweede echtgenote, die op 13 januari 1892 stierf, al was 
het maar met een paar maanden. Hij overleed 68 jaar oud op 16 juni 1892 in huize Duinrell 
te Wassenaar. De baronesse liet ruim 900.000 gulden na en de baron bijna acht ton.45 Zo-
als in welgestelde kringen te doen gebruikelijk was het echtpaar op huwelijkse voorwaarden 
getrouwd.46 Uit het huwelijkscontract blijkt dat tussen het echtpaar geen gemeenschap van 
goederen bestond, noch van winst en verlies, noch van vruchten en inkomsten. Het echtpaar 
bleef kinderloos. Daarom ging de nalatenschap van baron Philip naar de enige zoon uit zijn 
eerste huwelijk, namelijk Dirk Jacob Gijsbert Jan baron van Pallandt (1864-1924), die toen 
achtentwintig was.

43  Er waren vier Nederlanders, die in de tweede helft van de negentiende eeuw meer belasting betaalden dan baron Van Brienen, 
namelijk Prins Frederik met bijna tweeëntwintigduizend gulden, jhr. Jacob Nicolaas Johan Jantzon van Erffrenten van Babyloniën-
broek met ruim zeventienduizend gulden en mr. Jacob Derk Carel baron van Heeckeren van Wassenaer met vijftienduizend gulden en 
Rodolphe Frederic baron van Heeckeren van Wassenaer met dertienduizend gulden. Zie Lijst 3. De honderd hoogstaangeslagenen in 
de som der directe rijksbelastingen, in de grondbelasting, in de personele belasting en in de patentbelasting.
44  Zij was de dochter van Jan Adriaan baron van Zuylen van Nijevelt (1776-1840) en Quirina Catharina Petronella Teding van Berk-
hout (1789-1866). Hij was landdrost van Drenthe, kabinetsraad van Koning Lodewijk Napoleon, sousprefect van Rotterdam, griffier 
van de Staten van Holland en gouverneur van Friesland. Nederland’s Adelsboek 1953, 549.
45  NA, Archief van Zuid-Holland, Memories van successie inv.nr. 3826, memorienr. 11/8063 en inv.nr. 3828, 12/159.
46  Huwelijksakte 15 november 1870, notaris Thomas Johannes van Bergen te Wassenaar, zie hun successiememorie.

Baron en barones Van Pallandt (in het midden met hoeden) in 1910.
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Op dat moment was de erfgenaam zonder beroep. Hij woonde nog in Huize Duinrell te 
Wassenaar, zijn ouderlijk huis. De erfenis maakte hem op slag zeer welgesteld. Voortaan kon 
hij leven van het inkomen dat zijn vermogen jaarlijks genereerde. Mede daardoor was hij in 
staat om geheel in de aristocratische tradities van de clan waartoe hij behoorde verscheide-
ne, vrijwel onbezoldigde bestuurlijke ambten en eervolle hoffuncties te vervullen. Dirk werd 
eerst wethouder van Wassenaar, later lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland en ten slotte 
jagermeester en kamerheer in bijzondere dienst aan het hof. Het een en ander illustreert het 
belang van de vererving van financieel vermogen in aristocratische kring voor de continuïteit 
in de prominente maatschappelijke positie van deze oude aristocratische clan. Van Pallandt 
was bepaald niet de enige aristocratische familie, die zo tot diep in de twintigste eeuw in het 
burgerlijke Nederland wist stand te houden.

Continuïteit in welstandsverhoudingen 

Het hierboven geschetste beeld van de vermogens van aristocraten is gebaseerd op Zuid-Hol-
landse successiememories. In deze paragraaf zal ik laten zien dat dit beeld wordt bevestigd 
door de lijsten van hoogstaangeslagenen in de directe rijksbelastingen voor Nederlandse 
aristocraten in het algemeen. Op deze lijsten staan van 1848 tot en met 1893 per provincie de 
hoogste belastingbetalers met hun naam en toenaam vermeld, inclusief de gespecificeerde 
aanslagen in de directe belastingen die zij per gemeente betaalden. Dat zijn de grondbelas-
ting wegens bezit van huizen en landerijen, personele belasting wegens gevoerde tekenen van 
welstand zoals het bezit van een groot huis met veel deuren, vensters en haardsteden, perso-
neel, meubilair en rijtuigen met paarden, en ten slotte de patentbelasting, die werd opgelegd 
wegens het voeren van een bedrijf of het uitoefenen van een specifiek beroep.47

Als we om te beginnen de ‘top honderd’ van de hoogste belastingbetalers in Nederland uit de 
tweede helft van de negentiende eeuw selecteren op de lijsten van hoogstaangeslagenen blijkt, 
dat een disproportioneel deel uit aristocraten (adel en ‘oud patriciaat’) bestond. Nog interes-
santer is de verdeling van de afzonderlijke directe belastingen. Zestig van de honderd hoogste 
grondbelastingbetalers in Nederland tussen 1850 en 1890 waren van adel, en negentien vallen 
tot het ‘oude patriciaat’ te rekenen. Zo blijkt dat aristocraten over het algemeen grootgrond-
bezitters waren, zoals hierboven al uit Zuid-Hollandse succesiememories naar voren kwam. 
Dezelfde aristocratische disproportionaliteit komt naar voren bij de honderd hoogste perso-
nele belastingbetalers. Alleen bij de honderd hoogste patentbelastingbetalers hebben de an-
dere burgers de overhand, en ook dat bevestigt de bevindingen in successiememories uit Zuid-
Holland.48

Deze aristocratische onevenredigheid in de ‘top honderd’ kan breder worden gefundeerd 
door alle drieënhalfduizend hoogstaangeslagenen uit alle provincies in vijf steekjaren in onze 
beschouwing te betrekken. Meer dan de helft van de aristocraten betaalde minstens duizend 
gulden directe rijksbelastingen, terwijl de ruime meerderheid van de andere notabelen (‘zelf-

47  Zie Bijlagen, Beschouwing van de bronnen, De lijsten van verkiesbaren voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1848-1917; 
Moes, ‘Lijsten van verkiesbaren’, 137-139.
48  Zie Lijst 3. De honderd hoogstaangeslagenen in de som der directe rijksbelastingen, in de grondbelasting, in de personele be-
lasting en in de patentbelasting.
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benoemd patriciaat’ en ‘andere burgers’) minder betaalde. Net als bij vermogens is bij belas-
tingaanslagen in statistisch opzicht sprake van een rechtsscheve verdeling, zodat ik ook hier 
de mediaan hanteer en de halve interkwartielafstand om de spreiding c.q. heterogeniteit te 
meten.49 

De mediane belastingsom van een aristocraat bedraagt ƒ 1.114, terwijl een andere notabe-
le burger voor ƒ 936 in de directe rijksbelastingen werd aangeslagen. Van de aristocratische 
hoogstaangeslagenen betaalde 56 procent meer dan duizend gulden, terwijl dat van de ande-
re notabelen veertig procent is.50 Op het niveau van sociale statusgroepen springt wederom 
een adellijke disproportionaliteit in het oog. De adel telde zowel absoluut als relatief de mees-
te hoogstaangeslagenen die meer dan duizend gulden waren aangeslagen, gevolgd door het 
‘oude patriciaat’, het ‘zelfbenoemde patriciaat’ en ten slotte de ‘andere burgers’. 

Uit de halve interkwartielafstand valt af te leiden dat de onderlinge belastingverschillen 
(lees: fiscale heterogeniteit) bij de hoogstaangeslagen aristocraten (ƒ 862) veel groter is dan 
bij de andere notabelen (ƒ 593). Dit geldt vooral voor de adel met een halve interkwartielaf-
stand van ƒ 1.057, terwijl die spreidingsmaatstaf bij het ‘oude patriciaat’ ƒ 699 bedraagt, bij 
het ‘zelfbenoemde patriciaat’ ƒ 620 en bij de ‘andere burgers’ ƒ 554. Deze verscheidenheid 

49  Histogrammen van de belastingsommen van aristocraten en andere notabelen vertonen over de hele periode 1850-1890 een 
rechtsscheve verdeling.
50  Bijlage I diagram 68. Hoogstaangeslagen aristocraten en andere notabelen in de fiscale hiërarchie op basis van de som in de di-
recte rijksbelastingen, 1850-1890; diagram 69. Sociale statusgroepen onder de hoogstaangeslagenen in de fiscale hiërarchie op basis 
van de som der directe rijksbelastingen, 1850-1890.
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binnen de populatie van hoogstaangeslagenen heeft vooral te maken met (groot)grondbezit. 
Daarop kom ik in de volgende paragraaf nader terug. 

Samengevat blijkt zowel uit Zuid-Hollandse successiememories als uit de lijsten van hoog-
staangeslagenen, dat aristocraten onevenredig in de top van het zeer welgestelde milieu van 
Nederland waren vertegenwoordigd. Gemiddeld staan aristocraten ook veel langer op de lijs-
ten van hoogstaangeslagenen vermeld dan andere notabelen. Velen staan jaar in jaar uit, niet 
zelden decennialang op de in de Staatscourant en provinciale dagbladen gepubliceerde lijs-
ten van hoogstaangeslagenen vermeld. Wie de lijsten doorbladert, komt bovendien steeds 
dezelfde oude, aristocratische namen tegen zoals Van Pallandt, Van Limburg Stirum en Van 
Wassenaer, om er hier slechts drie te noemen.

Hoe langer iemand op deze belastinglijsten staat vermeld, des te jonger hij was toen hij 
aan de fiscale vereisten van verkiesbaarheid voor de Eerste Kamer voldeed, en des te groter 
was de ‘social power over time’ van de familie waartoe hij behoorde.51 Het betekent ook, dat 
de meeste aristocraten hun vermogen hadden geërfd, terwijl veel andere notabelen eerst zelf 
hun fortuin moesten maken om een vergelijkbare welstand te bereiken voordat zij op de lijs-
ten konden worden opgenomen. Dat kostte tijd, zodat zulke min of meer self made men pas op 
hogere leeftijd het vereiste welstandsniveau bereikten en hun naam dus gemiddeld korter op 
de lijsten van verkiesbaren prijkt. Zo beschouwd genoten zij minder publieke bekendheid en 
dus ook een andere maatschappelijke status.

Ruim de helft van de aristocratische hoogstaangeslagenen komt in meerdere steekjaren op 
de lijsten voor, terwijl dit van de andere notabelen vijfendertig procent bedraagt, en bij uit-
splitsing in statusgroepen komt wederom de adellijke disproportionaliteit naar voren. Meer 
dan de helft van de adel (54 procent) komt in meerdere steekjaren op de lijsten voor, terwijl 
dit percentage voor het ‘oude patriciaat’ 46 procent bedraagt. Het ‘zelfbenoemde patriciaat’ 
scoort in dit opzicht 40 procent en ten slotte staat van de ‘andere burgers’ 34 procent in meer-
dere steekjaren vermeld.52

Wat welstandsverdeling tussen de statusgroepen betreft, kan de conclusie ten slotte luiden, 
dat aristocraten en andere notabelen gezamenlijk de top van de vermogenspiramide in de sa-
menleving vormden. Over het geheel bezien is er in dit opzicht geen sprake van onderschik-
king van aristocraten aan de rijke burgerij in Nederland, of andersom, maar eerder van een 
nevenschikking. Ondanks grote verschillen in relatieve rijkdom tussen individuen en families 
waren aristocraten over het algemeen zeer welgesteld. Extremen in de vermogensverdeling 
c.q. welstand ontbraken niet, maar dat geldt ook voor de andere sociale statusgroepen. Bo-
vendien moeten aristocraten eerder worden gezien als met elkaar verbonden welgestelde en 
minder welgestelde clans, die samen een bevoorrecht milieu vormden dan als een groep losse 
rijke individuen met en zonder exclusieve distinctieven. 

Enerzijds versplinterden grote fortuinen, maar anderzijds hebben de complexe inter- en in-
trafamiliale verervingen de aristocratische welstand in stand gehouden en verspreid over de 
volgende generaties door heel Nederland, en waarschijnlijk ook over de grenzen. Aristocra-
ten mogen in 1848 hun constitutionele privileges hebben verloren, hun economische kracht 

51  De minimumleeftijd voor verkiesbaarheid was volgens de Kieswet 25 jaar. ‘Wet van den 4den Julij 1850 (Stbl.nr. 37) regelende het 
kiesregt en de benoeming van afgevaardigden ter Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, mitsgaders den rooster hunner aftreding’.
52  Bijlage I diagram 70. Het aantal steekjaren dat hoogstaangeslagenen op de lijsten staan vermeld, 1850-1890.
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was nog lang niet gebroken. Dat hing nauw samen met de manier waarop zij hun vermogen 
hadden samengesteld.

Structuur van aristocratische vermogens

Defined in economic terms, European aristocrats were, first and foremost, 
landowners.

Dominic Lieven, The aristocracy in Europe 1815-1914 (New York 1992) 
74.

Wat vermogensomvang betreft deden aristocraten niet onder voor gefortuneerde Hollandse 
kooplieden, bankiers en industriëlen, maar of zij in Nederland ook (groot)grondbezitters wa-
ren, zoals te verwachten valt als we Lieven volgen, is echter vooralsnog een open vraag, want 
er is geen systematisch onderzoek naar verricht. Over het algemeen staan rijke Nederlanders 
uit de negentiende eeuw niet bekend als grote landeigenaren, maar eerder als effectenbezit-
ters. ‘In the nineteenth century wealth was still restricted to a few’, schrijft Van Dijk. ‘They lived 
mainly in the western part of the Netherlands. Although their wealth consisted in part of real 
estate, this was not a predominant component. The rich people in the Netherlands were mainly 
“coupon clippers” (stockholders)’.53 

Halverwege de negentiende eeuw bezaten Nederlandse kapitaalbezitters niet alleen zeer 
veel binnenlandse waardepapieren, met name staatsobligaties, maar ook heel wat internatio-
nale effecten in de vorm van buitenlandse staatsschuld en later ook veel aandelen in spoorwe-
gen, die bijvoorbeeld het westen van de Verenigde Staten ontsloten.54 Aangezien effectenbezit 
onbelast was en over bezit van bijvoorbeeld huizen, boerderijen en landerijen wel belasting 
moest worden betaald, spraken tijdgenoten ook wel van ‘het privilege der couponknippers’.55 
Interessant genoeg heeft de Nederlandse regering, die overwegend uit grondbezittende aris-
tocraten bestond, het bezit van effecten dus met het instrument van fiscale vrijstelling gesti-
muleerd en het bezit van vastgoed ontmoedigd. 

Het omstreeks 1850 in Nederland aanwezige totale effectenbezit is door de economisch-his-
toricus De Vries geschat op ƒ 1.765 miljoen. Daarbij ging het om ƒ 1.122 miljoen aan binnen-
landse waardepapieren, inclusief ƒ 92 miljoen aandelen in Nederlandse handels-, industrie- 
en bankondernemingen, en ƒ 643 miljoen buitenlandse fondsen.56 Wat dit precies betekent 
valt moeilijk te overzien, want een systematische, omvattende studie naar het beleggings- en 
investeringsgedrag van Nederlandse kapitaalbezitters tijdens de industrialisatie c.q. moder-

53  Van Dijk, Wealth and property, 27. Volgens Bos en De Peuter was de meeste rijkdom geconcentreerd in Noord- en Zuid-Holland, en 
dan met name in de grote steden. Zie Bos en De Peuter, ‘Over lijsten van verkiesbaren en elite-onderzoek’, 420-422, 426; Wilterdink, 
Vermogensverhoudingen in Nederland, 85-87.
54  Zie bijvoorbeeld K.D. Bosch, Nederlandse beleggingen; A.C. Carter, ‘Dutch foreign investment 1738-1800, in the light of the Amster-
dam “collateral succession” inventories’, Tijdschrift voor Geschiedenis 1953, 27-38. 
55  Moes, ‘Lijsten van verkiesbaren’, 138; E.J.J.B. Cremers, De economische werking der grondbelasting op de ongebouwde eigendommen 
 (’s-Gravenhage 1892) 7.
56  Joh. de Vries, Een eeuw vol effecten. Historische schets van de Vereniging voor de Effectenhandel en de Amsterdamse effectenbeurs 1876-1976 (Wor - 
merveer 1976) 34. 
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nisering in Europa ontbreekt bij mijn weten vooralsnog, maar duidelijk mag zijn dat Neder-
landse investeringen over de grenzen van betekenis zijn geweest voor de ontwikkeling van 
andere landen. In 1872 meldt het gezaghebbende tijdschrift De economist: ‘Nederland is op dit 
oogenblik zoo niet de grootste, dan toch zeer zeker eene der grootste effectenmogendheden 
der wereld.’57

Het beeld, dat Cannadine, Cardoza en Wienfort van aristocraten in Europa schetsen, wijkt 
net als dat van Lieven nogal af van de typering van welgestelde Nederlanders door Van Dijk. 
Deze buitenlandse historici karakteriseren hen eerder als grootgrondbezitters dan als effec-
tenbezitters, en daarmee rijst de vraag of Nederlandse aristocraten in dat opzicht afweken 
van hun standgenoten in de omringende landen. Tegen die achtergrond en hun lange af-
scheid van het Binnenhof ga ik in deze paragraaf na of aristocraten inderdaad vooral tot de 
rentenierende effectenbezitters in Nederland behoorden. Mocht dit zo zijn, dan was de mate-
riële basis van hun maatschappelijke positie niet zozeer afhankelijk van ontwikkelingen in de 
landbouw, maar meer van die in de overheidsfinanciën, het bedrijfsleven en het buitenland. 

In het navolgende maak ik eerst een beredeneerde schatting van het belang van (groot)
grondbezit voor aristocraten. Daarna wordt de structuur van het aristocratische vermogen 
gereconstrueerd met behulp van activa uit Zuid-Hollandse successiememories en vervolgens 
vergelijk ik die vermogenssamenstelling met het vermogen van andere notabelen, uitgesplitst 
in Weberiaanse statusgroepen. Ten slotte wordt het resultaat geconfronteerd met en getoetst 
aan fiscale gegevens van de hoogstaangeslagenen in Nederland.

Effectenbezitters en grondbezitters

Uit successiememories en uit de lijsten van hoogstaangeslagenen blijkt dat binnen het aris-
tocratische milieu relatief grote verschillen in individuele welstand bestonden. In erfenisaan-
giften treffen we onder aristocraten niet alleen multimiljonairs aan, maar ook bezitters van 
een ton, en eveneens een aantal dat minder bezat. Aangezien het aantal edelen uit het filiatie-
register van de Hoge Raad van Adel bekend is, kan op basis van de lijsten van hoogstaange-
slagenen en de uitkomsten van mijn steekproef in successiememories een schatting worden 
gemaakt van de omvang en de samenstelling van het adellijke vermogen.

Tabel 1 Vergelijking van adellijke families uit het filiatieregisteer van de Hoge 

Raad van Adel (N=407) met hoogstaangeslagen adellijke families uit vijf steekjaren

Graaf Baron Ridder Jhr. Totaal %

Hoogstaangeslagene 18 77 7 91 193 48

Geen hoogstaangeslagene 22 43 14 132 211 52

voor 1848 uitgestorven 3 404 100

Om te beginnen werd tussen 1814 en 1910 aan telgen van ruim vierhonderd families adeldom 
verleend.58 Als deze families uit het filiatieregister worden vergeleken met de adel die in mijn 

57  J.v.A., ‘Beschouwingen over de Amsterdamse beurs’, in: De economist 1872, 1048; De Vries, Eeuw vol effecten, 34.
58  Zie Bijlage I diagram 1. Nobilitatie in Nederland, 1814-1910.
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vijf steekjaren op de lijsten van hoogstaangeslagenen staat vermeld, blijkt dat 48 procent ge-
durende de tweede helft van de negentiende eeuw tot de hoogstaangeslagenen behoorde.59 

De meerderheid (52 procent) betaalde dus onvoldoende directe rijksbelastingen om in de 
rangen van de fiscale elite te worden opgenomen. Daarmee rijst de vraag of zij eenvoudig-
weg niet welgesteld genoeg waren, zoals de directeur van het Rotterdamse postkantoor ba-
ron Sweerts de Landas Wijborgh, die ik hierboven al over het voetlicht heb gebracht, of wa-
ren deze niet-hoogstaangeslagen edelen wel degelijk zeer welgesteld, maar bezaten zij weinig 
grond en juist veel onbelaste effecten, zoals de eerder genoemde baron Fagel, die door een te 
lage aanslag in de directe rijksbelastingen niet op de lijsten van hoogstaangeslagenen werd 
opgenomen?

Uit mijn steekproef in successiememories blijkt dat ongeveer zeventig procent van de adel 
minstens een ton naliet. Onder de resterende dertig procent bevindt zich een aantal minder-
jarigen. Als die kinderen buiten beschouwing worden gelaten, valt ongeveer vijftien procent 
van de adel beneden de grens van een ton. Hieruit volgt, dat ongeveer 85 procent van de adel 
meer dan een ton bezat. 

Om na te gaan wat de minimale vermogensomvang van hoogstaangeslagenen is, heb ik 
de successiememories van een vijfentwintigtal aristocratische hoogstaangeslagenen in Zuid-
Holland opgespoord. Al die willekeurig getrokken vermogens waren groter dan een ton. Het 
kleinste vermogen dat ik aantrof, is van de echtgenote van Frederic Florent Jacques Henri ba-
ron van Heeckeren van de Cloese, Anna Maria Schas. Toen zij in 1891 te ’s-Gravenhage over-
leed, liet zij netto ƒ 116.538 na.60

59  De lijsten die de Hoge Raad van Adel samenstelde van de personen of geslachten wier titel of adeldom in zijn registers waren 
ingeschreven, zijn gepubliceerd in het Staatsblad van 1825, 1827, 1828, 1829, 1830, 1843, 1846, 1859, 1877, 1883 en 1898. Vgl. http://
www.hogeraadvanadel.nl/adeldom_adellijst.php.
60  NA, Archief van Zuid-Holland, Memories van successie, inv.nr. 3822, memorienr. 11/4266.
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Op de lijsten van hoogstaangeslagenen is echter 48 procent van de adel opgenomen, zodat 
van de totale adel met minimaal een ton ongeveer 37 procent ontbreekt. Waarschijnlijk bezat 
deze welgestelde adel dus meer effecten dan grond, zodat zijn grondbelastingaanslag te laag 
was om op de lijsten van hoogstaangeslagenen te worden opgenomen. 

Als vervolgens op basis van deze raming de totale Nederlandse adel naar omvang en sa-
menstelling van vermogen wordt verdeeld, komen we op ongeveer 195 families voor wie 
grondbezit de belangrijkste vermogenscomponent was (48 procent van het totale aantal van 
407 adellijke families), 150 adellijke families, die vooral effecten en relatief weinig grond be-
zaten (ongeveer 37 procent) en ongeveer 62 families, die vermoedelijk over minder dan een 
ton beschikten (15 procent). Volgens deze schatting lijkt het grootste deel van de Nederlandse 
adel dus eerder op zijn aristocratische standgenoten in de omringende landen dan op de rijke 
couponknippende burgerij in Holland. 

Grootgrondbezit

Wasson stelt dat aristocraten in het relatief dichtbevolkte West-Europa landgoederen met 
enorme oppervlaktes bezaten, behalve in Scandinavië, Frankrijk en Nederland.61 Het is ver-
rassend om bij hem over Nederlandse aristocratische grootgrondbezitters te lezen, want in 
de Nederlandse geschiedschrijving valt over hen vrijwel niets te vernemen. De studies waar de 
Amerikaanse historicus aan zou kunnen refereren, zijn op de vingers van een hand te tellen, 
maar we weten eenvoudigweg niet of hij die geraadpleegd heeft, want helaas vermeldt hij niet 
waarop hij zich baseert.

De Vries heeft als eerste historisch onderzoek naar grootgrondbezitters in Nederland in de 
negentiende eeuw verricht.62 Het ging hem daarbij echter niet om aristocraten, maar meer om 
de veranderende relatie tussen stad en platteland, ‘absentee landowners’ en verzakelijking in 
de relaties tussen landheer en pachter aan het einde van de negentiende eeuw. In aansluiting 
daarop heb ik het absenteïsme van Friese en Zeeuwse grootgrondbezitters vergeleken.63 Al 
eerder had de cultureel antropologe Verrips Roukens een groot Sallands landgoed in de ne-
gentiende en twintigste eeuw onder de loep genomen, en verder zijn alleen nog Kuiper te noe-
men met zijn studie naar adel in Friesland, waarin grootgrondbezit een belangrijke plaats in-
neemt, en Verstegen, die over landgoederen in de twintigste eeuw heeft geschreven.64 

In sociaal en geografisch opzicht is Kuiper veel breder georiënteerd dan Verrips Roukens 
en bovendien kan hij concreter zijn dan De Vries, omdat hij gedetailleerd archiefonderzoek 
heeft verricht, terwijl De Vries zich uitsluitend baseert op een buitengewone historische bron, 
die ons op een indirecte wijze informeert over grootgrondbezit, namelijk de grondbelasting-
aanslagen, die op de lijsten van hoogstaangeslagenen in de directe rijksbelastingen worden 
vermeld.

61  Wasson, Aristocracy, 35.
62  De Vries, ‘Absenteïsme van grootgrondbezitters’, 109-123.
63  J.K.S. Moes, ‘Absenteïsme van grondbezitters in Friesland en Zeeland 1850-1890’, in: Herman Diederiks, J.Thomas Lindblad 
en Boudien de Vries (eds.), Het platteland in een veranderende wereld. Boeren en het proces van modernisering. Opstellen aangeboden aan Prof.dr. 
H. de Vries bij zijn afscheid als hoogleraar in de Economische en Sociale Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden (Hilversum 1994) 255-277.
64  Kuiper, Adel in Friesland; Kitty Verrips-Roukens, Over heren en boeren. Een Sallands landgoed, 1800-1977 (’s-Gravenhage 1982); Wybren 
Verstegen, ‘Adel en natuurschoon in Nederland 1928-1973’, Virtus. Jaarboek voor adelsgeschiedenis 16 (2009) 177-195.
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Grondbezit was voor Nederlandse aristocraten om verschillende redenen belangrijk. Om te 
beginnen was grond solide en onvervreemdbaar kapitaal, dat naar behoefte zowel binnen als 
tussen families, intra- en intergenerationeel kon worden overgedragen. Daarmee werd con-
tinuïteit in de materiële positie van aristocratische families bevorderd. Bovendien versterkte 
grondbezit het aanzien, de status. Het had zowel een sociaal-culturele als een symbolische 
waarde. Aan bezit van landerijen was een sociale identiteit van grondbezitter en werkgever 
op het platteland verbonden, terwijl het familiegoed de historische betekenis en de worteling 
van de familie in de lokale of regionale samenleving symboliseerde. 

Verder genereerde onroerend goed een redelijk gegarandeerd en voorspelbaar inkomen in 
de vorm van pacht en huur, zodat grondbezitters zich met bestuurlijke activiteiten en andere 
prestigieuze, doorgaans onbezoldige maatschappelijke functies konden bezighouden. Ten 
slotte betekende bezit van grond eenvoudigweg macht. Dat valt goed te illustreren met de on-
derlinge verhoudingen van de drie directe rijksbelastingen op de lijsten van hoogstaangesla-
genen.65 

Tussen 1848 en 1914 woog grootgrondbezit als toegang tot de Eerste Kamer der Staten-Ge-
neraal het zwaarst, want de grondbelasting was van de drie rijksbelastingen voor verkiesbaar-
heid het belangrijkst. Gemiddeld bestond 62 procent van de belastingsom der hoogstaange-
slagenen uit grondbelasting.66 Dat is begrijpelijk als wordt bedacht dat bezit van onroerend 
goed vrijwel ongelimiteerd kon worden uitgebreid, terwijl de personele belasting en de pa-
tentbelasting eerder aan een zeker maximum waren gebonden.

Als alle hoogstaangeslagenen uit vijf steekjaren naar hoogte van hun grondbelastingsom 
worden gerangschikt, blijkt dat aristocraten onevenredig tot de hoogste grondbelastingbeta-
lers in Nederland behoorden.67 Een kwart van hen (in totaal 359 hoogstaangeslagenen) be-
taalde meer dan duizend gulden grondbelasting, terwijl dat elf procent van de andere nota-
belen was (235 personen).68 

Bij uitsplitsing in statusgroepen treedt wederom een adellijke disproportionaliteit aan de 
dag. Bijna een derde van de adel was hoger dan duizend gulden in de grondbelasting aange-
slagen, van het ‘oude patriciaat’ was dat bijna achttien procent, van het ‘zelfbenoemde patri-
ciaat’ ongeveer dertien procent en van de ‘andere burgers’ was dat elf procent. Aristocraten 
betaalden dus relatief veel meer grondbelasting dan andere notabelen en dit betekent dat zij 
veel meer onroerend goed bezaten dan andere notabelen. 

Hoe groot was het grootgrondbezit in Nederland? Kuiper geeft een aantal harde feiten over 
de omvang van het bezit van enkele grootgrondbezitters in Friesland. Zo hadden de erven van 
Frans van Lynden en zijn zuster Eritia in 1832 alleen al in de grietenij Opsterland respectie-
velijk circa 3.800 en 6.000 hectaren grond in eigendom. En in het naburige Ooststellingwerf 
bezat jhr. Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt toen ruim 3.300 hectaren. Een halve eeuw la-
ter bezat jhr.mr. Frans Julius Johan van Eysinga een slordige 2.000 hectaren in de grietenijen 
Doniawerstal, Rauwerderhem en Hennaarderadeel. En weer tien jaar later bezaten Jhr.mr. 

65  Bijlage I diagram 71. Verhoudingen van de directe rijksbelastingen op de lijsten van hoogstaangeslagenen, 1850-1890.
66  Bijlage I tabel 12. Aandeel in de belastingsom van de gemiddelde grondbelasting (Gb), personele belasting (Pb) en de patentbe-
lasting (Pa) uit vijf steekjaren.
67  Bijlage I diagram 72. Hoogstaangeslagen statusgroepen in de grondbelastinghiërarchie (N=3.485), 1850-1890.
68  Vgl. Lieven, Aristocracy, 74.
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Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen en zijn zuster Quirina bijna 4.000 hectaren in Gaas-
terland.69

Als we de lijsten van hoogstaangeslagenen raadplegen, springt de Gelderse mr. Jacob Derk 
Carel (Charles) baron van Heeckeren van Wassenaer in het oog.70 Deze telg van een de van de 
oudste aristocratische clans was in 1850 de hoogste grondbelastingbetaler in Nederland.71 Hij 
betaalde toen ƒ 8.058 over bezittingen, die verspreid lagen over 21 gemeenten met een totale 
oppervlakte van naar schatting tussen de tien- en elfduizend hectaren.72 Door zijn huwelijk 
met zijn tien jaar oudere, gehandicapte nichtje, de zeer welgestelde Maria Cornélie gravin van 
Wassenaer Obdam, werd hij als universeel erfgenaam via haar testament een van de grootste, 
zo niet de grootste grondbezitter in Nederland.73 

69  Kuiper, Adel in Friesland, 205. Voor de belastingaanslagen van Jhr. Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt, jhr.mr. Frans Julius Johan 
van Eysinga en Jhr.mr. Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen zie Bijlage II Alfabetische lijst van de hoogstaangeslagenen in de directe 
rijksbelastingen in Nederland in 1850, 1860, 1870, 1880 en 1890.
70  Zie ook Brunt en Haverkate, Tussen twee tijden; Ph.M. Bosscher, ‘Twickel in verandering’, Virtus. Jaarboek voor adelsgeschiedenis 17 
(2010) 178-180; A. Brunt, ‘Marie Cornélie van Wassenaer Obdam (1799-1850)’, in: H.M. Brokken (ed.), Heren van stand. Van Wassenaer 
1200-2000. Achthonderd jaar Nederlandse adelsgeschiedenis (Zoetermeer 2001) 276-279.
71  Voor de aanslagen in de directe rijksbelastingen van mr. Jacob Derk Carel baron van Heeckeren van Wassenaer zie Bijlage II Alfabe-
tische lijst van de hoogstaangeslagenen in de directe rijksbelastingen in Nederland in 1850, 1860, 1870, 1880 en 1890.
72  Mijn oppervlakteschatting op basis van de grondbelastingaanslagen wordt in de volgende paragraaf nader toegelicht. Die schat-
ting komt dicht in de buurt van de 10.095 hectaren die mr. J.D.C. baron van Heeckeren van Wassenaer volgens Brunt en Haverkate bij 
zijn dood in 1875 bezat. Brunt en Haverkate, Tussen twee tijden, zie binnenzijde omslag en 29.
73  Brunt en Haverkate, Tussen twee tijden, 25, 29, 67.

Mr. Jacob Derk Carel baron 
van Heeckeren van Wassenaer 
(1809-1875).
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Deze gravin Van Wassenaer stond wijd en zijd bekend als rijkste erfdochter van de Lage 
Landen. Om die reden wilde Napoleon haar al in 1813 laten trouwen met een van zijn maar-
schalken, maar zij was toen met veertien jaar nog te jong voor een huwelijk. Door de val van 
de Franse keizer werd haar de uitvoering van zijn huwelijksplannen bespaard.74 Zo kon baron 
Van Heeckeren later de honneurs waarnemen en werd hij een van de rijkste Nederlanders van 
zijn tijd. Nadat Van Heeckeren aanvankelijk in augustus 1848 het Eerste-Kamerlidmaatschap 
had geweigerd, besloot hij daarna om toch senator te worden. Van 1849 tot 1867 maakte hij 
deel uit van de Eerste Kamer. Hij staat dus achttien jaar achter elkaar op de lijsten van hoogst-
aangeslagenen vermeld. In mijn steekjaar 1860 betaalde hij met ƒ 2.104 de hoogste aanslag 
personele belasting in Nederland. 

Van Heeckeren woonde toen in huize Twickel te Ambt Delden waar hij ƒ 1.178 in het perso-
neel was aangeslagen. Daar betaalde hij ook ƒ 2.106 grondbelasting voor zijn uitgestrekte lan-
derijen. Daarnaast bezat hij een huis in Den Haag waarover hij ƒ 574 personele belasting betaal-
de en ƒ 303 grondbelasting. Verder bezat hij het familieslot van de Van Heeckerens genaamd 
Het Hof met landerijen in Dieren waar hij ƒ 1.798 grondbelasting en ƒ 367 personele belasting 
was aangeslagen. Hij mag in verschillende opzichten uitzonderlijk zijn geweest, maar er wa-
ren meer zeer hoge grondbelastingbetalers in Nederland, die enorme oppervlakten bezaten. 
Zij worden op de lijsten van hoogstaangeslagenen vermeld. Door hun grondbezit hielden zij 
nog decennia na de afschaffing van hun constitutionele privileges toegang tot het Binnenhof. 

Als ik mij hier beperk tot de hoogste grondbelastingbetalers in Nederland, kan in de rang-
orde na Van Heeckeren van Wassenaer in 1860 jhr. Jacob Nicolaas Johan Jantzon van Erffren-
ten van Babyloniënbroek worden genoemd met een grondbelastingaanslag van ƒ 11.638 in 44 
gemeenten en naar schatting bezittingen met een totale oppervlakte van 5.500 hectaren.75 Hij 
bleef enkele decennia koploper, want in 1870 betaalde hij een totale grondbelastingaanslag 
van ƒ 14.817 in niet minder dan 53 gemeenten, en in 1880 ƒ 16.474 voor bezittingen in 57 ge-
meenten.

In 1890, mijn laatste steekjaar in de lijsten van hoogstaangeslagenen, voerde wederom een 
telg van de Van Heeckerenclan de lijst van hoogste grondbelastingbetalers aan. Rodolphe 
Frederic baron van Heeckeren van Wassenaer betaalde toen ƒ 11.530 voor zijn bezittingen in 
25 gemeenten.76 Deze casus laat dus ook zien, dat de toegang tot het Binnenhof ten tijde van 
het censuskiesrecht via het financiële vermogen c.q. grondbezit van de ene generatie aristo-
craten vererfde op de volgende.

Grondbezit was voor aristocraten van groot belang. Voor de bestudering van grondbezit in 
negentiende-eeuws Nederland bestaan verschillende historische bronnen . Om te beginnen 
zijn er statistieken van de verdeling van het grondbezit. Deze cijfermatige overzichten bieden 
echter geen informatie over de identiteit van individuele bezitters, en dus valt ook hun sociale 
achtergrond er niet uit te distilleren. Het kadaster kan uitkomst bieden, maar op de nationale 
schaal waarover mijn blik zich tegen de achtergrond van de internationale literatuur uitstrekt, 

74  Biografisch archief PDC; NNBW, 331-332. 
75  Voor de aanslagen in de directe rijksbelastingen van jhr. Jacob Nicolaas Johan Jantzon van Erffrenten van Babyloniënbroek zie 
Bijlage II Alfabetische lijst van de hoogstaangeslagenen in de directe rijksbelastingen in Nederland in 1850, 1860, 1870, 1880 en 1890.
76  Voor de aanslagen in de directe rijksbelastingen van Rodolphe Frederic baron van Heeckeren van Wassenaer zie Bijlage II Alfabeti-
sche lijst van de hoogstaangeslagenen in de directe rijksbelastingen in Nederland in 1850, 1860, 1870, 1880 en 1890.
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is dat praktisch onuitvoerbaar.77 Verder zijn er successiememories en familiearchieven van gro-
te grondbezitters. Dat betreft echter een beperkt aantal individuen uit de tweede helft van de 
negentiende eeuw. Voor een bredere, sociale benadering van grootgrondbezitters op macroni-
veau zijn de lijsten van hoogstaangeslagenen bij uitstek geschikt in de periode van 1850 tot en 
met 1893, omdat in die jaren de afzonderlijke aanslagen in de grondbelasting worden vermeld. 

Elke grondbelastingaanslag betreft al het bezit van een hoogstaangeslagene in een speci-
fieke gemeente. Dat kon bestaan uit een combinatie van boerderijen, huizen en andere op-
stallen (gebouwde eigendommen) en land (ongebouwde eigendommen), maar het kon na-
tuurlijk ook alleen om ‘los’ land gaan in de vorm van bijvoorbeeld bouw- of weiland. 

In deze paragraaf wil ik met behulp van de lijsten van hoogstaangeslagenen, belastingsta-
tistieken en successiememories laten zien, dat (groot)grondbezit na 1848 een bijdrage heeft 
geleverd aan de continuïteit van aristocraten op het Binnenhof en aan hun hoge maatschap-

77  F. Keverling Buisman en E. Muller, Kadaster-Gids. Gids voor de raadpleging van hypothecaire en kadastrale archieven uit de 19e eeuw en de 
eerste helft van de 20e eeuw (’s-Gravenhage 1979).

Tabel 2 Gemiddelde grondbelastingdruk per provincie in de tweede helft van 

de negentiende eeuw

Totaal 
geïnde grond-
belasting voor 
ongebouwde 

eigendommen 
incl. opcenten 

1878

Totaal 
geïnde grond-
belasting voor 

gebouwde 
eigendommen 
incl. opcenten 

1878

Totaal 
geïnde grond-

belasting 
incl. opcenten 

1878

Oppervlakte 
in hectaren

1869

Gemiddelde 
belastingdruk 

per hectare 
in ƒ 

Friesland 1.157.381 395.621 1.553.002 331.481 4,69

Groningen 876.277 368.659 1.244.936 229.259 5,43

Drenthe 152.375 82.728 235.102 255.933 0,92

Overijssel 409.372 251.971 661.343 332.215 1,99

Gelderland 844.355 543.100 1.387.455 509.659 2,72

Utrecht 423.113 332.460 755.573 138.433 5,46

Noord-Holland 780.034 1.460.294 2.240.328 277.808 8,06

Zuid-Holland 1.275.620 1.689.626 2.965.246 300.506 9,87

Zeeland 766.576 251.316 1.017.892 176.257 5,78

Noord-Brabant 1.046.203 471.128 1.517.332 513.796 2,95

Limburg 444.211 196.934 641.145 220.363 2,91

Nederland 8.175.516 6.043.837 14.219.353 3.285.710 4,33

De gepresenteerde cijfers zijn samengesteld uit Opbrengst der directe belastingen in iedere gemeente in 1878, uitgegeven door de Vereeniging voor 
de Statistiek in Nederland (’s-Gravenhage 1881) 30; Verslag van den landbouw in Nederland, opgemaakt door den minister van Binnenlandsche Za-
ken, Grootte der gronden tijdens de invoering van het kadaster (’s-Gravenhage 1875).
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pelijke status en aanzien. Problematisch daarbij is dat uit een grondbelastingaanslag op de 
lijsten van hoogstaangeslagenen niet zonder meer kan worden afgeleid waaruit het vastgoed 
bestond, en evenmin hoe groot het bezit was waarop die aanslag is gebaseerd. Helaas is er 
niet altijd sprake van een evenredig verband tussen de hoogte van de grondbelastingaanslag 
en de oppervlakte van het bezit. De hoogste grondbelastingbetaler is dus eenvoudigweg niet 
per se de grootste grondbezitter. De relatie tussen beide grootheden is gecompliceerd. Daar 
komt nog bij, dat de grondbelastingdruk van provincie tot provincie verschilde, omdat de fis-
cus een omslag- of repartitiestelsel hanteerde.78 

Gemiddeld bedroeg de grondbelastingdruk in de tweede helft van de negentiende eeuw 
in Nederland ƒ 4,33 per hectare. Zoals uit de tabel valt af te lezen, bestonden echter grote 
verschillen tussen de provincies. In Zuid-Holland werd een grondbezitter gemiddeld ƒ 9,87 
per hectare aangeslagen, terwijl zijn collega in Drenthe daar met ƒ 0,92 nog geen tiende van 
betaalde. Statistisch gezien bezat een Zuid-Hollandse grootgrondbezitter met een grondbe-
lastingaanslag van bijvoorbeeld duizend gulden dus een tiende van de oppervlakte, die een 
hoogstaangeslagene in Drenthe met zo’n aanslag bezat.

Om Nederlandse grootgrondbezitters in beeld te krijgen, heb ik een schatting gemaakt van 
de oppervlakte van hun bezit op basis van hun grondbelastingaanslag in elke plattelandsge-
meente op de lijsten van hoogstaangeslagenen, de totale oppervlakte van die gemeente in 
1869 volgens het Verslag van den landbouw in Nederland, opgemaakt door den minister van Binnen-
landsche Zaken, Grootte der gronden tijdens de invoering van het kadaster (’s-Gravenhage 1875), en de 
totale grondbelastingsom die de fiscus in elke gemeente heeft geïnd, ofwel de som van ge-
bouwde en ongebouwde eigendommen, inclusief de opcenten of inningskosten volgens de 
Opbrengst der directe belastingen in iedere gemeente in 1878, uitgegeven door de Vereeniging voor de Sta-
tistiek in Nederland (’s-Gravenhage 1881). De grondbelastingaanslagen in steden, hier gedefi-
nieerd als gemeenten met meer dan drieduizend inwoners, laat ik buiten beschouwing, want 
die kunnen minder relevant worden geacht voor grootgrondbezit.79 Ik richt mij dus op de 
kleinere gemeenten, die tot het platteland kunnen worden gerekend. 

De oppervlakte waarop een grondbelastingaanslag is gebaseerd, kan worden geschat door 
de totale grondbelastingsom die de fiscus in elke gemeente heeft geïnd, te delen door de op-
pervlakte van die gemeente. Het resultaat is de gemiddelde grondbelastingdruk per hectare 
in de betreffende gemeente. Door vervolgens de grondbelastingaanslag van een hoogstaan-
geslagene in die gemeente te delen door de gemiddelde grondbelastingdruk in die gemeen-
te, wordt een indicatie verkregen van het aantal hectaren, dat hij daar bezat. Als ten slotte 
de uitkomsten van alle afzonderlijke grondbelastingaanslagen van een hoogstaangeslagene 
worden opgeteld, krijgen we een benadering van de totale oppervlakte die hij ongeveer bezat.

78  P.H. Engels, De belastingen en de geldmiddelen van den aanvang der Republiek tot op heden (Utrecht 1862) 307-320; Joh. De Vries, ‘Het 
censuskiesrecht en de welvaart in Nederland 1850-1917’, Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 34 (1974) 188-195.
79  Dit betreft gemeenten uit de klassen I tot en met VI van de personele belasting: 1e klasse (48.000 inwoners): Amsterdam, Rot-
terdam, Utrecht, ’s-Gravenhage; 2e klasse (36.000 < 48.000 inwoners): Leiden; 3e klasse (24.000 < 36.000 inwoners): Arnhem, Dor-
drecht, Groningen, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht, ’s-Hertogenbosch; 4e klasse (17.000 < 24.000 inwoners): Delft, Deventer, Helder, 
Nijmegen, Schiedam, Zwolle; 5e klasse (17.000 < 8.000 inwoners): Alkmaar, Amersfoort, Bergen op Zoom, Breda, Gorinchem, Gouda, 
Harlingen, Hoorn, Kampen, Middelburg, Roermond, Sneek, Vlaardingen, Vlissingen, Zaandam, Zutphen. Bescheiden betreffende de geldmid-
delen, 6e stuk 1e gedeelte (1880). Mededee ling van de opbrengst der belastingen en andere middelen en van verschillende bijzonderheden met de heffing der 
belastingen in verband staande (’s-Gravenhage 1881).



152 3 bestendigende welstand

Daarmee zijn we er echter nog niet, want er valt te redeneren dat dit een overschatting 
betreft, omdat het vastgoed in een gemeente niet hoeft te bestaan uit een combinatie van 
gebouwde en ongebouwde eigendommen, bijvoorbeeld een boerderij met landerijen. Ge-
bouwde eigendom werd zowel belast via de heffing wegens gebouwde eigendommen als 
die wegens ongebouwde eigendommen voor de grond waarop het gebouw stond, terwijl 
het losse land zonder opstallen uiteraard alleen als ongebouwde eigendom werd belast. 

Iemands bezit kon bestaan uit een combinatie van gebouwde en ongebouwde eigendom-
men of alleen uit ongebouwde eigendommen. Er valt te verwachten dat de plattelandsbezit-
tingen van een hoogstaangeslagene voor een min of meer aanzienlijk deel uit landerijen be-
stonden, of ongebouwde eigendommen zonder opstallen, zodat alleen een heffing wegens 
ongebouwde eigendommen had plaatsgevonden. Aangezien we tot dusver in de berekening 
de totaal door de fiscus geïnde grondbelasting – de som van de heffing wegens gebouwde en 
ongebouwde eigendommen – hebben gebruikt, dient voor een zo goed mogelijke oppervlak-
teschatting dus een correctie te worden toegepast. De vraag is hoe groot die factor moet zijn.

Daartoe heb ik het grondbezit van enkele hoogstaangeslagenen nader onderzocht. Ik illus-
treer de samenstelling van de correctiefactor aan de hand van het grondbezit van de bisschop 
van Curium i.p.i., Cornelius Ludovicus baron de Wijkerslooth. In eerste instantie komt de 
schatting van de oppervlakte van zijn totale grondbezit in 26 gemeenten volgens de hierbo-
ven uiteengezette schattingsmethode uit op in totaal 935 hectaren. Als zijn successiememo-
rie erop wordt nageslagen, blijkt echter dat hij vastgoed bezat met een totale oppervlakte van 
827 hectaren.80 De schatting op basis van zijn grondbelastingaanslag blijkt dus twaalf pro-
cent te hoog te zijn, omdat zijn bezit niet alleen uit boerderijen met landerijen bestond, maar 
voor een deel ook uit grond zonder opstallen. De geschatte totale oppervlakte in deze casus 
dient daarom met ongeveer twaalf procent te worden verminderd om een zo goed mogelijke 
raming van de oppervlakte van het totale bezit van de bisschop van Curium i.p.i. te krijgen. 

Op dezelfde wijze heb ik in successiememories van enkele andere, willekeurig gekozen 
hoogstaangeslagenen de percelen vastgoed in elke plattelandsgemeente onderzocht, zodat 
de oppervlakte van hun bezit per gemeente geconfronteerd kan worden met hun grondbe-
lastingaanslag. Het betreft grondbelastingaanslagen in drie gemeenten van Otto Anne graaf 
van Bylandt in 1850, aanslagen in vijftien gemeenten van jhr.mr. Jean François Schuurbeque 
Boeye uit 1890 en in vier van Willem Anne baron van Pallandt in 1890.81 

In totaal kom ik via deze casussen op een gemiddelde afwijking van ongeveer 25 procent. 
Dit betekent dat gemiddeld ongeveer een kwart van de grondbelastingaanslag in plattelands-
gemeenten werd geheven wegens bezit van gebouwde eigendommen en driekwart over on-
gebouwde eigendommen. Veronderstellende dat deze correctiefactor redelijk is voor een 
schatting van de gemiddelde oppervlakte van de plattelandsbezittingen van de andere hoog-
staangeslagenen, kom ik op basis van alle grondbelastingaanslagen (N=25.295) van alle 
hoogstaangeslagenen (N=3.485) uit vijf steekjaren tot het volgende beeld van grootgrondbe-
zitters in Nederland.82 

80  NA, Archief van Zuid-Holland, Memories van successie, inv.nr. 4383, memorienr. 1621.
81  Respectievelijk NA, Archief van Zuid-Holland, Memories van successie, inv.nr. 3686, memorienr. 21686; inv.nr. 3825, memo-
rienr. 11/7346 en memorienr. 11/7783. Voor hun aanslagen in de directe rijksbelastingen zie Bijlage II Alfabetische lijst van de hoog-
staangeslagenen in de directe rijksbelastingen in Nederland in 1850, 1860, 1870, 1880 en 1890.
82  Bijlage I diagram 73. Gemiddeld aantal grondbezitters per steekjaar verdeeld naar geschatte oppervlakte in hectaren, 1850-1890.
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Naar schatting bezat de meerderheid van de aristocraten (adel en ‘oud patriciaat’; 56 pro-
cent) meer dan honderd hectaren, terwijl dat geldt voor ongeveer een derde van de andere no-
tabelen (‘zelfbenoemd patriciaat’ en ‘andere burgers’; 35 procent).83 Als de notabelenelite in 
sociale statusgroepen wordt verdeeld, valt wederom een adellijke disproportionaliteit op.84 
Grootgrondbezitters met meer dan vijfhonderd hectaren waren in Nederland zeldzaam. Tus-
sen 1850 en 1890 vallen op de lijsten uit de drieënhalfduizend hoogstaangeslagenen in totaal 
125 bezitters van naar schatting meer dan vijfhonderd hectaren te identificeren. 

Per steekjaar zijn dat er gemiddeld ongeveer veertig, want een aantal komt enkele decennia 
achtereen op de lijsten voor. Verreweg de meesten behoorden tot de adel. De grootste grond-
bezitter in het jaar 1850 was de hierboven al genoemde mr. Jacob Derk Carel baron van Heecke-
ren van Wassenaer uit Gelderland. Met zijn onroerend goed van naar schatting tussen de tien- 
en elfduizend hectaren verspreid over verschillende provincies was hij volgens deze raming 
veruit de grootste grondbezitter van Nederland uit de tweede helft van de negentiende eeuw.85 

De tweede in deze rangorde in het zelfde steekjaar 1850 is de Friese grootgrondbezitter jhr. 
Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen. Hij betaalde toen ƒ 5.753 grondbelasting over zijn 
bezittingen met een geschatte oppervlakte van ruim 5.500 hectaren.86 Als derde en laatste uit 
1850 noem ik hier Frederik Carel Theodoor baron d’Isendoorn à Blois met belastingaansla-
gen van ƒ 2.065 in 1850 en ƒ 2.577 in 1860 wegens bezittingen met een totale oppervlakte van 
naar schatting bijna drieduizend hectaren in 1850 en ruim vierduizend hectaren in 1860.87

Over de gehele tweede helft van de negentiende eeuw bezien is na Van Heeckeren van Was-
senaer de tweede in rangorde van grootste grondbezitters de uit Zuid-Holland afkomstige jhr. 
Jacob Nicolaas Johan Jantzon van Erffrenten van Babyloniënbroek met een grondbelasting-
aanslag van ƒ 16.474 in 1880. Hij betaalde weliswaar aanmerkelijk meer grondbelasting dan 
Van Heeckeren van Wassenaer, maar omdat zijn bezittingen in gemeenten lagen met een ho-
gere gemiddelde grondbelastingdruk was de oppervlakte van zijn bezit met naar schatting on-
geveer 5.500 hectaren een stuk geringer. De derde en laatste grootgrondbezitter in Nederland 
uit de tweede helft van de negentiende eeuw, die ik hier noem, is de Gelderse Adolf Werner 
Carel Willem baron van Pallandt van Barlham met een grondbelastingaanslag van ƒ 5.717 in 
1870 voor zijn bezit met een geschatte oppervlakte van om en nabij vijfduizend hectaren.88 

Latifundia of Rittergüter zo groot als in Rusland, Oostenrijk-Hongarije, Duitsland, Schotland, 
Hongarije, Spanje en Ierland kwamen in Nederland niet voor.89 Volgens de Duitse historicus Reif 

83  Bijlage I diagram 74. Verdeling van hoogstaangeslagen aristocraten in grondbezitters naar oppervlakte (gemiddeld aantal van 
vijf steekjaren), 1850-1890, en diagram 75. Verdeling van andere hoogstaangeslagenen notabelen in grondbezitters naar oppervlakte 
(gemiddeld aantal van vijf steekjaren), 1850-1890. 
84  Bijlage I diagram 76. Gemiddeld aantal grondbezitters per steekjaar, verdeeld in statusgroepen naar geschatte oppervlakte van 
vastgoedbezit op het platteland, 1850-1890.
85  Deze oppervlakteschatting op basis van de grondbelastingaanslagen komt dicht in de buurt van de 10.095 hectaren die mr. J.D.C. 
baron van Heeckeren van Wassenaer volgens Brunt en Haverkate bij zijn dood in 1875 bezat. Brunt en Haverkate, Tussen twee tijden. 
binnenzijde omslag en 29.
86  Voor de aanslagen in de directe rijksbelastingen van Jhr. Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen zie Bijlage II Alfabetische lijst van 
de hoogstaangeslagenen in de directe rijksbelastingen in Nederland in 1850, 1860, 1870, 1880 en 1890.
87  Voor de aanslagen in de directe rijksbelastingen van Frederik Carel Theodoor baron d’ Isendoorn à Blois zie Bijlage II Alfabetische 
lijst van de hoogstaangeslagenen in de directe rijksbelastingen in Nederland in 1850, 1860, 1870, 1880 en 1890.
88  Voor de aanslagen in de directe rijksbelastingen van Adolf Werner Carel Willem baron van Pallandt van Barlham zie Bijlage II Alfabe-
tische lijst van de hoogstaangeslagenen in de directe rijksbelastingen in Nederland in 1850, 1860, 1870, 1880 en 1890.
89  Wasson, Aristocracy, 36-37. Vgl. Lieven, Aristocracy, 48-50.
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moeten we vooral ten oosten van de Elbe zijn om landgoederen te vinden van meer dan vijfdui-
zend hectaren. Naarmate men verder naar het westen gaat, worden zij kleiner.90 Uit mijn schat-
ting blijkt dat Nederland in de negentiende eeuw ook enkele zeer grote grondbezitters telde. 
Ook al waren zij waarschijnlijk uitzonderingen, we zien dus dat er ten westen van de Elbe aris-
tocratische grootgrondbezitters waren die aan Reifs criterium van vijfduizend hectaren voldoen. 

Interessant is verder dat grootgrondbezit in Nederland geen aristocratisch monopolie was, 
en daarmee wordt Wassons visie bevestigd.91 We treffen ook grootgrondbezitters aan onder 
de notabele burgerij, zij het een geringer aantal. Een voorbeeld is Herman de Kat uit Zuid-
Holland met een grondbelastingaanslag van ƒ 7.545 in 1860. Naar schatting besloeg de totale 
oppervlakte van zijn bezit toen ruim tweeduizend hectaren.92 Ook kan mr. Hendrik Frans van 
Meurs van Hulshorst uit Gelderland worden genoemd. Hij betaalde in 1850 ƒ 1.006 grond-
belasting wegens bezit van eveneens een oppervlakte van ongeveer tweeduizend hectaren.93 

Toch lijkt er ook een belangrijk verschil te bestaan tussen het grootgrondbezit in Nederland 
en dat in de omringende landen. Typerend voor het Nederlandse grootgrondbezit is dat het 
in een aantal gevallen wat totale oppervlakte betreft wel in de buurt komt van bezittingen in 
bijvoorbeeld Duitsland, Spanje en Groot Brittannië, maar dat de bezittingen vaak verspreid 
lagen over meerdere gemeenten die lang niet altijd aan elkaar grensden. Het was geen uit-
zondering dat zij zelfs verspreid lagen over verschillende, uiteengelegen provincies, zodat het 
hier niet om aaneengesloten landgoederen kan gaan, die een agrarische eenheid vormden.94 
In die situaties kan dus inderdaad niet van latifundia of Rittergüter worden gesproken. 

Een mogelijke verklaring schuilt in het adellijke erfrecht. In Engeland werd de erfstrategie 
van strict family settlement veel toegepast. De oudste zoon kreeg uiteindelijk het familiegoed 
in bezit, en door de overdracht beperkende bepalingen werd het in stand gehouden voor de 
generatie na hem. Frankrijk kende met het majorat vergelijkbaar erfrecht. In Spanje was het 
mayorazgo gebruikelijk, terwijl in Pruisen en Rusland het fideï-commis veel voorkwam.95 In 
Nederland ontbrak primogenituur, en dat leidde sneller tot versnippering van bezittingen en 
soms tot over grote afstanden verspreid gelegen landerijen.96 Het bezit van in totaal grote op-
pervlaktes van Nederlandse aristocraten in de negentiende eeuw was vermoedelijk niet zozeer 
het resultaat van verervingen. Het was waarschijnlijk eerder tot standgekomen door een com-
binatie van verervingen, huwelijksstrategieën en landaankopen.97 

90  Reif, Adel, 11.
91  Wasson, Aristocracy, 36.
92  Voor de aanslagen in de directe rijksbelastingen van Herman de Kat zie Bijlage II Alfabetische lijst van de hoogstaangeslagenen in 
de directe rijksbelastingen in Nederland in 1850, 1860, 1870, 1880 en 1890.
93  Voor de aanslagen in de directe rijksbelastingen van mr. Hendrik Frans van Meurs van Hulshorst zie Bijlage II Alfabetische lijst van 
de hoogstaangeslagenen in de directe rijksbelastingen in Nederland in 1850, 1860, 1870, 1880 en 1890.
94  De Vries noemt dit ‘buitenprovinciale bezittingen’ om de afstand tot de woonplaats c.q. woonprovincie van de absente groot-
grondbezitters aan te geven. De Vries, ‘Absenteïsme van grootgrondbezitters’, 118; Yme, ‘Avondrood van de Friese landadel. Over 
absenteïsme, paternalisme en socialisme in het laat 19de-eeuwse Friesland’, Vrije Fries LXVIII (1988) 117; Moes, ‘Absenteïsme van 
grondbezitters’, 255-277.
95  Spring, European landed elites, 6-10. 
96  Behalve het fideï-commis werden met het Burgerlijk Wetboek in 1838 ook het reciproque testament als zodanig en het familie-
naastingsrecht verboden. Onder naastingsrecht wordt het recht van verwanten verstaan om een onroerend goed alsnog te verwerven 
wanneer de eigenaar het wilde verkopen of zelfs had verkocht. Kuiper, Adel in Friesland, 32, 195, 202, 356. Zie voor Friese voorbeelden 
van fideï-commis: 77-78, 180.
97  Vgl. Cardoza, Aristocrats, 22, 115.
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De kern van een omvangrijk familiegoed kan uiteraard generaties zijn overgegaan van vader 
op oudste zoon, waarbij volgende generaties percelen bij het familiegoed voegden. Het land-
goed Twickel, dat mr. Jacob Derk Carel baron van Heeckeren van Wassenaer door landaanko-
pen uitbreidde tot een van de grootste landgoederen van Nederland met een oppervlakte van 
4.290 hectaren in 1875, is een voorbeeld uit de kring van de adel.98 

De familie Borski laat zien hoe een rijke familie uit de notabele burgerij door systemati-
sche landaankopen, huwelijken en verervingen in de negentiende eeuw een groot landgoed 
vormde. Door drie opeenvolgende generaties werd een groot deel van de Kennemerduinen 
in Noord-Holland opgekocht, waardoor het landgoed Elswout ontstond.99 Om te beginnen 
schafte de Amsterdamse bankier Willem Borski (1765-1814) op 7 november 1805 het land-
huis Elswout aan met de duinen van het Zwarte Veld en Kraantje Lek (A). In 1809 breidde hij 
dat bezit uit met weiland ten noorden van Overveen (B). 

Een jaar later voegde hij Middenduyn (C) toe door aankoop van W.Ph. Barnaart. Weer een 
jaar later vonden twee grondtransacties plaats waarmee Borski zijn bezit verder uitbreidde, 
namelijk door aankoop van enkele percelen weiland ten noorden van Overveen (D) en Duin-
vliet (E). Zo annexeerde Willem I verscheidene belendende percelen en werd zijn landgoed 
stukje bij beetje uitgebreid. 

98  Brunt en Haverkate, Tussen twee tijden, 68, 166-186; Yme Kuiper, ‘Onder notabelen’, 160; Peter van Mensch, ‘De uitvinding van 
het verleden. Jonkheer Henri van Sypesteyn op zoek naar zijn stamslot’, in: Van der Laarse en Kuiper, Beelden van de buitenplaats, 203.
99  F.J.E. van Lennep, Een weduwe aan de Amsterdamse beurs (Groningen 1973) 96-100.

Elswout te Bloemendaal in 1844.
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Gefaseerde uitbreiding van landgoed Elswout te Bloemendaal in de negentiende eeuw. Bron: F.J.E. 
van Lennep, Een weduwe aan de Amsterdamse beurs (Groningen 1973) 98-99.
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Zijn weduwe zette de ingeslagen weg van bezitsexpansie voort. Johanna Jacoba Borski-van 
de Velde (1764-1846) kocht in 1828 Duinlust (F) en in 1838 Vaart en Duin (G). Ten slotte voeg-
de deze ‘Markiezin van Carabas’ in 1840 De Overplaats De Beek (H) bij haar bezittingen.100 
Na haar overlijden zette haar zoon Willem (1799-1881) op zijn beurt de uitbreiding van het 
familiegoed voort. Deze ‘Willem II’ kocht in 1863 Belvédère en Bijduin (I) van zijn zuster J.C. 
Bicker- Borski (1806-1871). 

Tien jaar later breidde hij het familiebezit verder uit door aankoop van een grote partij duin 
tussen Kraantje-Lek en Zandvoort, genaamd De Punt (J), van mr. D.M. van Gelder de Neufvil-
le. Ten slotte kocht hij in 1880 nog eens achthonderdtachtig hectaren duingrond en Het Jagt-
duin met de boerderij Bleek en Berg (K) van de erven van Jan Hendrik Crookewit. 

Het kan natuurlijk niet verbazen dat verscheidene Borski’s in opeenvolgende generaties op 
de lijsten van hoogstaangeslagenen staan vermeld. Zo komen we er in 1890 Johannes Borski 
(1807-1891), de jongste broer van ‘Willem II’, tegen met een grondbelastingaanslag van ƒ 709 
in Bloemendaal. Daarnaast bezat hij toen ook onroerend goed in Amsterdam, Anna Paulow-
na, Haarlemmermeer, Schoten en Velsen.101 

Wie op basis van de lijsten van hoogstaangeslagenen een beeld van grondbezitters met 
meer dan honderd hectaren in Nederland probeert te krijgen, treft een bont gezelschap aan 
van aristocraten en andere notabele burgers. Ook in de categorie grondbezitters met vijfhon-
derd tot duizend hectaren bevindt zich een aantal telgen van families uit het ‘oude patriciaat’, 
het ‘zelfbenoemde patriciaat’ en ‘andere burgers’, maar de adel overheerst in deze klasse. Bo-
vendien behoren vrijwel alle grootgrondbezitters met meer dan duizend hectaren tot de adel. 
De meesten woonden in Gelderland en Friesland.102 

Na 1860 liep het aantal adellijke grootgrondbezitters op de Friese lijsten van hoogstaange-
slagenen geleidelijk terug. Dat correspondeert met Kuipers conclusie, dat de adel uit die pro-
vincie verdween. Ook in Gelderland nam het aantal grootgrondbezitters na de jaren zeventig 
af, terwijl zij zich in Overijssel en Utrecht handhaafden. In Noord- en Zuid-Holland steeg hun 
aantal toen nog. Opvallend genoeg waren het echter niet zozeer aristocraten, die aan het ein-
de van de negentiende eeuw hun grondbezit uitbreidden, maar vooral min of meer recent rijk 
geworden andere notabelen, met name in Noord-Holland.103

Deze constatering komt overeen met de stelling van Van Zanden, dat de burgerij na on-
geveer 1880 op vrij grote schaal in landbouwgrond begon te beleggen.104 Jacobus Johannes 
Korthals is een voorbeeld van een patentplichtige hoogstaangeslagene die zijn grondbezit in 
deze jaren fors uitbreidde. In 1860 bezat hij nog geen honderd hectaren, maar in 1890 was 
zijn bezit uitgebreid tot naar schatting zo’n 3.200 hectaren.105 Verder kan in dit verband de 
Haarlemse textielfabrikant Marie Prosper Théodore Prévinaire worden genoemd. In 1870 be-

100  ‘En op zijn vraag kreeg de koning wederom ten antwoord: “Al deze landerijen behoren aan onzen Meester, den Markies van 
Carabas”, uit de Gelaarsde kat. Van Lennep, Een weduwe aan de Amsterdamse beurs, 79.
101  Voor de belastingaanslagen van telgen uit de familie Borski op de lijsten van hoogstaangeslagenen zie Bijlage II Alfabetische lijst 
van de hoogstaangeslagenen in de directe rijksbelastingen in Nederland in 1850, 1860, 1870, 1880 en 1890.
102  Bijlage I diagram 77. Geografische spreiding van aristocratische grootgrondbezitters met minimaal 500 hectaren, 1850-1890.
103  Bijlage I diagram 78. Geografische spreiding van andere notabele grootgrondbezitters met minimaal 500 hectaren, 1850-1890.
104  J.L. van Zanden, De economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw 1800-1914 (Utrecht 1985) 359.
105  Voor de aanslagen in de directe rijksbelastingen van Jacob Johannes Korthals zie Bijlage II Alfabetische lijst van de hoogstaange-
slagenen in de directe rijksbelastingen in Nederland in 1850, 1860, 1870, 1880 en 1890.
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zat hij naar schatting tachtig en in 1890 maar liefst 1.700 hectaren.106 Wintle laat zien dat ook 
in Zeeland de rijke burgerij in deze jaren voor een appel en ei grond van de plattelandsbevol-
king opkocht.107

In de agrarische depressiejaren valt nauwelijks een verandering in het aantal adellijke 
grootgrondbezitters met minstens vijfhonderd hectaren te bespeuren. Zij handhaafden zich 
als zodanig dus goed. Wel traden veranderingen op bij bezitters van kleinere oppervlakten. 
Het ‘oude patriciaat’ nam vooral in de onderste klassen tot 100 hectaren en van 100 tot 250 
hectaren flink toe. Bij het ‘zelfbenoemde patriciaat’ en de andere deftige burgerij geldt een 
forse toename in de klassen tot vijfhonderd hectaren, waaruit blijkt dat deze sociale status-
groepen hun grondbezit hebben uitgebreid in de jaren van lage grondprijzen tijdens de land-
bouwcrisis.108

De duurzaamheid van het oude geld blijkt uit het feit, dat we aan het einde van de negen-
tiende eeuw verwanten en nazaten van de grootste grondbezitters omstreeks 1848 als groot-
ste grondbezitters op de lijsten van hoogstaangeslagenen aantreffen. In 1890 is de Gelderse 
mr. Willem baron van Heeckeren van Kell onbetwiste koploper in de top-drie met een totale 
grondbelastingaanslag van ƒ 3.661 en een geschatte totale oppervlakte van meer dan vijfdui-
zend hectaren, gevolgd door de Friese jhr.mr. Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen met een 
geschatte oppervlakte van ruim vierduizend hectaren en een belastingaanslag van ƒ 7.309, 
en ten slotte Rodolphe Frederic baron van Heeckeren van Wassenaer uit Overijssel met een 
grondbelastingaanslag van ƒ 11.530 voor zijn bezittingen met een geschatte oppervlakte van 
ongeveer vierduizend hectaren.109

Alles bij elkaar heeft grondbezit dus zeker in de eerste decennia na 1848 bijgedragen aan de 
toegang van aristocraten tot het Binnenhof en hun hoge maatschappelijke aanzien als groot-
grondbezitter, werkgever op het platteland en hoeder van het landschap.110 Duidelijk is ook 
dat de agrarische sector voor hen van groot belang was. Hoewel aristocraten in de klasse met 
de grootste grondbezittingen getalsmatig bleven overheersen, betekende de komst van meer 
notabele bezitters op het platteland, dat de sociale status van aristocraten als grootgrondbe-
zitter, verpachter en werkgever zijn exclusiviteit verloor. Al met al wijst dit voor aristocraten 
op een toenemende druk in hun cultureel-symbolische ruimte. De meeste grootgrondbezit-
ters waren aan het einde van de negentiende eeuw nog steeds aristocraten, maar op dat terrein 
ontstond na 1870 steeds meer concurrentie van nieuwe welgestelden uit de gegoede burgerij.

106  Voor de aanslagen in de directe rijksbelastingen van Jean Baptiste Théodore Prévinaire en Marie Prosper Théodore Prévinaire zie 
Bijlage II Alfabetische lijst van de hoogstaangeslagenen in de directe rijksbelastingen in Nederland in 1850, 1860, 1870, 1880 en 1890.
107  Michael Wintle, ‘ “Dearly won and cheaply sold”. The purchase and sale of agricultural land in Zeeland in the nineteenth cen-
tury’, Economisch- en sociaal-historisch jaarboek (1986) 44-99.
108  Bijlage I diagram 79. Ontwikkeling van het aantal hoogstaangeslagen adellijke grondbezitters verdeeld naar geschatte opper-
vlakte in hectaren, 1850-1890; diagram 80. Ontwikkeling van het aantal hoogstaangeslagen grondbezitters uit het ‘oude patriciaat’, 
verdeeld naar geschatte oppervlakte in hectaren, 1850-1890; diagram 81. Ontwikkeling van het aantal hoogstaangeslagen grondbe-
zitters uit het ‘zelfbenoemde patriciaat’, verdeed naar geschatte oppervlalkte in hectaren, 1750-1890; diagram 82. Ontwikkeling van 
het aantal hoogstaangeslagen grondbezitters uit de ‘andere burgerij’, verdeeld naar geschatte opervlakte in hectaren, 1850-1890.
109  Voor de aanslagen in de directe rijksbelastingen van mr. Willem baron van Heeckeren van Kell, van jhr.mr. Jan Hendrik Frans Karel 
van Swinderen en van Rodolphe Frederic baron van Heeckeren van Wassenaer zie Bijlage II Alfabetische lijst van de hoogstaangeslagenen 
in de directe rijksbelastingen in Nederland in 1850, 1860, 1870, 1880 en 1890.
110  Bijlage I diagram 83. Hoogstaangeslagen aristocratische grondbezitters (adel en ‘oud patriciaat’) verdeeld naar geschatte op-
pervlakte in hectaren, 1850-1890, en diagram 84. Hoogstaangeslagen andere notabele grondbezitters (‘zelfbenoemd patriciaat’ en 
‘andere burgers’) verdeeld naar geschatte oppervlakte in hectaren, 1850-1890.
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Roerende goederen

Behalve onroerend goed bezaten aristocraten ook roerende goederen. De vraag is hoeveel, 
welke soorten en in welke verhouding zij tot het grondbezit stonden. Voor mijn antwoord 
gebruik ik successiememories. Roerend goed bestaat uit verschillende bestanddelen, zo-
als effecten, verstrekte leningen, sieraden en bijvoorbeeld kunstobjecten. Bij de categorieën 
waarin een financieel vermogen kan worden verdeeld, heb ik de twaalf vermogenscompo-
nenten overgenomen, die in de successiestatistieken worden gehanteerd.111 Voor de overzich-
telijkheid heb ik die vermogensbestanddelen hier bijeengebracht in een zestal hoofdcom-
ponenten, namelijk onroerend goed inclusief zakelijke rechten daarop, schuldvorderingen, 
binnenlandse obligaties, buitenlandse effecten, diverse roerende goederen bestaande uit bij-
voorbeeld ‘lijfsgoederen’ zoals kleding en schoeisel, en verder meubilair, kunst, sieraden, ta-
felzilver, rijtuigen en dergelijke, en ten slotte een verzamelcategorie diversen, bestaande uit 
renten, scheepsparten, ‘actiën’ of aandelen, vee en contanten. 

Om het vermogensbeheer van aristocraten en andere notabelen te karakteriseren beperk 
ik mij tot erflaters met een nalatenschap van minimaal honderdduizend gulden en maak 
ik een onderscheid tussen riscicovolle en tamelijk veilige vermogensbestanddelen. Met ri-
sicomijdend vermogensbeheer wordt over het algemeen getracht om de status quo, de be-
staande maatschappelijke positie te handhaven, terwijl risicozoekende beleggingen gericht 
zijn op welstandsvermeerdering c.q. verbetering van de maatschappelijke positie. Onroe-
rend goed, schuldvorderingen, waaronder hypotheken, en binnenlandse effecten (en dan 
vooral staatsobligaties) zijn over het algemeen als veilige vermogenscomponenten te be-
schouwen, terwijl buitenlandse investeringen en onderhandse leningen zonder onderpand 
meer risico dragen.

Vanzelfsprekend stelt iedere vermogensbezitter zijn portefeuille zo samen als het beste 
bij zijn of haar persoonlijke situatie past. Onderlinge vergelijking kent daardoor per defini-
tie haar beperkingen. Toch vallen met het vermogensprofiel gemeenschappelijke trekken in 
het vermogensbeheer van aristocraten en andere notabelen zichtbaar te maken. Het mediane 
aristocratische vermogen blijkt zich niet zozeer te onderscheiden door zijn omvang van dat 
van andere notabelen, maar meer in de samenstelling ervan.

Als het vermogensprofiel van welgestelde aristocraten met een nalatenschap van minstens 
honderdduizend gulden wordt vergeleken met dat van andere, even welgestelde notabelen, 
blijkt dat aristocraten hun vermogen over het algemeen op een veilige, relatief risicomijdende 
wijze beheerden.112 Zij lijken niet zozeer uit te zijn geweest op vergroting van hun welstand, 
eerder op het behoud ervan. De meesten waren voor hun inkomen immers in hoge mate af-
hankelijk van wat hun bezittingen genereerden. 

Dat verklaart waarom aristocraten gemiddeld veel meer onroerend goed bezaten dan de 
rijke Nederlandse burgerij. De mediaan van hun grondbezit (ƒ 94.825) bedraagt tweeënhalf 

111  Namelijk: onroerend goed (gebouwde en ongebouwde eigendommen, en zakelijke rechten daarop), renten (huur, pacht, rente, 
diverse revenuen), scheepsparten, schuldvorderingen ((onderhandse) geldleningen, hypotheken, bedrijfsvorderingen en diverse an-
dere), aandelen of actiën, binnenlandse waardepapieren (staatsobligaties, van koloniën, provincies, gemeenten, kerkelijke instellin-
gen en diversen), buitenlandse waardepapieren, koopmanschappen en grondstoffen, paarden en levende have, contanten, inboedel 
en diverse andere roerende goederen (kleding, gouden en zilveren voorwerpen en diversen).
112  Bijlage I diagram 85. Vermogensprofiel (in medianen) van aristocraten en andere notabele erflaters met een nalatenschap van 
minstens ƒ 100.000 volgens steekproef in memories van successie, 1850-1890.
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keer zoveel als die van andere notabelen met minstens een ton (ƒ 37.500). Daarnaast hadden 
zij ook bijna drie keer zoveel in binnenlandse fondsen belegd (ƒ 135.024 tegenover ƒ 49.925 
van andere notabelen). Het gaat daarbij vooral om staatsobligaties. 

Toch was het effectenbezit van Nederlandse aristocraten door de bank genomen meer 
waard dan hun grondbezit. Vanuit dat perspectief bezien passen zij in Van Dijks generalise-
ring, dat de welgestelden in Nederland voornamelijk effectenbezitters waren. Tegelijkertijd is 
echter eveneens duidelijk, dat zij vergeleken met andere Nederlandse notabelen relatief veel 
onroerend goed bezaten, zodat Nederlandse aristocraten vanuit de binnenlandse verhoudin-
gen bezien toch ook in het beeld van aristocraten uit de internationale literatuur passen. De 
vraag of Nederlandse aristocraten in Van Dijks beeld van effectenbezitters passen of eerder in 
het beeld dat Lieven, Cardoza en Wasson van Europese aristocraten als grootgrondbezitters 
schetsen, kan dus beantwoord worden in termen van én in plaats van óf.113 

Het verschil tussen aristocraten en de notabele burgerij schuilt echter niet alleen in grond-
bezit en hun effectenportefeuille.114 Aristocraten bezaten ruim twee keer zoveel ‘diverse roe-
rende goederen’ als andere notabelen (ƒ 12.018 tegenover ƒ 4.952). Het gaat daarbij om meu-
bilair, kleding, schoeisel, sieraden, kunstobjecten en rijtuigen. Deze indicator suggereert een 
opvallend verschil in levensstijl van aristocraten en andere notabelen. Uitgesplitst naar sta-
tusgroepen blijkt uit de gemiddelde waarde van dit bestanddeel, dat de adel op grotere voet 
leefde dan de andere statusgroepen. Ongeveer vijf procent van de vererfde activa van de adel 
met minstens een ton bestond uit deze ‘diverse roerende goederen’ (mediaan ƒ 13.592), ter-
wijl dat bij het ‘oude patriciaat’ gemiddeld drie procent was (mediaan ƒ 11.295). Bij het ‘zelf-
benoemde patriciaat’ bestond nog geen twee procent uit deze diverse roerende goederen 
(mediaan ƒ 5.943). Dat is vergelijkbaar met de statusgroep ‘andere welgestelde burgers’ (me-

113  Vgl. Reif, Adel, 89-96; Wienfort, Adel, 62-88.
114  De rekenkundige gemiddelden van de bestanddelen scheepsparten, koopmanschappen en vee zijn respectievelijk voor aristocra-
ten ƒ 781, ƒ 2.441 en ƒ 146, en voor andere notabelen ƒ 1.369, ƒ 14.565 en ƒ 547. 
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Vermogensbestanddelen volgens de successiestatistiek.
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diaan ƒ 4.392). Zo valt ook wat materiële welstandsetalering betreft een adellijke dispropor-
tionaliteit te constateren. Op deze verschillen in levensstijl kom ik in het volgende hoofdstuk 
met ander historisch bronnenmateriaal terug. Hier richt ik de aandacht eerst op de andere 
vermogenscomponenten.

Wat de buitenlandse effecten betreft, blijkt dat die voor andere notabelen van groter ge-
wicht waren dan voor aristocraten. Hoewel de absolute waarde ervan bij aristocraten hoger 
was dan die van de andere notabelen (mediaan ƒ 70.056 tegenover ƒ 62.637), waren buiten-
landse effecten relatief van veel minder belang in de aristocratische kapitaalportefeuille (21 
procent tegenover 32 procent bij de welgestelde burgerij). Daar kan nog bij worden aangete-
kend, dat deze aristocratische beleggingen in den vreemde ook weer voornamelijk uit tame-
lijk veilige staatsschuld van landen als Rusland, Oostenrijk en Frankrijk bestonden. 

Daarnaast bezaten aristocraten ook wel wat risicodragende certificaten van buitenlandse 
spoorwegen, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten en Rusland, maar het opvallendst is toch 
dat zij investeringen in commerciële en industriële activiteiten lijken te hebben gemeden. 
Hoewel er natuurlijk uitzonderingen waren, valt aristocratisch vermogensbeheer daarom 
over het algemeen eerder als conservatief en defensief te karakteriseren dan als offensief, ge-
richt op vermogensvermeerdering. Die laatste kwalificatie past beter bij de burgerij.

De welgestelde burgerij had de blik meer over de grenzen gericht dan aristocraten, want zij 
bezat relatief meer buitenlandse effecten. Opvallend is verder dat zij veel meer, vijf keer zoveel 
schuldvorderingen bezat (mediaan dertigduizend gulden tegenover zesduizend gulden).115 

115  Vgl. Cardoza, Aristocrats, 104.
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Effecten en verschillende soorten leningen vormden samen bijna de helft van haar vermogen. 
Het ging daarbij om investeringen in ondernemingen als bijvoorbeeld de aanleg van spoor-
lijnen in binnen- en buitenland, deelnemingen in verzekeringsmaatschappijen en leningen 
voor het opzetten en uitbreiden van bedrijven als bijvoorbeeld Heinekens bierbrouwerij.116 
Daarmee vielen uiteraard hogere rendementen en eventueel ook aantrekkelijke kapitaalwin-
sten te behalen. Kortom, burgers zochten met hun geld meer risico op dan aristocraten. Zij 
waren over het algemeen meer op welstandsvermeerdering gericht. 

Uitsplitsing in statusgroepen laat zien dat de adel en het ‘oude patriciaat’ meer dan de helft 
van hun geld op een veilige manier in vastgoed en binnenlandse fondsen hadden gestoken 
(respectievelijk 64 en 62 procent).117 Over het algemeen kozen deze beide statusgroepen dus 
voor solide beleggingen die een gegarandeerd inkomen genereerden, waardoor zij in staat 
waren om onbezoldigde maar doorgaans eervolle en prestigieuze maatschappelijke functies 
te vervullen. Daarbij stond dienstbaarheid aan de staat hoog in het aristocratische vaandel ge-
noteerd, zoals we al in het vorige hoofdstuk zagen. 

Voor de adel is grondbezit karakteristiek. Ook voor het ‘oude patriciaat’ was bezit van 
onroerend goed belangrijk, maar die statusgroep belegde toch het meeste in Nederlandse 
staatsobligaties en buitenlandse effecten. Daarmee past het ‘oude patriciaat’ dus beter in het 
beeld van de rijke, couponknippende Hollandse burgerij dan de adel. Ook sluiten de bevin-
dingen in Zuid-Hollandse successiememories aan op het beeld van de vermogenssamenstel-
ling van de adel in Friesland uit de negentiende eeuw.118 Wat betreft het belang van grondbezit 
lijkt de Nederlandse adel en in mindere mate het ‘oude patriciaat’, niet af te wijken van hun 
standgenoten in andere Europese landen.119 

Zowel het vermogensprofiel van het ‘zelfbenoemde patriciaat’ als dat van de ‘andere bur-
gers’ verschilt fundamenteel van dat van de aristocratische statusgroepen adel en ‘oud patri-
ciaat’. Het is interessant om daar bij stil te staan, want zo kan het beeld van aristocraten in 
Nederland meer diepte en scherpere contouren krijgen. Het ‘zelfbenoemde patriciaat’ en ‘an-
dere burgers’ staken het meeste geld in buitenlandse effecten en zij hadden veel meer schuld-
vorderingen. 

Het vermogen van het ‘zelfbenoemde patriciaat’ bestond voor meer dan de helft uit deze 
twee betrekkelijk risicovolle vermogenscomponenten, en van de ‘andere burgers’ bedroeg dit 
bijna de helft, terwijl dit percentage bij de defensief beleggende adel en het ‘oude patriciaat’ 
25 en 29 procent bedroeg. Bij schuldvorderingen ging het onder andere om onderhandse le-
ningen, doorgaans van honderden en niet zelden van duizenden of zelfs tienduizenden gul-
dens. Ook kwamen daarbij de veiligere hypotheken voor, die wellicht ter compensatie dien-
den voor de risicovolle effecten in de kapitaalportefeuille. 

De relatieve heterogeniteit van de verschillende statusgroepen blijkt uit de halve interkwar-
tielafstanden van de vermogensbestanddelen.120 Bij aristocraten (adel en ‘oud patriciaat’) was 

116  NA, Archief van Zuid-Holland, Memories van successie, inv.nr. 4661, memorienr. 22/4316. 
117  Bijlage I diagram 86. Vermogensprofiel (in medianen) van de statusgroepen met minstens ƒ 100.000 volgens steekproef in suc-
cessiememories, 1850-1890.
118  Kuiper spreekt van een vast patroon in de samenstelling van het vermogen van de Friese adel. Kuiper, Adel in Friesland, 173-176.
119  Zie bijvoorbeeld, Lieven, Aristocracy,74-100; Wasson, Aristocracy, 33 e.v.; Cardoza, Aristocrats,104-114; Reif, Adel, 89-96; Wienfort, 
Adel, 62-88.
120  Bijlage I diagram 87. Halve interkwartielafstanden vermogensbestanddelen van aristocraten en andere notabelen met minimaal 
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de spreiding in het bezit van onroerend goed veel groter dan van andere notabelen (‘zelf-
benoemd patriciaat’ en ‘andere burgers’). Deze indicator bevestigt nog eens, dat zich onder 
aristocraten relatief zeer grote grondbezitters bevonden. Hetzelfde geldt voor binnenlandse 
effecten en diverse roerende goederen, terwijl bij de andere notabelen de spreiding van bui-
tenlandse fondsen en schuldvorderingen het grootst waren.

Naar statusgroep bekeken was de spreiding in bezit van onroerend goed en binnenlandse 
fondsen bij het ‘oude patriciaat’ het grootst. De adel was in dit opzicht homogener, maar stak 
op zijn beurt boven de andere statusgroepen uit wat betreft spreiding in zijn diverse roeren-
de goederen. Daaruit blijkt, dat een deel van de adel zijn welstand relatief meer etaleerde dan 
de andere statusgroepen. Het ‘zelfbenoemde patriciaat’ wordt gekenmerkt door de groot-
ste spreiding in het bezit van buitenlandse fondsen en het vermogensbestanddeel diversen, 
waarvan hier vooral de categorie ‘koopmanschappen’ ofwel voorraden en grondstoffen van 
belang is. Ten slotte vertoont de statusgroep ‘andere burgers’ de grootste spreiding in het be-
zit van schuldvorderingen.

Enkele vermogensbezitters

Nu de statistische achtergrond van de aristocratische welstand in de context met het vermo-
gen van andere notabelen is geschetst, is het tijd voor enkele concrete voorbeelden. De nala-
tenschap van Otto Anne graaf van Bylandt (1766-1857) kan het aristocratische vermogen illus-
treren. Van Bylandt was in 1848-1849 Eerste-Kamerlid en in latere jaren staat hij op de lijsten 
van hoogstaangeslagenen vermeld. Hij behoort tot een prominente aristocratische familie, 
die meerdere leden van de bestuurlijke elite leverde en ook enkele hoogstaangeslagenen. 

Om te beginnen was Otto Anne broer van Eerste-Kamerlid Jean Charles graaf van Bylandt 
(1776-1841) en tevens broer van Willem Frederik van Bylandt (1771-1855), die in 1814 lid van 
de Notabelenvergadering was geweest en in 1852 op de Noord-Brabantse lijst van hoogstaan-
geslagenen staat vermeld. Daarnaast was Otto Anne oom van mr. Eugène Jean Alexander 
graaf van Bylandt (1807-1876), die in de periode 1848-1874 senator was, en dus ook tot de 
hoogstaangeslagenen behoorde. Hij werd voorzitter van de Eerste Kamer, lid van de Raad 
van State, Provinciaal Gouverneur en Commissaris van de Koning. Het Tweede-Kamerlid, de 
hoogstaangeslagene Carel Jan Emilius graaf van Bylandt (1840-1902) was zijn zoon. Ook was 
Otto Anne via zijn huwelijk met Agatha Wilhelmina Twent de zwager van mr. J.A. Twent van 
Kortenbosch, die van 1806 tot 1810 lid van het Wetgevend Lichaam was geweest.

Toen graaf Van Bylandt in 1857 op 91-jarige leeftijd als ‘kamerheer des Konings’ en groot-
grondbezitter op zijn buiten Boschdaal te Princenhage overleed, was hij weduwnaar. Zoals 
veel aristocraten woonde hij officieel te ’s-Gravenhage. Daar vond ik dan ook zijn erfenisaan-
gifte voor de successiebelasting. In 1852 was hij hoogstaangeslagene in de directe rijksbelas-
tingen in de provincie Noord-Brabant, omdat hij daar kennelijk het grootste deel van het jaar 
verbleef.121 Deze graaf betaalde toen ƒ 3.357 directe rijksbelastingen. 

ƒ 100.000 uit steekproef in successiememories, 1850-1890, en diagram 88, Halve interkwartielafstanden vermogensbestanddelen van 
statusgroepen met minimaal ƒ 100.000 uit steekproef in successiememories, 1850-1890.
121  Voor de aanslagen in de directe rijksbelastingen van Otto Anne graaf van Bylandt zie Bijlage II Alfabetische lijst van de hoogstaan-
geslagenen in de directe rijksbelastingen in Nederland in 1850, 1860, 1870, 1880 en 1890.
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Van Bylandt liet een flink financieel vermogen na van ruim ƒ 430.000, equivalent van vier 
miljoen euro in huidige koopkracht.122 Aangezien hij zelf geen nakomelingen had, ging zijn 
nalatenschap over op de zeven kinderen van zijn twee eerder overleden broers Willem Frede-
rik en Jean Charles. Na aftrek van de openstaande schulden viel volgens het testament van 
de erflater onder de erfgenamen nog ƒ 416.000 te verdelen.123 Weliswaar versnipperde zo het 
omvangrijke vermogen, maar tegelijkertijd droeg het toch ook bij aan de continuïteit van deze 
aristocratische familie in de bloem der natie. Mede door zulke erfenissen waren drie opeen-
volgende generaties van de Van Bylandt-dynastie in de negentiende eeuw in staat om deel uit 
te maken van de nationale bestuurlijke elite in Nederland.

Via de erfgenamen valt een indruk te krijgen van de prominente maatschappelijke positie 
van de familie Van Bylandt. In de negentiende eeuw was zij vertegenwoordigd in de regering 
en het parlement, in het corps diplomatique en in de hofhouding. Ook waren er familieleden in 
lokale bestuursfuncties actief, in het provinciaal bestuur, en de familie telde ook enkele hoge 
militairen. Om te beginnen kreeg Anna Agnes Elize gravin van Bylandt als erfgenaam een 
deel van haar ooms vermogen. Zij was getrouwd met L.H.W. van Aylva baron Rengers, telg 
van een vooraanstaande adellijke familie uit Friesland. Ook haar broer, Charles George Mal-
colm graaf van Bylandt, was erfgenaam. Hij was minister en gezant bij de regering van Zwe-
den en Noorwegen. Eduard Hendrik Elphinstone graaf van Bylandt kreeg ook een erfdeel. Hij 
was hofmaarschalk van Prins Hendrik der Nederlanden. Naar het zich laat aanzien was mr. 
Eugène Jan Alexandre graaf van Bylandt de enige academisch geschoolde erfgenaam. Deze 
kamerheer was ook lid van Provinciale Staten Zuid-Holland en werd later senator. Een an-
dere erfgenaam is neef Jan Anne Isidore graaf van Bylandt, die gemeenteraadslid van Delft 
was. Verder kreeg Louis Eugène graaf van Bylandt, kamerheer van de koning, een erfdeel. Ten 
slotte bekleedde de laatste erfgenaam, Willem Hendrik Renaud Christiaan graaf van Bylandt, 
een militaire functie als kapitein bij het regiment der grenadiers te Leiden. Zo vertoont deze 
prominente familie vrijwel het complete palet van aristocratische maatschappelijke functies.

Het financiële vermogen van graaf Van Bylandt vertoont alle typisch adellijke kenmerken.124 
Om te beginnen was het bestanddeel onroerend goed het belangrijkste. De landbouw lag 
daarmee zonder meer ten grondslag aan Van Bylandts welstand. Zijn grondbezit had een op-
pervlakte van ruim 228 hectaren en het vertegenwoordigde in 1857 een geschatte waarde van 
ƒ 207.697. Ertoe behoorde de genoemde buitenplaats Boschdaal te Princenhage met de boer-
derijen, arbeiderswoningen en landerijen. Het landgoed had een totale oppervlakte van ruim 
105 hectaren. Verder bezat hij in dezelfde gemeente nog vier boerenwoningen en landerijen met 
een oppervlakte van 47 hectaren. Daarnaast had hij een perceel los bouwland met een stuk weg 
van elf hectaren en een los stukje weiland van een halve hectare in het Noord-Brabantse Steen-
bergen. Ten slotte bezat hij ook veel verder weg, in de Zuid-Hollandse gemeente Voorhout, 
een bouwmanswoning met bouw-, wei- en hooilanden met een oppervlakte van 64 hectaren.

122  NA, Archief van Zuid-Holland, Memories van successie, inv.nr. 3686, memorienr. 21686. 
123  Van Bylandt had vier testamenten laten opmaken door notaris J.W. van den Bergh te ’s-Gravenhage, namelijk op 3 december 
1852, op 9 februari 1853, op 31 juli 1856 en op 14 maart 1857. Zie zijn successiememorie.
124  Bijlage I diagram 89. Vermogensprofiel (in medianen) van de adel met minstens ƒ 100.000 uit steekproef in successiememories 
(N=23), 1850-1890, en Bijlage I tabel 16. Samenstelling van het voltooid vermogen (activa) van Otto Anne graaf van Bylandt in 1857, 
met ter vergelijking het vermogensprofiel van de adel met minimaal ƒ 100.000.
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Belegging in veilige, vastrentende staatsschuld is, zoals we zagen net als bezit van onroe-
rend goed, typerend voor het vermogensbeheer van de negentiende-eeuwse aristocraten. Bin-
nenlandse effecten vormden dan ook een ander belangrijk bestanddeel van Van Bylandts ver-
mogen, namelijk 20 procent, ofwel 87.000 gulden volgens de prijscourant van februari 1857, 
de maand waarin hij overleed. Die binnenlandse waardepapieren bestonden hoofdzakelijk 
uit 2½ procent rentende inschrijvingen in het Grootboek der Nationale Werkelijke Schuld. 

Ondanks de successieregel uit die tijd, dat bij vererving in de zijlijn een extra hoge belasting 
werd geheven wegens bezit van buitenlandse effecten, waren zij van graaf Van Bylandt met 
een waarde van bijna 74.000 gulden toch niet gering.125 Kennelijk weerhield die extra belas-
ting hem niet om met zijn geld te doen wat hij wilde. Deze buitenlandse effecten mogen risi-
covol lijken, omdat hij zijn geld immers ver over de grenzen had belegd, maar het ging toch 
ook weer om vooral tamelijk veilige beleggingen in onder andere Oostenrijkse obligaties, 
Franse en Russische staatsschuld, en de Citizenbank of Louisiana in de Verenigde Staten. Erg 
veel risico liep hij daarmee bij nader inzien niet.

Eveneens kenmerkend voor het adellijke vermogen is de hoge waarde van de component 
‘diverse roerende goederen’. Veelal betreft dit luxe-consumptiegoederen. De diverse roeren-
de goederen van graaf Van Bylandt bestonden uit de kleding en het meubilair van het land-
goed Boschdaal en zijn woning te ’s-Gravenhage. Bij elkaar vertegenwoordigen de inboedel 
en ‘lijfsgoederen’ een totale waarde van ƒ 44.000. Daar kwam nog ƒ 1.400 in contanten bij. De 
hoge begrafeniskosten van ƒ 952, die als aftrekpost voor de successierechten in zijn erfenis-
aangifte werden vermeld, weerspiegelen ten slotte de maatschappelijke status van de graaf. 
Zijn uitvaart ging met het nodige uiterlijk vertoon gepaard en zal in ’s-Gravenhage zeker niet 
onopgemerkt zijn gebleven.126 

De nalatenschap van mr. Lodewijk Cornelis Slicher is een voorbeeld van een vermogen van 
het ‘oude patriciaat’.127 Net als Van Bylandt behoort hij tot een familie die al voor 1848 deel uit-
maakte van de Nederlandse bestuurslaag.128 Toen hij in 1856 op 55-jarige leeftijd te ’s-Graven-

125  Vanaf 1824 gold voor de fiscus in verband met het successierecht een tariefverhoging voor buitenlandse effecten. De regeling 
hield in dat voor de vaststelling van het belastbare vermogen de waarde van buitenlandse waardepapieren in de nalatenschap met 
de helft werd verhoogd. De achterliggende gedachte was beleggingen in het buitenland te ontmoedigen en die in het binnenland te 
stimuleren. Deze regeling werd in 1859 vervangen door een te heffen recht van overgang van alle effecten, dus buitenlandse- én bin-
nenlandse, waardoor de verhoging op buitenlandse effecten in feite werd afgeschaft. ‘Wet van den 31sten mei 1824, houdende eenige 
nieuwe bepalingen omtrent de heffing der regten van zegel en registratie’ (Stbl. no. 36); ‘Wet van den 13den Mei 1859, op het regt van 
successie en van overgang’ (Stbl. no. 36). Zie ook W.F. Treub, Ontwikkeling en verband van de Rijks- Provinciale- en Gemeentebelastingen in 
Nederland (Leiden 1885) 341; N.J.P.M. Bos, ‘Vermogensbezitters en bevoorrechte belastingbetalers in de negentiende eeuw’, Bijdragen 
en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 105 (Zeist 1990) 563.
126  Ter vergelijking: de begrafeniskosten van een vermogensbezitter met een nalatenschap van duizend gulden als bijvoorbeeld 
Benjamin Gijsbertus Verschuur, die net als graaf Van Bylandt in 1857 te ’s-Gravenhage overleed, bedroegen 59 gulden. NA, Archief 
van Zuid-Holland, Memories van successie, inv.nr. 3686, memorienr. 9881. Hier moet een kanttekening worden geplaatst bij het 
onderling vergelijken van begrafeniskosten uit successiememories. Vooral bij rooms-katholieken kwam het frequent voor dat er niet 
alleen kosten voor de begrafenis waren, maar ook bijdragen voor de zogenoemde kerkelijke diensten na het overlijden van de erflater. 
In sommige gevallen betrof dat enkele maanden, terwijl het in andere herinneringsdiensten gedurende een langere periode betrof, 
waarvan de kosten dan uiteraard navenant hoger waren. De genoemde voorbeelden in de tekst willen illustreren dat de betreffende 
begrafeniskosten sociale verschillen weerspiegelen.
127  Bijlage I diagram 90. Vermogenprofiel (in medianen) van het ‘oude patriciaat’ met minstens ƒ 100.000 volgens steekproef in 
successiememories, 1850-1890; Bijlage I tabel 17. Samenstelling van het voltooid vermogen (activa) van mr. Lodewijk Cornelis Slicher 
in 1856, met ter vergelijking het vermogensprofiel van het ‘oude patriciaat’ met minimaal ƒ 100.000.
128  Nederland’s Patriciaatsboek 1923, 348.
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hage overleed, was hij ongehuwd en zonder beroep. Het voltooide vermogen van deze patri-
ciër bedroeg bijna ƒ 550.000, ofwel ruim vijf miljoen euro in huidige koopkracht. Bijna zestig 
procent bestond uit onroerende zaken en binnenlandse effecten, zij het dat het bij de laatste 
niet zozeer om staatspapieren ging, maar vooral om aandelen. Hij had ƒ 110.000 belegd in de 
Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij en nog ƒ 2.500 in de Dordrechtse verzekering 
Maatschappij tegen Zeegevaar.

De staat die Slicher voerde, blijkt uit de waarde van zijn inboedel. Het meubilair en de rij-
tuigen werden getaxeerd op ƒ 4.750, en zijn verzameling schilderijen, prenten en tekeningen 
was met ƒ 4.950 zelfs nog iets kostbaarder. Ook wordt zijn bibliotheek vermeld. Zijn boeken-
bezit wordt in de successiememorie helaas niet gespecificeerd, maar de totale waarde werd 
op ƒ 695 geschat.129 Net als bij de eerder genoemde welgestelde erflaters is ook bij hem opval-
lend, dat hij zoveel contanten in huis had. 

Ik vervolg mijn ronde langs de onderscheiden sociale statusgroepen met de Leidse laken-
fabrikant Arnoldus Justus Krantz. Hij is een voorbeeld van ‘het nieuwe geld’ in de negen-
tiende eeuw.130 De familie Krantz staat in de patriciaatsboekjes vermeld, maar maakte geen 

129  Zie voor boekenbezit en leescultuur: Boudien de Vries, Stad vol lezers. Leescultuur in Haarlem 1850-1920 (2011).
130  Bijlage I diagram 91. Vermogensprofiel (in medianen) van het zelfbenoemde patriciaat met minstens ƒ 100.000 (N=12) volgens 
steekproef in successiememories, 1850-1890, en Bijlage I tabel 18. Samenstelling van het voltooid vermogen (activa) van Arnoldus 
Justus Krantz, met ter vergelijking het vermogensprofiel van het nieuwe patriciaat met minimaal ƒ 100.000. Zie verder ook: J.K.S. 
Moes, ‘De laken- en wollenstoffenfabriek van J.J. Krantz en Zoon’, in: C.B.A. Smit en H.D. Tjalsma (eds.), Leids Fabrikaat. Een stads-

De uitvaartstoet weerspiegelt de sociale status van de overledene. Begrafenis van Tweede-Kamerlid 
voor de SDAP, Pieter Lodewijk Tak (1848-1907) op 28 augustus 1907 langs Het kanaal door Walcheren 
te Middelburg.
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deel uit van de bestuurlijke macht en daarom reken ik haar hier tot het ‘zelfbenoemde pa-
triciaat’. Hoewel hij in 1891 te Baarn overleed, woonde Arnoldus Justus officieel in Leiden. 
Na aftrek van zijn openstaande schulden bedroeg het saldo van zijn nalatenschap bijna vier 
ton, ofwel vier miljoen euro in huidige koopkracht. Zelf staat hij echter niet op de lijsten van 
hoogstaangeslagenen vermeld, want hij bezat geen grond, maar zijn vader Boudewijn Fran-
ciscus wel.131

Uit de samenstelling van zijn voltooide vermogen blijkt dat Arnoldus Justus ongeveer twee-
derde risicozoekend had belegd in schuldvorderingen, aandelen en buitenlandse effecten. 
Ook zijn aandeel in de voorraden en grondstoffen van de lakenfabriek, die hij samen met 
zijn broer bezat, valt tot het risicozoekende kapitaal te rekenen. Zijn aandeel in de firma 
J.J. Krantz & zoon bedroeg ƒ 161.827. De hoge renten die hij tegoed had, bestonden uit zijn 
winstaandeel van vijfentwintigduizend gulden over 1890 in het familiebedrijf. De schuldvor-
dering betreft een hypotheek van 24.000 gulden. De aandelenportefeuille van Krantz was 
gevuld met uiteenlopende stukken, zoals deelnemingen in de Leidse bouwvereniging, de 
Amsterdamse Bank, Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij, de Nederlandse bank, 
Stoomvaart Maatschappij Nederland en de Koninklijke Grofsmederij, om alleen de belang-
rijkste te noemen. 

Verder bezat hij deelnemingen in verscheidene tabak- en koffiecultures in Nederlands-
Indië en certificaten van de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij. Ook bevatte zijn porte-
feuille certificaten Nationale Werkelijke Schuld. Zijn buitenlandse effecten bestonden uit 
certificaten van spoorwegen in verscheidene landen, buitenlandse staatsschuld en bankle-
ningen. De waarde van zijn inboedel bedroeg ƒ 5.311. Ten slotte zijn de begrafeniskosten 
453 gulden een indicatie voor de maatschappelijke positie van deze vooraanstaande Leidse 
fabrikant. Zoals we hierboven al zagen kostte de uitvaart van graaf Van Bylandt ruim twee 
keer zoveel.

Miljonairs en multimiljonairs komen in alle onderscheiden statusgroepen voor, maar de 
grote beleggers in risicodragende buitenlandse effecten kwam ik in mijn steekproef in Zuid-
Hollandse successiememories toch vooral tegen bij de statusgroep ‘andere burgers’. Hun 
vermogensprofiel vertoont duidelijk andere kenmerken dan dat van de adel en het ‘oude pa-
triciaat’. De burgerij lijkt over het algemeen naar welstandsvergroting te hebben gestreefd. 
Zij werd aangetrokken door hogere rendementen, die doorgaans gepaard gaan met een gro-
ter beleggingsrisico. Anders dan de aristocratie stak de burgerij minder dan de helft van haar 
vermogen in veilige bestanddelen als vastgoed, binnenlandse staatsobligaties en schuldvor-
deringen in de vorm van hypotheken en pandbrieven.132 Haar voorkeur ging uit naar risico-
dragende investeringsmogelijkheden.

wandeling langs het industrieel erfgoed (Utrecht 1990) 77-99; S.J. Beurze, ‘Winst, vermogen en familiebelang binnen de firma J.J. Krantz 
en zoon 1826-1948’, in: J.K.S. Moes en B.M.A. de Vries (eds.), Stof uit het Leidse verleden. Zeven eeuwen textielnijverheid (Utrecht 1991) 
145-163.
131  Voor de aanslagen in de directe rijksbelastingen van Boudewijn Frans Krantz zie Bijlage II Alfabetische lijst van de hoogstaangesla-
genen in de directe rijksbelastingen in Nederland in 1850, 1860, 1870, 1880 en 1890.
132  Bijlage I diagram 92. Vermogensprofiel (in medianen) van ‘andere burgers’ met minstens ƒ 100.000 (N=111) volgens steekproef 
in successiememories, 1850-1890. In de categorie ‘Schuldvorderingen’ bevinden zich niet alleen hypotheken en pandbrieven, maar 
bijvoorbeeld ook meer risicodragende onderhandse leningen.
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Spoorwegen, tramlijnen en stoombootvaart waren booming business in de tweede helft van de 
negentiende eeuw. De Rotterdamse scheepsbouwer en reder Fop Smit jr. (1815-1892) was dan 
ook een ‘nieuwe welgestelde’ van formaat. In 1892 liet hij een persoonlijk fortuin na van bijna 
zeven miljoen gulden, equivalent voor 72 miljoen euro in huidige koopkracht.133 Samen met 
zijn broers Jan en Leen leidde hij het familiebedrijf, dat zij van hun vader Fop senior hadden 
overgenomen toen hij in 1866 was overleden.134 

Ook Fops neven, de zonen van Jan en Leen, kwamen op hun beurt in het bedrijf werken en 
zij richtten weer nieuwe bedrijven op. Zo was bijvoorbeeld Arie – de zoon van Jan – in 1875 de 
oprichter van de gerenommeerde Rotterdamse scheepswerf De Schelde, waar stoomboten wer-
den vervaardigd. Van 1886 tot en met 1897 zetelde hij tevens in de Tweede Kamer. Dat heeft 
zijn oom Fop junior nog meegemaakt, want hij overleed op 77-jarige leeftijd in 1892 te Rot-
terdam, waar ik zijn successiememorie vond. Die aangifte voor de successiebelasting werd 
overigens gedaan door zijn neef Arie, die tot de erfgenamen behoorde. 

Het zal geen verbazing wekken dat Fop Smit junior, net als zijn vader Fop senior, tot de 
hoogstaangeslagenen in Zuid-Holland behoorde. In mijn steekjaren 1880 en 1890 betaalde 
hij ongeveer duizend gulden directe belastingen.135 De vermogensstructuur van Smit lijkt in 

133  NA, Archief van Zuid-Holland, Memories van successie, inv.nr. 4661, memorienr. 22/4316. Zie ook Willem J.J. Boot, Maas en 
Merwe. Historie van de stoomboot reederij Fop Smit & Co 1878-1951. Herlevend vervoer: fast ferries-waterbus (Hardinxveld-Giessendam 2007).
134  Voor meer informatie over Fop Smit senior: NNBW 5, 759-760. 
135  Voor de aanslagen in de directe rijksbelastingen van Fop Smit en Fop Smit junior zie Bijlage II Alfabetische lijst van de hoogstaan-
geslagenen in de directe rijksbelastingen in Nederland in 1850, 1860, 1870, 1880 en 1890.

De eerste trein reed in Nederland op 20 september 1839 tussen Amsterdam en Haarlem. Het was een 
initiatief van de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HIJSM). Nog geen halve eeuw later 
was de trein het belangrijkste vervoermiddel in Nederland geworden. 
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geen enkel opzicht op die van een aristocraat.136 Staatsobligaties komen in Fops portefeuille 
bijvoorbeeld helemaal niet voor, landerijen evenmin. Volgens zijn successiememorie bezat hij 
alleen zijn woning Insulinde in de Bergpolder te Hillegersberg. Zij bestond uit een herenhuis 
met een tuin en een vijver. Toen hij overleed werd dat bezit getaxeerd op ƒ 36.000. Zijn groot-
ste investering was een aandeel van de Rotterdamse Bank ter waarde van ƒ 857.760. 

Smit was een belegger die het risico bepaald niet schuwde. Sterker nog, het lijkt erop dat 
hij juist risico’s opzocht. Naast kleine investeringsbedragen in een aantal bedrijfjes had Fop 
ƒ 36.000 belegd in Stoomboot Rederij Fop Smit & Co. Ook had hij ƒ 35.000 geleend aan de fir-
ma Willem Smit en Co. te Slikkeveer en ruim 23.000 gulden aan de scheepsbouw- en werktui-
genfabriek Koninklijke Maatschappij De Schelde. In de Nederlandse Stoombootrederij had 
hij ruim ƒ 20.000 gestoken en in de Burgerlijke Maatschap De Merode belegde hij ƒ 54.000. 
Daarnaast participeerde hij in de Internationale Crediet- en Handelsvereniging Rotterdam 
met ruim ƒ 20.000, en in Heinekens Bierbrouwerij Maatschappij had hij het voor die tijd sub-
stantiële bedrag van bijna ƒ 53.000 geïnvesteerd.

Net als van veel andere burgers waren zijn gedurfde investeringen niet tot Nederland be-
perkt. Hij had bijvoorbeeld een lening van ruim ƒ 97.000 verstrekt aan de Leavenworth Bridge 
Company in de Verenigde Staten, die in 1868 begon met de bouw van een metalen brug over 
de Missouri nabij Fort Leavenworth waarmee het ‘wilde westen’ in 1871 door de Chicago- 

136  Bijlage I tabel 19. Samenstelling van het voltooid vermogen (activa) van Fop Smit jr. in 1892, met ter vergelijking het vermogens-
profiel van de andere welgestelde burgerij met minimaal ƒ 100.000.

Rondvaarttochtjes: een van de economische activiteiten van Fop Smit junior.
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Great Western Railway kon worden ontsloten. Zijn investeringen in de andere rijksdelen wa-
ren eveneens verre van risicomijdend. De aandelen of actiën, obligaties en deelnemingen in 
Nederlands-Indië beliepen ƒ 1,3 miljoen, waarvan ruim een ton in de Nederlands-Indische In-
dustrie Fabriek van Stoomwerktuigen te Soerabaya. 

Verder financierde hij de Nederlands-Indische Spoorweg Maatschappij met bijna ƒ 90.000, 
evenals de Java Spoorweg Maatschappij en de Nederlands-Indische Stoomvaart Maatschap-
pij. Zijn andere buitenlandse investeringen beliepen in totaal ruim ƒ 4,2 miljoen. Het gaat 
daarbij om de aanleg van spoorwegen in Amerika en Rusland, Frankrijk, Argentinië, Spanje, 
Oostenrijk en staatsschuld van Turkije, Spanje, Portugal, Italië, Hongarije, Rusland, Venezu-
ela, Mexico en ook zelfs China. Natuurlijk bezat deze buitengewoon rijke Rotterdamse ha-
venbaron ook scheepsparten in stoomschepen, waarvan Callisto, Theano en Arundo van de 
Maatschappij Zeevaart kunnen worden genoemd. 

Bij zijn overlijden werd met ƒ 5.430 betrekkelijk weinig geld aan contanten aangetroffen. 
Zijn inboedel ten huize Insulinde werd weliswaar getaxeerd op ƒ 717.722, ofwel acht miljoen 
euro in huidige koopkracht, maar dat kwam vooral door zijn omvangrijke verzameling van 
kostbare schilderijen en beeldhouwwerken, waarvan helaas geen gespecificeerde catalogus 
of inventaris als bijlage bij zijn erfenisaangifte is gevoegd.

Rijkdom en belastingen

Tot dusver heb ik de welstand van aristocraten en andere notabelen besproken op basis van de 
vermogenscomponenten uit Zuid-Hollandse successiememories. In deze paragraaf verruim 
ik de blik tot heel Nederland met behulp van de belastinggegevens van de lijsten van hoogst-
aangeslagenen. Tegelijkertijd kan daarmee het beeld van de aristocratische welstandsstruc-
tuur uit successiememories worden getoetst. Bevestigt het fiscale profiel het vermogenspro-
fiel van aristocraten en andere notabelen? 

Effectenbezit valt met de lijsten van hoogstaangeslagenen helaas niet na te gaan, omdat 
waardepapieren niet werden belast, maar wel kan worden bekeken of aristocraten meer 
grondbelasting betaalden dan andere notabelen. Of aristocraten ook meer uitgaven aan ‘di-
verse roerende zaken’ zoals kleding, meubilair, kunst, koetsen, gouden en zilveren voorwer-
pen dan andere welgestelde burgers kan blijken uit hun aanslagen in de personele belasting. 
Ten slotte is de aanslag in de patentbelasting een heffing op de uitoefening van een beroep 
en het voeren van een bedrijf, waaruit een directe betrokkenheid bij handel en industrie blijkt. 

De op medianen gebaseerde fiscale profielen van de 3.500 hoogstaangeslagen aristocra-
ten en andere notabelen uit vijf steekjaren tussen 1848 en 1900 zijn in het volgende diagram 
weergegeven.137 

137  Voor de directe rijksbelastingen zie: P.H. Engels, De belastingen en de geldmiddelen van den aanvang der Republiek tot op heden (Utrecht 
1862); Sickenga, F.N. Sickenga, Geschiedenis der Nederlandsche belastingen sedert het jaar r810 (Leiden 1883); W.P.J. Bok, De belastingen en de 
geldmiddelen in het Nederlandse parlement van 1848-1898 (Haarlem 1888) 77; Vries, Joh. de, ‘Het censuskiesrecht en de welvaart in Neder-
land 1850-1917’, Economisch- en sociaal-historisch jaarboek 34 (1974) 188-210; De Vries, Electoraat en elite, 154-163; P.M.M. Klep, A. Lansink 
en W.F.M. Terwisscha van Scheltinga, ‘De registers van patentplichtigen, 1805-1893’, Broncommentaren II (’s-Gravenhage 1987) 19; E. 
Homburg, ‘Personele belastingen en sociale stratificatie: De invloed van de woonplaatsomvang’, Tijdschrift voor sociale geschiedenis 14 
(1988) 312-320; Bos, N.J.P.M. en R.C.J. van Maanen, Fiscale bronnen: structuur en onderzoeksmogelijkheden. Cahiers voor lokale en regionale 
geschiedenis (Zutphen 1993) 18-33; Moes, ‘Lijsten van verkiesbaren’, 137-139, 166-168.
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Uit een vergelijking van de belastingaanslagen van alle hoogstaangeslagen aristocraten 
(adel en ‘oud patriciaat’) in Nederland met die van de andere notabelen (‘zelfbenoemd patri-
ciaat’ en ‘andere burgers’) blijkt, dat de fiscale gegevens in grote lijnen de bevindingen in suc-
cessiememories bevestigen. Om te beginnen betaalden aristocraten gemiddeld meer directe 
belastingen dan de andere notabelen, wat overeenkomt met een gemiddeld groter nagelaten 
vermogen.138 We zagen dat een aristocraat uit de welgestelde vermogensklasse met nalaten-
schappen van minstens een ton gemiddeld ƒ 385.264 bezat, en een notabele burger uit die 
zelfde klasse gemiddeld ƒ 251.769. 

Als de fiscale medianen worden vergeleken, betaalde een aristocraat ruim een kwart meer 
grondbelasting. Ook uit successiememories blijkt dat aristocraten gemiddeld veel meer grond 
bezaten dan andere notabelen. Verder geeft de gemiddelde aanslag personele belasting aan, 
dat aristocraten hun welstand veel meer etaleerden dan andere notabelen. Die aanslag was bij-
na zestig procent hoger. Ook dit correspondeert met een hoger percentage diverse roerende 
goederen in aristocratische successiememories. Ten slotte is typerend voor de rijke burgerij, 

138  Om te kunnen nagaan of de verschillen in belastingdruk van invloed kunnen zijn op de hoogte van de gemiddelde personele 
aanslag van adel, ‘oud patriciaat’, ‘zelfbenoemd patriciaat’ en overige deftige hoogstaangeslagenen, heb ik al hun aanslagen in de 
personele belasting en de patentbelasting ingedeeld in gemeenteklassen naar inwonertal. Daarbij heb ik de indeling gebruikt, die 
voor de personele belasting gold. Uit deze exercitie blijkt dat er weinig verschillen zijn tussen de elitegroepen. Zij woonden zowel in 
grote steden als in kleine gemeenten: de adel wat meer in plattelandsgemeenten dan in steden; het zelfbenoemde patriciaat woonde 
wat meer in de grote steden, terwijl patriciaat en de andere deftige burgerij ongeveer gelijk verdeeld woonden. Zie noot 79 voor de 
tariefklassen van de personele belasting. 

Wie ‘plezierpaarden’ bezat, toonde zijn welstand en betaalde daarom personele belasting. 
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dat zij veel meer patentbelasting betaalde dan aristocraten, en dat komt natuurlijk overeen met 
bezit van koopmanschappen in de vorm van voorraden, grondstoffen en contanten, die in suc-
cessiememories worden aangetroffen.

Op basis van een vergelijking van de op medianen gebaseerde fiscale profielen kunnen aris-
tocraten gekarakteriseerd worden als grootgrondbezitters en welgestelde, gevestigde onder-
nemers- of koopmansfamilies, die met relatief veel uiterlijk vertoon leefden, terwijl de andere 
notabelen zich meer met geld verdienen bezighielden in betrekkelijk nieuwe economische 
sectoren zoals transportwezen, industrie en financiële dienstverlening. Zij waren gericht op 
welstandsvermeerdering. Deze andere notabelen bezaten gemiddeld minder grond, terwijl 
zij net als aristocraten in grote welstand leefden, die zij echter minder ten toon spreidden. Dit 
beeld kan nader worden verfijnd door de bijna drieënhalfduizend hoogstaangeslagenen te 
verdelen in sociale statusgroepen.139

De hoogstaangeslagen adel steekt wat grond- en personele belasting betreft met kop en 
schouders boven de andere statusgroepen uit. De mediane grondbelastingaanslag van de 
adel was met gemiddeld ƒ 759 bijna de helft hoger dan die van het ‘oude patriciaat’, dat ƒ 529 
betaalde, en nog veel hoger dan die van het ‘zelfbenoemde patriciaat’ met ƒ 455 en de ‘ande-
re burgers’ met ƒ 494. Vrijwel het zelfde geldt voor de personele belasting, die werd geheven 
over zichtbare tekenen van welstand. De adel betaalde gemiddeld ƒ 383 en de andere status-
groepen respectievelijk ƒ 312, ƒ 325 en ƒ 181. Beide belastingen c.q. grondbezit en welstand-
setalering vertonen daarmee ook een adellijke onevenredigheid.

139  Bijlage I diagram 93. Fiscaal profiel (in medianen) van de statusgroepen onder de hoogstaangeslagenen (N=3.485), 1850-1890.
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Uit successiememories blijkt dat de adel niet of nauwelijks met het bedrijfsleven was ver-
bonden, maar het ‘oude patriciaat’ wel, waarmee de patentaanslag van aristocraten kan wor-
den verklaard. Het ‘oude patriciaat’ participeerde via ‘actiën’ of aandelen in uiteenlopende 
ondernemingen en betaalde een patentaanslag van ƒ 151, terwijl het ‘zelfbenoemde patrici-
aat’ gemiddeld ƒ 258 in het patent was aangeslagen. De ‘andere burgers’ betaalden ƒ 141 pa-
tentrecht, terwijl de adel ƒ 48 van deze belasting betaalde. Vooral het ‘oude patriciaat’ en het 
‘zelfbenoemde patriciaat’ bezaten ook veel schuldvorderingen.

Als ten slotte de fiscale heterogeniteit van aristocraten (adel en ‘oud patriciaat’) wordt ver-
geleken met die van andere notabelen (‘zelfbenoemd patriciaat’ en ‘andere burgers’), blijkt dat 
hun grondbelasting c.q. grondbezit en personele belasting c.q. welstandsetalering de meeste 
verscheidenheid vertoont. De adel heeft de grootste spreiding in grondbelasting, zodat deze 
statusgroep in dit opzicht de meeste heterogeniteit laat zien. De adel telde een relatief klein 
aantal zeer grote en een groot aantal middelgrote en betrekkelijk kleine grondbezitters.140 

Die verscheidenheid was bij de adel groter dan bij de andere statusgroepen, omdat de adel 
meer grootgrondbezitters telde dan de andere statusgroepen. Het zelfde geldt voor adellijke 
welstandsetalering. ‘Oud patriciaat’ en ‘zelfbenoemd patriciaat’ vertonen meer heterogeni-
teit in patentbelasting. In hun gelederen treffen we dan ook de grote, vooraanstaande onder-
nemers uit de tweede helft van de negentiende eeuw aan.

Nu de samenstelling van het aristocratische vermogen valt te overzien, kan het ten slotte 
worden getypeerd als in hoge mate risicomijdend. Het was gericht op het genereren van een 
vast rendement, een zeker inkomen, zodat aristocraten zich niet direct met geld verdienen 
bezig hoefden te houden. Zo konden zij zich richten op vrijwel onbezoldigde bestuurlijke 
en andere prestigieuze maatschappelijke functies, die weinig of geen inkomen genereerden, 
maar wel hun aanzien consolideerden en versterkten. Daarmee droeg hun vermogen bij aan 
de bevestiging van het beeld, dat zij als bestuurlijke elite, als werkgever in de voor Nederland 
zo belangrijke agrarische sector, als pater familias in de plattelandssamenleving en als hoeder 
van het landschap van zichzelf hadden. 

Hun vermogensbeheer droeg ook bij aan de aristocratische continuïteit in de top van de sa-
menleving toen hun standsprivileges waren afgeschaft. Maar de tijden veranderden en zelfs 
de zekerste belegging in onroerend goed verloor aan het einde van de negentiende eeuw haar 
waarde. Of dat voor aristocraten verstrekkende consequenties heeft gehad, wordt in de vol-
gende paragraaf bekeken.

140  Bijlage I diagram 94. Fiscale heterogeniteit (halve interkwartielafstanden) van de hoogstaangeslagenen (N=3.485), 1850-1890, 
en diagram 95. Hoogstaangeslagen aristocraten en andere notabelen in de grondbelastinghiërarchie (N=3.485), 1850-1890.
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Welstandsveranderingen en vermogensbeheer

[…] in de allerdeftigste kringen laten hoogadellijke, doodarme moeders, na-
dat het hun is gelukt hun zoons een rijk huwelijk te laten doen, zich door het 
jonge paar onderhouden, nemen bontjassen, een automobiel, geld aan van een 
schoondochter die zij niet mogen en die zij bij hun relaties introduceren.

Marcel Proust, De gevangene I (Amsterdam 1991) 46.

Kort na de eeuwwisseling bevond de Franse adel zich volgens Proust in een benarde finan-
ciële situatie.141 Het beeld van verarmende adel wordt bevestigd in bijvoorbeeld Noord-Italië 
door Cardoza, en volgens Lieven en Wasson gold het over het algemeen in heel West-Euro-
pa. Was dat ook bij aristocraten in Nederland het geval? Verarmden zij hier na het verlies van 
standsprivileges en de agrarische depressie, of hield de aristocratische welstand hier beter 
stand dan in de omringende landen? 

Tussen 1848 en 1875 kan van een opgaande fase van de lange golf in de economische ont-
wikkeling worden gesproken. Kenmerkend waren een opbloeiende agrarische sector, die 
profiteerde van de internationale prijsstijging van voedingsmiddelen, de liberalisering van 
het economische verkeer en een terugtredende overheid. In deze periode ging het de Neder-
landse grootgrondbezitters materieel flink voor de wind. Hun inkomen uit grondbezit en de 
kapitaalwaarde ervan namen vanzelf toe. Deze stijgende welstand als gevolg van de agrari-
sche voorspoed in de eerste decennia na 1848 valt samen met de voortdurende aanwezigheid 
van aristocraten op het Binnenhof en heeft daarom waarschijnlijk bijgedragen aan hun con-
tinuïteit in de landelijke politiek. 

Zo was het netto-inkomen van jhr.mr. Pieter Benjamin Johan Vegilin van Claerbergen uit 
zijn circa 1.300 hectaren landbouwgrond in Friesland gestegen van ƒ 5.000 in 1849 tot niet 
minder dan ƒ 20.000 in 1868.142 De inkomsten van mr. Jacob Derk Carel baron van Heecke-
ren van Wassenaer op het landgoed Twickel in Gelderland stegen tussen 1857 en 1866 van 
ƒ 17.300 naar ƒ 25.800, terwijl zijn pachtinkomen tussen 1857 en 1872 toenam van ƒ 21.300 
tot ƒ 34.100, een stijging van zestig procent in vijftien jaar.143 

Na 1878 trad vrij plotseling een scherpe daling in agrarische prijzen op. De belangrijkste 
oorzaak voor de problemen in de landbouw was de integratie van Europa in de wereldmarkt. In 
Amerika waren enorme oppervlaktes voor de landbouw beschikbaar gekomen. Graan kwam 
in toenemende mate uit Noord-Amerika, rundvee uit Zuid-Amerika, schapen uit Australië. 
De produktiekosten waren daar veel lager dan in Europa. Daarnaast werden koelschepen in 
de vaart genomen, die het transport van vlees over grote afstanden mogelijk maakten. Boven-

141  Zie ook Yme Kuiper, ‘Marcel Proust en de adel: tussen snobisme en voyeurisme. Etnografische notities’, in: Arnold Gevers, Con-
rad Gietman, Yme Kuiper en Hanneke Ronnes (eds.), Mensen van adel. Beelden, manifestaties, representaties. Opstellen aangeboden ter gelegen-
heid van het afscheid van Albert Mensema als archivaris bij het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle 14 september 2007 (Hilversum 2007) 35-55.
142  Kuiper, Adel in Friesland, 210. Op blz. 169 en noot 126 komt Kuiper op een schatting van het inkomen van de hoogste adellijke 
grondbelastingbetalers van ƒ 75.000, ƒ 60.000 en ƒ 55.000. Hij gaat er vanuit dat de grondbelasting ongeveer vijftien procent bedroeg 
van de zuiver belastbare opbrengst. Zie daarvoor Bos en De Peuter, Werk in uitvoering, 424, noot 45. Voor de aanslagen in de directe 
rijksbelastingen van jhr.mr. Pieter Benjamin Johan Vegelin van Claerbergen zie Bijlage II Alfabetische lijst van de hoogstaangeslagenen 
in de directe rijksbelastingen in Nederland in 1850, 1860, 1870, 1880 en 1890.
143  Brunt en Haverkate, Tussen twee tijden, 187.
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dien daalden de transportkosten tussen 1860 en 1890 tot ongeveer een kwart. ‘Both contem-
porary observers and subsequent scholarly opinion,’ schrijft Wasson, ‘have tended to view 
the Great Agricultural Depression as a watershed in the history of Europe’s landed elites.’144 

Hoewel de landbouwcrisis ook het inkomen van de grondbezittende aristocraten in Neder-
land moet hebben aangetast, waren zij over het algemeen niet volkomen afhankelijk van de 
agrarische sector. Een substantieel deel van hun vermogen bestond immers uit waardepapie-
ren. Maar vergeleken met andere notabelen in Nederland bezaten aristocraten onevenredig 
veel van de agrarische productiefactor grond, zodat zij relatief ook zwaarder door de depres-
sie in de landbouw werden getroffen.145 

Kuiper laat zien dat de inkomensdaling in individuele gevallen flink kon oplopen. Volgens 
het huurboek van bijvoorbeeld jhr. Jan Anne Lycklama à Nijeholt waren zijn inkomsten uit 
boerderijenbezit tussen 1865 en 1880 gestegen van bijna 23.000 naar ruim 35.000 gulden. 
Maar in 1890 leverde het met 27.000 gulden een kwart minder op.146 Daar komt bij dat er tus-
sen 1865 en 1890 sprake was van inflatie, waardoor hun koopkracht nog verder werd uitge-
hold.147 

Niet alle aristocraten werden echter in dezelfde mate door de agrarische prijsdalingen ge-
troffen. Uit de halve interkwartielafstand van vermogens volgens successiememories blijkt, 
dat binnen de aristocratie een relatief forse vermogens- of welstandsheterogeniteit bestond.148 
Het ligt voor de hand dat de landbouwcrisis voor de rijkste aristocraten relatief minder dra-
matische gevolgen had dan voor hun minder welgestelde standgenoten met relatief veel on-
roerend goed op het platteland. Zo valt te begrijpen, dat Kuiper concludeert dat het negatieve 
inkomenseffect voor de adel in Friesland niet dramatisch groot was. De meeste Friese edelen 
behoorden tot de zeer welgestelden.

De overkoepelende vraag van deze paragraaf is hoe de welstand van aristocraten zich in 
Nederland na 1848 ontwikkelde. Een deel zal vermoedelijk weinig problemen hebben onder-
vonden, omdat zij net als Friese edelen zo rijk waren, dat een jaarlijkse inkomensdaling van 
enkele duizenden guldens hun levensstijl niet wezenlijk in gevaar bracht, terwijl andere, wat 
minder welgestelde aristocraten met landerijen juist in deze voor de landbouw moeilijke tijd 
in financiële problemen geraakten, en zij vroeger of later hun vertrouwde levensstijl dienden 
te herzien of zelfs op te geven, tenzij zij hun vermogen anders gingen beheren. 

De zeer vermogende Gelderse grondbezitter mr. Willem baron van Heeckeren van Kell 
(1815-1914) is een voorbeeld van de eerste categorie. Hij behoort tot een zeer welgestelde aris-
tocratische familie, die sterk was vertegenwoordigd op het Binnenhof.149 Zijn broer was de 

144  Wasson, Aristocracy, 52. Vgl. D. Cannadine, The decline and fall of the British aristocracy (New Haven/Londen 1990) 88 e.v.; Lieven, 
Aristocracy, 92.
145  Van der Laarse, Nation of notables, 45. Pacht was de grootste inkomstenbron voor de adel in Friesland. Kuiper, Adel in Friesland, 
206-210. 
146  Kuiper stelt dat ‘de landbouwcrisis de inkomens van de grote adellijke landheren niet fors deed verminderen.’ Kuiper, Adel in 
Friesland, 210. Voor de aanslagen in de directe rijksbelastingen van jhr. Jan Anne Lycklama à Nijeholt zie Bijlage II Alfabetische lijst van 
de hoogstaangeslagenen in de directe rijksbelastingen in Nederland in 1850, 1860, 1870, 1880 en 1890.
147  De koopkracht van ƒ 1 in 1865 was in 1890 geslonken tot ƒ 0,86. Berekend met: http://www.iisg.nl/hpw/calculate.php.
148  Voor aristocraten met een nalatenschap van minimaal honderdduizend gulden bedraagt de halve interkwartielafstand van het 
saldo der activa ƒ 495.250. Ter vergelijking: die maatstaf van andere notabelen uit dezelfde vermogensklasse is ƒ 332.834.
149  Hij was een zoon van W.H.A.C. van Heeckeren van Kell, Tweede-Kamerlid en Gouverneur; broer van J.D.C. baron van Heeckeren 
van Wassenaer, senator; vader van J.D.C. baron van Heeckeren van Kell, senator; kleinzoon (van moederskant) van J.M. Pabst van Bin- 
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hierboven genoemde Jacob Derk Carel baron van Heeckeren van Wassenaer, een van de rijk-
ste Nederlanders uit het derde kwart van de negentiende eeuw. Zelf begon Willem zijn car-
rière als ambtenaar.150 Daarna werd hij zoals veel van zijn standgenoten eerst advocaat, ver-
volgens burgemeester en daarna gedeputeerde, in dit geval van Gelderland. Uit de hoogte 
van zijn aanslag van 396 gulden in de personele belasting te Angerlo in 1850 blijkt, dat hij op 
stand leefde. Baron Van Heeckeren was toen echter nog geen grootgrondbezitter, zoals uit 
zijn grondbelastingaanslagen naar voren komt. Hij betaalde dat jaar ƒ 71 grondbelasting in 
zijn woonplaats.151 

Als directeur van het Kabinet des Konings staat hij te boek als een van de belangrijkste ad-
viseurs van Willem III. Buitengewoon was dat de vorst hem vooral in zijn bijzondere per-
soonlijke zaken raadpleegde, bijvoorbeeld bij zijn conflicten met de kroonprins en bij zijn 
huwelijk met Emma van Waldeck-Pyrmont. Het kan dus niet verrassen, dat iemand met zo’n 
achtergrond en zulke referenties het ver bracht. In 1877 werd baron Van Heeckeren minister 
van Buitenlandse Zaken. 

Zijn grondbelastingaanslagen laten zien, dat hij toen tot de grootgrondbezitters in Neder-
land behoorde. Van Heeckerens grondbezit was vooral in de jaren zestig flink toegenomen, 

 
gerden, die lid van de Notabelenvergadering was geweest; via zijn tweede huwelijk was hij schoonzoon van L.G.A. graaf van Limburg 
Stirum, senator en Commissaris des Konings in Gelderland. Biografisch archief PDC.
150  M.W. Jurriaanse, De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken 1813-1900; N. Cramer, ‘Mr. W. baron van Heeckeren van Kell (1868-
1877)’, in: Ch. Dumas en H.P.R. Rosenberg (eds.), Het Kabinet der Koningin: geschiedenis van het instituut en het huis aan de Korte Vijverberg 
(Den Haag 1991) 19-23; G.A.M. Beekelaar, ‘Heeckeren van Kell, Willem baron van (1815-1914)’, BWN III, 237.
151  Voor de aanslagen in de directe rijksbelastingen van mr. Willem baron van Heeckeren van Kell zie Bijlage II Alfabetische lijst van de 
hoogstaangeslagenen in de directe rijksbelastingen in Nederland in 1850, 1860, 1870, 1880 en 1890.
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vermoedelijk door een of meerdere erfenissen, want het is hoogst onwaarschijnlijk, dat hij 
met zijn bestuurlijke ambten zoveel geld verdiende, dat zijn grondbelastingaanslag kon oplo-
pen tot ƒ 2.562 in 1870 en ƒ 3.661 in 1890.

Als we afgaan op zijn aanslagen in de personele belasting, namen ook zijn zichtbare te-
kenen van welstand jaarlijks toe. In 1860 betaalde hij ƒ 410 in Angerlo, in 1870 ƒ 816 in An-
gerlo en ’s-Gravenhage, in 1880 ƒ 1.230 in die beide gemeenten en ten slotte in 1890 werd 
hij er ƒ 1.287 aangeslagen. Hij etaleerde zijn welstand dus steeds meer. Naar verluidt had 
hij op een zeker moment in zijn eigen woningen – kasteel Bingerden te Angerlo en Lange 
Voorhout 32 te ’s-Gravenhage – zelfs meer personeel in dienst dan het hele ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Het lijkt dan ook niet al te gewaagd om te stellen, dat deze zeer rijke 
grootgrondbezitter van de agrarische depressie geen onoverkomelijke financiële problemen 
ondervond.

Dat geldt waarschijnlijk niet voor bijvoorbeeld de behoudende Drents-Overijsselse land-
eigenaar mr. Jan Arend Godert baron de Vos van Steenwijk (1818-1905), telg van een vooraan-
staande aristocratische familie, die in de negentiende eeuw niet minder dan zeven leden van 
de bestuurlijke elite leverde.152 Hij is een voorbeeld van een aristocraat, die zijn grondbezit tij-
dens de agrarische depressie substantieel verminderde. 

152  Zijn grootvader van vaderszijde was landdrost van de gemeenten Vollenhove en Kuinre, en gecommiteerde ter Staten-Generaal 
geweest. Zelf was hij zoon van C. de Vos van Steenwijk, die lid was geweest van de Nationale Vergadering, lid van het Wetgevend 
Lichaam en Eerste-Kamerlid. Zijn zoon, W.L. baron de Vos van Steenwijk werd ook senator. Zijn andere zoon, J.A. baron de Vos van 
Steenwijk, werd directeur van het Kabinet des Konings. Via zijn dochter werd hij schoonvader van A. baron van Dedem, die Tweede-
Kamerlid was. Zelf was hij een neef van J.A.G. baron de Vos van Steenwijk, die commissaris des Konings was. En ten slotte was hij een 
achterneef van J.W.J. baron de Vos van Steenwijk, die ook Tweede-Kamerlid was. Biografisch archief PDC.
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Zoals de meeste aristocraten had baron De Vos van Steenwijk een bestuurlijke carrière. Hij 
was burgemeester van de gemeenten Stad- en Ambt-Vollenhove toen de ridderschap hem in 
1846 tot Statenlid koos. Daarop werd hij in 1853 door de Staten van Overijssel tot Eerste Ka-
merlid gekozen (1853-1880). Van 1856 tot 1868 was hij tevens burgemeester van Zwolle, en 
van 1874 tot 1880 was hij voorzitter van de Eerste Kamer. In dat laatste jaar werd misschien 
wel de kroon op zijn bestuurlijke carrière geplaatst toen hij als Commissaris des Konings in 
Utrecht werd benoemd. Deze representatieve functie vereiste echter een aanzienlijk eigen ver-
mogen en dat werd problematisch toen de baron tijdens de landbouwcrisis in welstand ach-
teruitging.

Zoals hiervoor al is gebleken, bestonden ook binnen een rijke familie min of meer aan-
zienlijke welstandverschillen. De familie De Vos van Steenwijk mag zeer welgesteld zijn ge-
weest, uit de belastingaanslagen van Jan Arend Godert valt af te leiden, dat zijn grondbelas-
tingaanslag tussen 1880 en 1890 met bijna driekwart daalde van ƒ 1.098 naar ƒ 293, zodat 
hij zijn grondbezit verminderde, waardoor zijn inkomen uit bezit van onroerend goed na-
venant afnam. Ondertussen steeg zijn personele belastingaanslag onverminderd van ƒ 318 
in 1870 naar ƒ 379 in 1880 en ƒ 444 in 1890, zodat hij zijn leven op stand kennelijk niet al-
leen voortzette, maar ook uitbreidde. Mogelijk financierde hij die stijgende uitgaven door 
de verkoop van een deel van zijn grondbezit, totdat hij al in 1881 wegens financiële redenen 
ontslag nam als Commissaris des Konings. Hij kon in elk geval niet ingaan op het verzoek 
van de regering om te verhuizen naar de officiële ambtswoning het Paushuis te Utrecht. 
Als ambteloos burger sleet hij zijn laatste jaren stilletjes op zijn landgoed Voorstonden te 
Brummen.153

Strategieën van welgesteldheid

Voorbeelden laten zien dat sommige aristocraten aan het einde van de negentiende eeuw zeer 
welgesteld bleven, of zelfs nog welgestelder werden, terwijl andere in deze jaren in finan-
ciële problemen geraakten, hun bestuurlijke ambt vaarwel zegden om zich vervolgens terug 
te trekken langs bijvoorbeeld de zuidwestflank van de Utrechtse Heuvelrug, of in het verleng-
de daarvan in de richting van de Duitse grens. 

Vanuit een Bourdieusiaans perspectief is het interessant om na te gaan hoe aristocraten in 
Nederland reageerden op de daling van hun inkomen en de verminderende waarde van hun 
landerijen in het laatste kwart van de negentiende eeuw. Het gaat mij er daarbij om langs 
kwantitatieve weg een beeld te schetsen dat boven de individuele casussen uitstijgt. Op basis 
van de lijsten van hoogstaangeslagenen kan worden getracht ‘to translate the acts of indivi-
duals into the regularities of social process’, waarbij de diversiteit of heterogeniteit binnen de 
aristocratie uiteraard in het achterhoofd moet worden gehouden.154 

Allereerst is het van belang om vast te stellen, dat het aantal hoogstaangeslagenen in Ne-
derland geleidelijk toenam van ruim duizend in 1850 tot meer dan dertienhonderd in 1890.155 

153  Ibidem.
154  R. Firth, ‘Social organization and social change’, Journal of the Royal Anthropological Institute 84 (1954) 1-20, geciteerd door Kuiper, 
Adel in Friesland, 1.
155  In 1887 werd het aantal verkiesbaren verdubbeld tot een op de vijftienhonderd inwoners. Om een met mijn andere steekjaren ver-
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Deze groei moet echter niet worden gezien als een toename van het aantal welgestelden in 
Nederland. In de grondwet van 1848 was de verhouding van één verkiesbare voor de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal op de drieduizend inwoners vastgelegd, en sindsdien was de be-
volking fors gegroeid van ruim 3 naar 4,5 miljoen zielen. In deze periode werden dus eenvou-
digweg meer welgestelden verkiesbaar voor de senaat. 

Uit de veranderingen in de sociale samenstelling van de lijsten van hoogstaangeslagenen 
kan worden opgemaakt, dat aristocraten aan het einde van de negentiende eeuw niet zodanig 
verarmden, dat zij uit de fiscale elites in de provincies verdwenen.156 De adel handhaafde zich 
getalsmatig en het ‘oude patriciaat’ nam na 1870 zelfs nog toe, waarschijnlijk omdat zijn wel-
stand gedeeltelijk voortkwam uit economische activiteiten, zoals blijkt uit zijn vergeleken met 
de adel tamelijk hoge mediane patentaanslag.157 

Tussen 1850 en 1890 verschenen steeds meer andere notabelen onder de hoogstaangesla-
genen, zodat eerder van een relatieve dan van een absolute verarming van aristocraten moet 
worden gesproken. Belastingaanslagen wijzen erop, dat uit de middenklasse afkomstige ho-
mines novi aristocraten daarbij in welstand evenaarden, en sommigen zullen hen daarin onge-
twijfeld voorbij zijn gestreefd, zoals de al eerder genoemde multimiljonair Louis Drucker en 
havenbaron Fop Smit. 

Opvallend is echter wel, dat er door de autonome groei van het aantal verkiesbaren voor de 
senaat maar weinig aristocraten bijkwamen, die eerder nog niet tot de verkiesbaren hadden be-
hoord. Het aantal andere notabelen dat meer belasting betaalde dan aristocraten nam wel fors 
toe. Bij het ‘zelfbenoemde patriciaat’ was sprake van vrijwel een verdubbeling onder de fis-
cale elite en er kwamen bijna anderhalf keer zoveel andere welgestelde burgers bij de hoogst-
aangeslagenen.

Uit onderzoek in de omringende landen is duidelijk geworden, dat aristocraten in verge-
lijkbare omstandigheden verschillende strategieën volgden om in materieel opzicht ‘oben zu 
bleiben’. Ten eerste begonnen zij zich rond de eeuwwisseling vrijwel overal steeds meer uit 
onbezoldigde bestuurlijke functies terug te trekken. Ook de belangstelling voor een publiek 
ambt van hun gedoodverfde opvolgers uit de eigen aristocratische kring taande toen. Jonge 
edelen gingen zich meer richten op geld verdienen in de financiële dienstverlening en later 
soms ook in de industrie. 

Die professionele transformatie van aristocraten werd misschien niet uitsluitend door de 
landbouwcrisis veroorzaakt, maar de agrarische depressie heeft er waarschijnlijk wel aan bij-
gedragen. ‘[…] the world of trade was no longer under a noble taboo, and more and more 
noblemen took refuge in merchandising, banking, Insurance, and rail way companies’, al-
dus Van der Laarse.158 In hoofdstuk twee is al geconstateerd dat de aanzetten voor zo’n maat-
schappelijke heroriëntatie ook buiten het Binnenhof, in de wijdere sociaal-economische 
kring van hoogstaangeslagen aristocraten in Nederland kan worden vastgesteld. 

gelijkbare populatie te verkrijgen, heb ik de onderste helft van de lijsten van hoogstaangeslagenen uit 1890 hier buiten beschouwing 
gelaten. Zie verder Bijlagen, Beschouwing van de bronnen, De lijsten van verkiesbaren voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal 
1848-1917.
156  Bijlage I diagram 95. Sociale verdeling van de hoogstaangeslagenen (N=3.485) in statusgroepen, 1850-1890.
157  De mediane patentaanslag van de adel is ƒ 48, van ‘oud patriciaat’ ƒ 151, van ‘zelfbenoemd patriciaat’ ƒ 258 en van ‘andere burgers’ 
ƒ 141.
158  Van der Laarse, Nation of notables, 45.
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Een andere optie voor aristocraten na 1848 was dat zij zich het nieuwe geld uit de opbloei-
ende handel, industrie en bankwezen eigen probeerden te maken door een goed huwelijk met 
de rijker wordende ‘upper middle classes’ te sluiten.159 Uit de historische literatuur zijn voor-
beelden van zulke huwelijken in Nederland bekend.160 Zo bracht de trouwpartij van jhr. Hen-
drik van Loon (1831-1901) met Louise Catharina Antoinetta Borski (1832-1893) in 1854 veel 
tongen in de Amsterdamse beau monde in beweging.161 Beide families behoorden overigens 
wel tot het milieu van de hoogstaangeslagen, maar Van Loon werd door tijdgenoten gezien 
als ‘oud geld’ en Borski als ‘nieuw’.162 Van zo’n huwelijk werd in het gezeten milieu schande 
gesproken. 

Ook in Den Haag waren ‘engagementen’ die binnen de adellijke kring werden gesloten het 
belangrijkste onderwerp van roddels. Er stond immers veel op het spel. Goede verlovingen 
konden een reuzenstap omhoog betekenen, maar een mésaillance kon een soms eeuwenlang 
opgebouwde familiestatus in één klap teniet doen. ‘Over een adellijk persoon, die trouwde 
met een burger werd op dezelfde toon gesproken als over een sterfgeval. Een beetje zacht, het 
grote leed indachtig’, schrijven Hermans en Hooghiemstra.163 Schaamte verhinderde dat er 
werd doorgevraagd. 

Of deze aristocratische fusies met nieuwe welstand ook op grote schaal in Nederland 
plaatsvonden is vooralsnog een open vraag, want individuele casussen overheersen de beeld-
vorming en systematisch onderzoek naar dit fascinerende aspect ontbreekt bij mijn weten tot 
op heden. Op de sociale toenadering tussen aristocraten en andere notabelen ga ik daarom in 
het volgende hoofdstuk nader in. 

Lieven, Cardoza en Wasson hebben er in hun werk op gewezen, dat aristocraten zich ter 
compensatie voor het inkomensverlies uit grondbezit tijdens de agrarische crisisjaren meer 
op het lucratievere onroerend goed in steden gingen richten. ‘By the 1890s commercial ren-
tals could make up as much as half a Piedmontese aristocrat’s income, twice or more the re-
turn on capital provided by rural estates. Some families transferred virtually all their wealth 
to urban real estate and investments’, aldus Cardoza.164 

Gebeurde dat ook in Nederland? Hoe flexibel was het in agrararisch onroerend goed vast-
gelegde ‘oude geld’? In hoeverre converteerden Nederlandse aristocraten aan het einde van 
de negentiende eeuw landbouwgrond in stedelijk onroerend goed? In het navolgende worden 
eerst de fiscale indicatoren van de lijsten van hoogstaangeslagenen geanalyseerd. Ter vergelij-
king komt daarbij ook de welstandsontwikkeling van andere notabelen aan bod. Daarna wor-
den de bevindingen getoetst aan informatie uit memories van successie.

159  Wasson, Aristocracy, 104-120.
160  Boudien de Vries, ‘Stabiliteit in een periode van verandering: de huwelijksleeftijd van de Amsterdamse elite, 1811-1883’, Historisch 
tijdschrift Holland 1998, 22-34; Van der Laarse, Nation of notables, 45.
161  F.J.E. van Lennep, Late Regenten (Haarlem 1962); G. Wiersma, Johanna Borski, financier van Nederland 1764-1846 (Amsterdam 
1997); Rob van der Laarse, ‘De hang naar buiten. De notabele levensvormen van het Amsterdamse handelskapitaal’, in: Van der Laarse 
en Kuiper, Beelden van de buitenplaats, 33.
162  Voor de aanslagen in de directe rijksbelastingen van jhr. Maurits Jacobus van Loon zie Bijlage II Alfabetische lijst van de hoog-
staangeslagenen in de directe rijksbelastingen in Nederland in 1850, 1860, 1870, 1880 en 1890.
163  Hermans en Hooghiemstra, ‘Vertel dit toch aan niemand’, 58-59.
164  In Engeland bezaten aristocraten veel vastgoed in steden, maar in Pruisen vrijwel niet, terwijl de situatie in Rusland daar tussenin 
zat. Lieven, Aristocracy in Europe, 109-118; Wasson, Aristocracy, 46-46, 159; Cardoza, Aristocrats, 216, 218-219.
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Afnemend inkomen en toenemende uitgaven

Als de belastingaanslagen van alle hoogstaangeslagen aristocraten chronologisch worden 
bekeken, blijkt duidelijk dat zij sinds 1848 over het algemeen gestaag meer zichtbare tekenen 
van welstand gingen voeren, terwijl hun grondbezit, een van hun belangrijkste inkomsten-
bronnen, in het laatste kwart van de negentiende eeuw kleiner werd. De gemiddelde (media-
ne) grondbelastingaanslag van aristocraten nam in de periode van agrarische voorspoed toe, 
maar na 1870 trad daarin een daling op van bijna tien procent. 

Wat meetbare tekenen van welstand betreft, blijkt dat hun mediane aanslag in het personeel 
over de hele periode bezien met bijna een kwart toenam. Aangezien er geen wezenlijke veran-
deringen in deze belasting werden aangebracht, wijst een hogere aanslag er logischerwijze op, 
dat zij meer gingen spenderen aan uiterlijk vertoon. Aristocraten gingen tijdens de landbouw-
crisis dus in inkomen uit grondbezit achteruit, maar over het algemeen hielden zij hun stand 
op en door de bank genomen voerden zij hun zichtbare welstandstekenen zelfs nog iets op.165

Deze ‘schaarbeweging’ van dalend aristocratisch inkomen uit grondbezit en stijgende uit-
gaven voor representatie zou via interen op vermogen tot welstandsvermindering kunnen 
hebben geleid, zoals mogelijk het geval was bij de hierboven besproken mr. Jan Arend Godert 
baron de Vos van Steenwijk. Toch lijkt het er sterk op, dat aristocraten zich over het algemeen 
aan de gewijzigde situatie hebben aangepast door zich meer op geld verdienen te richten. 
Hun gemiddelde patentaanslag nam in elk geval na 1870 met ruim een kwart toe. De vraag 
rijst of er binnen de aristocratie in dit opzicht een verschil bestaat tussen adel en ‘oud patrici-
aat’, omdat de laatste wat inkomen en vermogen betreft breder georiënteerd was, zoals valt af 
te leiden uit zijn grotere bezit van aandelen in successiememories.

Ter beantwoording splits ik aristocraten op in statusgroepen, om te beginnen de adel.166 
Tijdens de gunstige agrarische conjunctuur steeg zijn gemiddelde grondbelastingaanslag tot 
ongeveer 1880 om daarna af te nemen, terwijl zijn mediane aanslag in het personeel bleef stij-
gen. Het een en ander wijst op teruglopende inkomsten uit onroerend goed in combinatie 
met toenemende uitgaven voor welstandsetalering. Er stonden echter geen extra of nieuwe 
inkomsten uit andere economische activiteiten tegenover. De gemiddelde patentaanslag van 
de adel liep na 1880 zelfs terug. 

Of hij in dit proces inderdaad verarmde, valt op grond van deze informatie echter niet met 
zekerheid te zeggen, omdat het natuurlijk denkbaar is dat de adel zijn vermogensbeheer aan-
paste door bijvoorbeeld meer in effecten te beleggen, of zich wellicht heroriënteerde van agra-
risch op stedelijk onroerend goed om inkomensverlies door de landbouwcrisis te compense-
ren. Deze Bourdieusiaanse financiële reconversieaspecten worden verderop nader bekeken.

Eerst bekijken we de ontwikkeling in de belastingen van de statusgroep ‘oud patriciaat’. 
Zijn belastingprofiel geeft interessante, van het adellijke verloop afwijkende veranderingen te 
zien. De gemiddelde grondbelastingaanslag van het patriciaat vertoont een golvende bewe-
ging, die het verloop van agrarische prijzen weerspiegelt. In de voor de landbouw voorspoe-
dige periode tot omstreeks 1878 stegen de agrarische prijzen en nam dus ook het inkomen 
van de plattelandsbevolking toe. 

165  Bijlage I diagram 96. Fiscale medianen van aristocraten (N=1.423), 1850-1890.
166  Bijlage I diagram 97. Fiscale medianen van de adellijke hoogstaangeslagenen (N=720), 1850-1890.
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Volgens bijvoorbeeld Wintle, die de agrarische depressie en grondhandel in de provincie 
Zeeland nader onderzocht, konden beleggers en grondspeculanten in de jaren zestig en het 
begin van de jaren zeventig flinke kapitaalwinst boeken door hun grond aan de ‘landhon-
gerige’ plattelandsbevolking te verkopen.167 Door de welvaart steeg de vraag naar land. Het 
relatief inelastische aanbod stuwde de prijs extra op, want het aanbod van landbouwgrond 
kon immers alleen toenemen door ontginning van woeste gronden en landaanwinningen 
c.q. droogleggingen. 

De plattelandsbevolking kocht in deze tijd dus voor steeds hogere prijzen onroerend goed 
van grondbezitters, die zelf veelal weinig met de landbouw te maken hadden, of althans niet 
voor het grootste deel van hun inkomen van de agrarische sector afhankelijk waren. De mees-
ten woonden in de steden en een aantal van hen zal bereid zijn geweest om tegen de fors op-
gelopen grondprijzen een deel van hun land te verkopen. 

De ontwikkeling van de gemiddelde grondbelasting van het ‘oude patriciaat’ suggereert, 
dat deze statusgroep bij zulke grondhandel betrokken was.168 Zijn mediane aanslag steeg 
namelijk tussen 1850 van ƒ 510 tot ƒ 596 in 1860. In dit decennium begonnen de agrarische 
prijzen al fors op te lopen. Daarna liep zijn gemiddelde grondbelastingaanslag iets terug tot 
ƒ 579 gulden in 1870 en ƒ 493 in 1880, alles bij elkaar een daling van ruim zeventien procent 
in de tijd dat de landprijzen het hoogst waren. 

Aannemende dat een lagere gemiddelde grondbelastingaanslag over het algemeen op ver-
mindering van grondbezit duidt, en een hogere gemiddelde aanslag op bezitsuitbreiding, 
suggereert de dalende grondbelastingaanslag, dat het ‘oude patriciaat’ onroerend goed ver-
kocht op de top van de agrarische cyclus, toen het inkomen van de boeren een toppunt be-
reikte, de landprijzen tot een ongekend niveau waren gestegen en de te behalen kapitaalwinst 
voor verkopers van agrarisch onroerend goed het grootst was. 

Omstreeks 1878 sloeg de agrarische conjunctuur om en zette de daling van agrarische prij-
zen in, waardoor het inkomen in de landbouw in betrekkelijk korte tijd flink afnam en de be-
zitters van een duur gekocht of zwaar gehypothekeerd stukje land door hun gedaalde inkom-
sten uiteindelijk hun bezittingen weer van de hand moesten doen. Het aanbod van land werd 
groter naarmate de agrarische depressie vorderde terwijl de vraag afnam, zodat de grondprij-
zen daalden. Voor welgestelde beleggers die voor hun inkomen niet direct afhankelijk waren 
van de landbouw betekende dit gouden tijden. Zij werden toen in de gelegenheid gesteld om 
voor een ‘appel en een ei’ grond te kopen van de plattelandsbevolking. 

Uit de relatief hoge patentaanslag van het ‘oude patriciaat’ blijkt, dat het voor zijn inko-
men ook afhankelijk was van handel, nijverheid en bankwezen. Na 1880 nam de gemiddelde 
grondbelastingaanslag van het patriciaat weer toe van ƒ 493 tot ƒ 528 in 1890, waaruit blijkt 
dat het zijn bezittingen wederom iets uitbreidde, en nu dus waarschijnlijk voor relatief weinig 
geld.169 Kortom, het lijkt er sterk op dat de plattelandsbevolking de welstandscontinuïteit van 

167 Wintle, ‘ “Dearly won and cheaply sold” ’, 44-99. Vgl. P.W.J. van den Berg, Het karakter der plattelandssamenleving (Assen 1948): ‘Het 
blijft ook het ideaal van elke arbeider om zelf boer te worden, en zodra er enig kapitaal is bespaard, wordt dat ook beproefd.’ 38, 44.
168  Vgl. De Vries, ‘Absenteïsme van grootgrondbezitters’, 109-123; Moes, ‘Absenteïsme van grondbezitters’, 255-277; Van Zanden, 
De Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw, 359. Zie ook Bijlage I diagram 98. Fiscale medianen van het ‘oude patriciaat’ onder de 
hoogstaangeslagenen (N=703), 1850-1890.
169  De herziening van de belastbare opbrengst wegens gebouwde eigendommen kwam in 1875 gereed, maar deze hertaxatie heeft 
waarschijnlijk weinig of geen invloed gehad op de verandering van de gemiddelde grondbelastingaanslag tussen 1870 en 1880. Dui-
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aristocraten of althans een deel van hen, en dan vooral het ‘oude patriciaat’ mede heeft gefi-
nancierd via de beschreven agrarische afromingscyclus.

Interessant is eveneens dat gelijktijdig de gemiddelde personele belastingaanslag van het 
‘oude patriciaat’ iets steeg. Dit wijst erop dat het patriciaat wat meer tekenen van welstand 
ging voeren. Toen het zijn grondbezit na 1880 wederom uitbreidde, daalde de aanslag in het 
personeel weer iets, zodat het ‘oude patriciaat’ mogelijk iets minder ging spenderen om zijn 
kapitaalportefeuille te spekken. 

Ten slotte vertoont ook de gemiddelde patentaanslag van het ‘oude patriciaat’ een golvend 
verloop. Deze aanslag steeg toen de agrarische depressie zich ontwikkelde en de voedsel-
prijzen daalden. Winstmogelijkheden in handel en nijverheid namen in de steden toe, en het 
‘oude patriciaat’ breidde zijn economische activiteiten in deze omstandigheden uit. 

In een vorige paragraaf bleek uit successiememories, dat de notabele burgerij niet minder 
welgesteld was dan aristocraten. Zij bezat eenvoudigweg meer effecten, en dan vooral buiten-
landse waardepapieren. Bijna een derde van haar vermogen bestond uit dit bestanddeel, ter-
wijl dat bij aristocraten nog geen kwart was. Het inkomen van andere notabelen hing dan ook 
minder af van ontwikkelingen in de agrarische sector en de binnenlandse begrotingen dan 
van de internationale economie en buitenlandse overheidsfinanciën. 

Het grondbezit van de notabele burgerij bestond niet uitsluitend, maar over het algemeen 
wel in hogere mate dan van aristocraten uit stedelijk onroerend goed, zoals fabrieken, werk-
plaatsen en pakhuizen. Haar grondbelastingaanslag veranderde tijdens de agrarische depres-
sie dan ook maar weinig.170 Wel steeg de gemiddelde aanslag in het personeel van de andere 
notabelen geleidelijk, waaruit blijkt dat ook zij steeds meer tekenen van welstand gingen voe-
ren, althans tot in de jaren tachtig, want daarna trad een lichte daling op. Daar kan een ver-
band bestaan met de versnelling in de industrialisatie in deze tijd, die om meer investeringen 
vroeg. 

Over de hele periode tussen 1850 en 1890 bezien was de stijging van de personele belasting 
bij de andere notabelen met ruim dertig procent aanmerkelijk groter dan bij aristocraten, die 
al omstreeks 1850 zeer welgesteld waren en daarna gemiddeld ruim een vijfde meer persone-
le belasting gingen betalen. De notabele burgerij werd dus rijker, en dat toonde zij ook. Hoe-
wel aristocraten en andere notabelen wat welstandsetalering betreft als het ware naar elkaar 
toe groeiden, bleef het verschil tussen beide sociale groepen toch aanzienlijk. In 1890 betaal-
den aristocraten gemiddeld anderhalf keer zoveel personele belasting als andere notabelen. 
In hoofdstuk vier ga ik nader in op de statusrivaliteit, die zich na 1848 in de sociaal-culturele 
ruimte ontwikkelde tussen aristocraten en nieuwe welgestelden uit de gegoede burgerij.

delijk werd dat de waarde van gebouwen flink was toegenomen sinds de eerste taxatie in de jaren twintig ten behoeve van de inrichting 
van het kadaster. Maar de fiscus streefde geen belastingverhoging na, zodat het tarief kon verminderen conform de ‘Wet van 22 Juli 
1873 (Stbl. nr. 116) betreffende de herziening van de belastbare opbrengst van gebouwde eigendommen´. Dit is de overgang geweest 
van repartitie- naar quotisatiestelsel, waarbij een gelijke percentsgewijze heffing van de belastbare opbrengst van ieder gebouwd 
perceel werd bepaald op een tarief van 5,2039%. De bezitters van gebouwde eigendommen kregen in principe geen hogere belas-
tingaanslag. Vrijwel tegelijkertijd met de invoering van de hertaxtie in 1875 sloeg de agrarische conjunctuur om. De landbouwprijzen 
gingen dalen. De stijging van de gemiddelde grondbelastingaanslag van het hoogstaangeslagen patriciaat tussen 1880 en 1890 lijkt er 
op te wijzen dat patriciërs juist meer vaste goederen gingen kopen naarmate de landprijzen kelderden en de plattelandsbevolking in 
financiële problemen kwam. Wintle en Van Zanden constateren ook dat rijke burgers bij deze grondhandel betrokken waren. Michael 
Wintle, ‘ “Dearly won and cheaply sold” ’, 44-99. Vgl. Van Zanden, De Nederlandse landbouw, 359.
170  Bijlage I diagram 99. Fiscale medianen van andere notabelen (N=2.062), 1850-1890.
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Zo zien we in het fiscale bronnenmateriaal een rijk geschakeerd aristocratisch beeld oprij-
zen van relatief afnemende welstand van de adel als gevolg van dalende inkomsten door een 
vermindering van zijn grondbezit. Tegelijkertijd blijkt uit zijn toenemende aanslag personele 
belasting, dat de uitgaven voor representatiekosten in de vorm van zichtbare welstandsteke-
nen opliepen. Het ‘oude patriciaat’ handhaafde zich in die opzichten beter, want uit zijn stij-
gende patentaanslag blijkt dat het economisch actiever werd. 

Ten slotte bestonden tussen aristocraten en andere notabelen duidelijk herkenbare fiscale 
verschillen, die als kenmerkend voor de beide sociale groepen uit de maatschappelijke top-
laag kunnen worden gezien. Aristocraten vallen door het verloop van hun belastingaanslagen 
te karakteriseren als grondbezitters, die tijdens de agrarische depressie over het algemeen 
inkomensverlies leden, hun grondbezit verkleinden en ondertussen hun stand trachtten op 
te houden, terwijl andere notabelen hun economische activiteiten uitbreidden of intensiveer-
den, rijker werden en relatief ook steeds meer zichtbare tekenen van welstand gingen voeren.

Tekenen van welstandsachteruitgang

Het wordt tijd om dit op belastingaanslagen gebaseerde beeld te toetsen aan ander historisch 
bronnenmateriaal. Successiememories laten een daling in de mediane waarde van aristocrati-
sche activa zien en een stijging van die van andere notabelen. Het een en ander suggereert een 
absolute welstandsachteruitgang van aristocraten aan het einde van de negentiende eeuw, 
terwijl andere notabelen flink rijker werden.171 

Hoewel deze indruk vermoedelijk gechargeerd is, omdat aan een vergelijking van succes-
siememories uit 1850 en 1890 een aantal haken en ogen is verbonden, bevestigt het wel in 
grote lijnen het beeld dat uit de lijsten van hoogstaangeslagenen naar voren is gekomen.172 
Gelet op de agrarische depressie, de afhankelijkheid van aristocraten van inkomen uit grond-
bezit en hun stijgende representatiekosten is het aannemelijk, dat zij over het algemeen in 
welstand achteruitgingen, terwijl andere notabelen tijdens het proces van aantrekkende han-
del en industrie in deze jaren hun fortuin maakten, waardoor zij in staat waren om meer wel-
stand te tonen. Uit hun gemiddelde personele belastingaanslag blijkt ten slotte, dat zij dat 
ook deden. 

Hoewel ik hiermee enigszins vooruitloop op wat in het volgende hoofdstuk over het aris-
tocratische consumptiepatroon wordt besproken, is het zinvol om hier alvast te vermelden, 
dat successiememories aan het einde van de negentiende eeuw eveneens een versobering bij 
aristocraten te zien geven.173 In successiememories van honderddertig erflaters met een na-

171  Bijlage I diagram 100. Gemiddelde vermogensomvang (mediaan) van aristocraten en andere notabelen met een nalatenschap 
van minstens ƒ 100.000 in 1850 en 1890, en diagram 101. Gemiddelde vermogensomvang (mediaan) van de statusgroepen met een 
nalatenschap van minstens ƒ 100.000 in 1850 en 1890.
172  Het exact meten van zulke veranderingen met successiememories is problematisch, want de successie-belasting werd in 1878 
gewijzigd. Voortaan waren ook verervingen in de zogenoemde rechte lijn belastingplichtig (kinderen erven van ouders, en vice versa). 
Dit betekent dat er in de peiling van 1890 in sociaal opzicht andere erflaters bij kwamen, namelijk met kinderen, terwijl het in de 
peiling omstreeks 1850 overwegend om kinderloze erflaters gaat. Verder nam het aantal successiememories na 1878 aanzienlijk 
toe. Voor de steekproef heeft dit echter geen consequenties, want aristocratische erflaters uit 1890 hadden evenveel kans om in de 
steekproef te worden getrokken als erflaters uit 1850. Zie ook Bijlagen, Beschouwing van de bronnen, Memories van successie, 1806-
1900 (1926).
173  Bijlage I diagram 102. Veranderingen in het consumptieprofiel (medianen in guldens) van aristocraten en andere notabelen met 
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latenschap van minimaal honderdduizend gulden heb ik openstaande rekeningen met een 
consumptief karakter nader onderzocht. Daaruit blijkt dat aristocraten aanvankelijk na 1848 
relatief de meeste tekenen van welstand voerden en het zichtbaarst waren, maar in de laatste 
decennia van de negentiende eeuw kregen zij het in materieel opzicht moeilijker als gevolg 
van kostbaardere representatie, statuscompetitie en de agrarische depressie. Wat uitgaven 
betreft belandden aristocraten op een niveau dat vergelijkbaar is met dat van andere nota-
belen.

Veranderingen in welstand binnen de aristocratie en binnen de populatie van andere wel-
gestelde notabelen kunnen nog op een andere, aanvullende manier worden bekeken, name-
lijk door vergelijking van de mate van welstandsheterogeniteit via halve interkwartielafstan-
den van activa uit successiememories. Om te beginnen was de welstandsheterogeniteit van 
aristocraten in 1850 aanmerkelijk groter dan die van andere notabelen. Daarna namen de 
welstandsverschillen binnen de aristocratische populatie nog iets toe. In de daaropvolgende 
decennia verscheen echter een aantal nieuwe notabelen, dat zijn fortuin maakte tijdens de 
gunstige economische ontwikkelingen, waardoor de relatieve welstandshomogeniteit in hun 
gelederen verminderde. Uit de vergroting van de halve interkwartielafstand blijkt, dat deze 
diversificatie zich vooral bij de andere notabelen ontwikkelde en niet zozeer bij aristocraten. 
Aan het einde van de negentiende eeuw bevond zich een aantal zeer rijke notabelen in de top 
van de vermogenshiërarchie, die daar eerder nog niet waren. Wat welstandsheterogeniteit be-
treft gingen de andere notabelen als sociale groep meer op aristocraten lijken.

Dit op activa uit successiememories van erflaters met minimaal een ton gebaseerde beeld 
wordt bevestigd door ander historisch bronnenmateriaal, namelijk de aanslagen in de per-
sonele belasting van hoogstaangeslagenen. De spreiding in belastinghoogte c.q. welstands-
etalering binnen de populatie aristocraten was in alle steekjaren groter dan van andere nota-
belen. Bij beide sociale groepen nam deze spreiding na 1848 toe. Binnen elke afzonderlijke 
groep ontwikkelde zich dus een toenemende welstandsdiversiteit.174 

Van de notabelencultuur is wel gesteld, dat zij uit een voortdurende botsing van groepscul-
turen bestond.175 In termen van statuscompetitie of Luxuskonkurrenz zoals de Duitse historicus 
Reif dat noemt, verscheen in de tweede helft van de negentiende eeuw een aantal notabelen, 
dat meer tekenen van welstand ging voeren en in die zin op aristocraten ging lijken.176 Het 
ging daarbij vooral om het ‘zelfbenoemde patriciaat’, en in mindere mate om de statusgroep 
‘andere burgers’. Een aantal aristocraten lijkt daarop vrij snel te hebben gereageerd door hun 
eigen welstandsetalage enigszins te verhogen, zodat zij in dit opzicht in elk geval ‘oben’ ble-
ven. Uitgesplitst naar sociale statusgroepen, blijkt dat dit vooral voor de adel en in veel min-
dere mate voor het ‘oude patriciaat’ geldt.177 Verhoogde uitgaven impliceert bij gelijkblijven-
de, of zelfs teruglopende inkomsten, dat het aristocratische vermogensbeheer moest worden 
aangepast om niet in welstand achteruit te gaan.

een nalatenschap van minimaal ƒ 100.000 volgens steekproef in successiememories, 1850 en 1890.
174  Bijlage I diagram 103. Welstandsspreiding (halve interkwartielafstanden) van aristocraten en andere notabelen met een nala-
tenschap van minimaal ƒ 100.000 volgens steekproef in successiememories, 1850/1890, en diagram 104. Halve interkwartielafstand 
personele belasting in guldens van de hoogstaangeslagenen, 1850-1890.
175  Kuiper en Van der Laarse, ‘Inleiding’, 18.
176  Reif, Adel, 29.
177  Bijlage I diagram 105. Halve interkwartielafstand personele belasting van de hoogstaangeslagenen in status-groepen, 1850-1890.
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Aangepast vermogensbeheer

Iedereen berekende toch bij het koopen of verkrijgen van landerijen hoe groot de 
vermoedelijke opbrengst of de pacht was, die hij er jaarlijks ongeveer van zou 
kunnen maken en van die opbrengst of pachtwaarde trok hij de grondbelasting, 
evenals de polder- en andere lasten af.

E.J.J.B. Cremers, De economische werking der grondbelasting op de onge-
bouwde eigendommen (’s-Gravenhage 1892) 6.

Verstandig beheer van grondbezit, zoals Cremers schetst, was vooral voor aristocraten van 
groot belang, want zonder noemenswaardige economische activiteiten waren zij voor hun 
inkomen immers in hoge mate aangewezen op het rendement dat hun bezittingen genereer-
den. Onroerend goed vormde een belangrijk deel van hun materiële machtsbasis. Het ver-
schafte de grondbezitter ‘in de eerste plaats een duurzamen en onvergankelijken waarborg 
voor het behoud van zijn kapitaal’ en het bracht ‘het genot eener behoorlijke, wettelijk verze-
kerde rente’, aldus de Amsterdamse rechtsgeleerde Moltzer in zijn in 1892 gepubliceerde stu-
die over landbouw en kapitaalbelegging.178 

Tijdens de agrarische depressie liep dit inkomen echter terug. Bovendien verminderde de 
kapitaalwaarde van landerijen. De miljonairs en multimiljonairs onder de aristocraten waren 
in staat om die tegenspoed vermoedelijk zonder al te veel problemen op te vangen, maar de 
massa van hun wat minder welgestelde standgenoten kwam door het teruglopende inkomen 
en de relatief hoge, almaar stijgende uitgaven in financiële problemen, tenzij zij hun vermo-
gensbeheer aanpasten.

Volgens Thompson leidde de agrarische depressie ertoe dat Britse aristocraten zich meer 
op stedelijk onroerend goed gingen richten, en ook dat zij sindsdien meer geld in aandelen 
staken.179 Geleidelijk kwamen er daarna steeds meer edelen in de directie van bedrijven en 
op de lange duur heeft dat de weg geplaveid voor meer intensieve allianties tussen oude en 
nieuwe families. Cardoza constateert in Noord-Italië eveneens een verhoogde belangstelling 
van aristocraten voor het in deze tijd lucratiever wordende stedelijke onroerend goed, maar 
daar vond volgens hem geen samensmelting van aristocraten en de gegoede burgerij plaats.180

Voor Duitsland relativeerde Reif het gewicht, dat aan de agrarische depressie van het einde 
van de negentiende eeuw is toegekend. Aristocraten reageerden daar over het algemeen soe-
pel op de dalende landbouwprijzen in de laatste decennia van de negentiende eeuw. Zij onder-
vonden er volgens hem geen dramatische gevolgen van. De echte problemen voor de Duitse 
adel ontstonden pas in de daaropvolgende, werkelijk zware landbouwcrisis aan het einde van 
de jaren twintig in de twintigste eeuw.181 

178  ‘Doch verreweg het merendeel der in ons land verpachte gronden is, voor den elders wonenden eigenaar, hoofdzakelijk slechts 
een voorwerp van belegging, nevens het genot eener behoorlijke, wettelijk welverzekerde rente, in de eerste en voornaamste plaats 
hem verschaffend een duurzamen en onvergankelijken waarborg voor het behoud van zijn kapitaal.’ J.P. Moltzer, Landbouw en kapi-
taalbelegging. Eene studie over den privaatrechtelijken grondslag van ons landbouwbedrijf (Haarlem 1892) 67. Van 1895 tot 1907 was hij lid van 
de Raad van State. Biografisch archief PDC; Nederland’s patriciaat 1967.
179  Thompson, English landed society, 299-307.
180  Cardoza, Aristocrats, 169 e.v.
181  Reif, Adel, 96-99.
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Hoe beheerden aristocraten in Nederland hun vermogen in deze turbulente tijd? Conver-
teerden zij onroerend goed in effecten toen de agrarische depressie zich hier in de jaren tach-
tig aandiende, zoals in Groot Brittannië, en richtten zij zich toen meer op het lucratieve vast-
goed in de steden, zoals in Noord-Italië? Of was in Nederland van beide geen sprake, omdat 
de landbouwcrisis hier voor hen per saldo, net als in Duitsland, relatief meeviel? Vond met 
andere woorden een aristocratische kapitaalconversie op het Bourdieusiaanse veld van geld 
en economie ook in Nederland plaats, of was was daarvan geen sprake?

Conversie van grond in effecten

Das Gros des Adels in Deutschland trat mit seinem Kapitaal nur äußerst zö-
gernd aus dem engeren ländlichen Bereich heraus.

Heinz Reif, Adel im 19. und 20. Jahrhundert (München 1999) 94.

In Duitsland hield de adel volgens Reif vast aan zijn grondbezit, maar op de vraag of aris-
tocraten in Nederland met het oog op behoud van inkomen tijdens de agrarische depressie 
het grondbezit in hun kapitaalportefeuille converteerden in effecten blijft de vaderlandse ge-
schiedschrijving het antwoord vooralsnog schuldig. Met Zuid-Hollandse successiememories 
neem ik hun effectenbezit op dit punt onder de loep. Om vergelijkingen met andere notabe-
len te kunnen maken, heb ik voor dat doel alle aandelen, binnenlandse en buitenlandse fond-
sen uit de successiememories van erflaters in mijn steekproef met minimaal een ton geana-
lyseerd.

Weiland in de polders omstreeks 1900.
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Deze erfenisaangiften voor de successiebelasting laten zien, dat de mediane waarde van het 
effectenbezit van aristocratische erflaters met minimaal een ton aan het einde van de negen-
tiende eeuw niet was gestegen, maar juist met bijna twintig procent was verminderd, terwijl 
andere notabelen hun effectenportefeuille met gemiddeld meer dan de helft uitbreidden.182 
Op het niveau van sociale statusgroepen lijkt verminderd effectenbezit zowel voor de adel, 
het ‘oude patriciaat’ als de ‘andere burgers’ te gelden. Alleen het ‘zelfbenoemde patriciaat’ 
breidde zijn waardepapieren in deze periode met maar liefst ruim veertig procent uit. Deze 
statusgroep profiteerde dus waarschijnlijk het meeste van de economische hausse die toen 
tot ontwikkeling kwam.

In de vermogensportefeuille van Nederlandse aristocraten lijkt op basis van een steekproef 
in deze historische bron over het algemeen geen sprake te zijn geweest van een kapitaalcon-
versie van grond in effecten. Aristocraten hielden kennelijk vast aan hun onroerend goed, zo-
als Reif bij hun standgenoten in Duitsland heeft vastgesteld. Daarmee rijst de vervolgvraag 
naar het alternatief voor aristocraten om hun inkomen en vermogen op peil te houden. Ver-
ruilden zij agrarisch onroerend omstreeks de eeuwwisseling voor lucratievere bezittingen in 
de steden, zoals in Italië is geconstateerd? De belastingaanslagen van de lijsten van hoogst-
aangeslagenen bieden de mogelijkheid om daar nader op in te gaan.

Omzetting van agrarisch in stedelijk onroerend goed

In successiememories heb ik geen aanwijzingen gevonden dat aristocraten op de dalende 
pacht- en grondprijzen aan het einde van de negentiende eeuw meteen reageerden door hun 
agrarische vastgoed in bijvoorbeeld staatsobligaties of aandelen te converteren. Een andere 
mogelijkheid om hun inkomen op peil te houden zonder grotere risico’s in hun vermogens-
beheer te introduceren, bestond uit het veranderen van de samenstelling van hun vastgoed-
portefeuille. 

Converteerden aristocraten in Nederland hun in rendement en waarde teruglopend agra-
rische onroerend goed in stedelijk vastgoed, dat in deze periode van bevolkingsgroei, verste-
delijking en industrialisatie voortdurend in huur- en kapitaalwaarde steeg?183 Ter beantwoor-
ding gebruik ik de op de lijsten van hoogstaangeslagenen vermelde grondbelastingaanslagen 
en het specifieke stedelijke vastgoed uit successiememories van aristocraten, waarbij is ver-
meld dat het werd verhuurd. De grondbelastingaanslagen zijn van 1848 tot en met 1893 per 
gemeente op de lijsten van hoogstaangeslagenen opgenomen, zodat aristocratische bezittin-
gen in plattelandsgemeenten en in steden kunnen worden onderscheiden, zoals ik hiervoor 
al heb laten zien bij de analyse van grootgrondbezitters in Nederland. Ik baseer mij daarbij 
wederom op de indeling naar inwonertal, die in de negentiende eeuw bij de heffing van de 
personele belasting werd gehanteerd.184

182  Bijlage I diagram 106. Gemiddelde waarde (mediaan) van het effectenbezit van aristocraten en andere notabelen met een nala-
tenschap van minimaal ƒ 100.000 volgens steekproef in successiememories, 1850/1890, en diagram 107. Gemiddelde waarde (medi-
aan) van het effectenbezit van statusgroepen met een nalatenschap van minimaal ƒ 100.000 volggens steekproef in successiememo-
ries, 1850/1890.
183  Vgl. Thompson, English landed society, 299-307; Cardoza, Aristocrats, 216, 218-219.
184  Zie noot 79 voor de tariefklassen van de personele belasting.
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Onder steden versta ik hier gemeenten met minstens drieduizend inwoners; plattelands-
gemeenten telden minder zielen. Als een grondbelastingaanslag in een plattelandsgemeente 
was opgelegd, kan worden aangenomen dat die aanslag was gebaseerd op agrarisch onroe-
rend goed, zoals boerderijen en bouw- of weiland. Bij een grondbelastingaanslag in een ge-
meente met meer dan drieduizend inwoners neem ik aan, dat de aanslag voornamelijk hui-
zen, fabrieken, pakhuizen en dergelijke betreft, kortom stedelijk onroerend goed. 

Hoewel er na 1848 wijzigingen in de grondbelasting werden aangebracht, kunnen met 
grondbelastingaanslagen bezitsveranderingen worden gemeten, want het tarief bleef onver-
anderd.185 Over het algemeen kan worden gesteld dat een stijgende grondbelastingaanslag op 
bezitstoename wijst, die op haar beurt een hoger inkomen uit onroerend goed betekent, ter-
wijl een dalende aanslag werd veroorzaakt door bezitsvermindering resulterend in een lager 
inkomen uit vastgoed. 

Voor een analyse van de kapitaalconversie van agrarisch in stedelijk vastgoed gebruik ik 
alle grondbelastingaanslagen (N=13.790) van de hoogstaangeslagen aristocraten (N=1.423) 
uit vijf steekjaren na 1848. Elke grondbelastingaanslag betreft al het vastgoed van een hoog-
staangeslagene in een gemeente. Ook hun woonplaatsen zijn daarbij van belang, want naast 
hun huis bezaten zij daar vaak ook ander vastgoed, dat zij verhuurden, zoals het voorbeeld 
van mr. Philip Jacob baron van Pallandt illustreert. 

In 1890 betaalde hij in ’s-Gravenhage ƒ 277 grondbelasting en ƒ 320 personele belasting, 
waaruit blijkt dat hij er woonde, of althans een deel van het jaar verbleef. Volgens zijn succes-
siememorie bezat baron Van Pallandt in 1892 te ’s-Gravenhage echter niet alleen zijn huis met 
schuur en erf aan de Korte Vijverberg en een koetshuis, bovenhuis en erf aan de nabijgelegen 
Nieuwe Schoolstraat, maar ook een huis en erf in de Kazernestraat, dat hij verhuurde.186 Bo-
vendien bezat zijn echtgenote jkvr. Adriana Maria van Zuylen van Nijevelt toen in dezelfde stad 
nog drie huizen in de Nieuwe Havenstraat, die eveneens werden verhuurd.187 Ook die bezittin-
gen zijn in de grondbelastingaanslag van baron Van Pallandt in ’s-Gravenhage op de lijsten van 
hoogstaangeslagenen opgenomen, want de belastingen op de bezittingen van de echtgenote 
stonden op naam van de echtgenoot.188

In het navolgende wordt op basis van grondbelastingaanslagen eerst een reconstructie ge-
maakt van de veranderingen in het bezit van stedelijk en agrarisch onroerend goed van de 
hoogstaangeslagenen in heel Nederland gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw. 

185  De aanslag was gebaseerd op de belastbare opbrengst van het onroerend goed ten tijde van de inrichting van het kadaster in de 
jaren twintig van de negentiende eeuw. Sindsdien waren de huren en pachten fors gestegen. Volgens contemporaine berekeningen 
was de belastbare opbrengst aan het einde van de negentiende eeuw meer dan verdubbeld (Cremers, Economische werking grondbelasting, 
39-40). De belastingdruk bleef echter ongewijzigd, ook toen de kadastrale herschatting van de belastbare opbrengst van gebouwde 
eigendommen halverwege de jaren zeventig gereed kwam. De fiscus wilde huizenbezitters namelijk niet extra belasten, zodat het 
tarief evenredig verminderde en de belastingaanslag per saldo onveranderd bleef. Bos en De Peuter, Werk in uitvoering, 424. Zie ook de 
bespreking van de grondbelasting en de belastingwetten in Bijlagen, Beschouwing van de bronnen, De lijsten van verkiesbaren voor 
de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1848-1917.
186  Kadastrale kenmerken: gemeente ’s-Gravenhage, sectie en perceelnummer: E-1391; totale oppervlakte: 0,0176 hectaren. inv.nr. 
3828, memorienr. 12/159, artikelnr. 4.
187  Huisnummers 34, 36 en 38, kadastrale kenmerken: gemeente ’s-Gravenhage, sectie en perceelnummer: G-2691 G-2692 
G-2693; totale oppervlakte: 0,0419 hectaren (in de successiememorie inv.nr. 3826, memorienr. 11/8063, artikelnr. 61, 62 en 63.
188  Kieswet 1850, artikel 3; Moes, ‘Lijsten van verkiesbaren’, 134. De vrouw kreeg pas in 1976 dezelfde juridische handelingsbe-
voegdheid als de echtgenoot. Dirk Heirbaut, Privaatrechtsgeschiedenis van de Romeinen tot heden (z.p. 2005) 197.
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Om te kunnen beoordelen of zij in hun vastgoedportefeuille agrarisch bezit in stedelijk vast-
goed converteerden, maak ik gebruik van enkele indicatoren. Achtereenvolgens wordt beke-
ken welke statusgroepen het meest afhankelijk waren van agrarisch onroerend goed, hoeveel 
hoogstaangeslagen aristocraten onroerend goed in steden bezaten, welke veranderingen in 
de verhouding stedelijk/agrarisch vastgoed optraden, en of hun gemiddelde grondbelasting-
aanslag in steden aan het einde van de negentiende eeuw was gestegen. 

Bezit in steden en op platteland

Sommige aristocraten werden meer door de landbouwcrisis getroffen dan andere. Hun 
kwetsbaarheid hing niet alleen af van het aandeel van onroerend goed in hun kapitaalpor-
tefeuille, maar ook van de soort vastgoed. Aristocraten die voornamelijk landerijen bezaten 
werden uiteraard meer getroffen door de dalende landbouwprijzen dan degenen die bijvoor-
beeld vooral huizen in de steden bezaten. Bovendien waren er ook verschillen in de gemiddel-
de prijsontwikkeling van bouwland, weiland en woeste grond in een bepaalde regio of streek. 
Kortom, er valt aan een aantal nuanceringen te denken. 

Uit de grondbelastinginformatie van de lijsten van hoogstaangeslagenen blijkt dat aristo-
craten, en dan vooral edelen, over het algemeen meer grondbelasting op het platteland be-
taalden en dus kwetsbaarder waren voor prijsontwikkelingen in de landbouw dan andere no-
tabelen. Gemiddeld was 77 procent van de aristocratische grondbelasting van 1850 tot en met 
1890 gebaseerd op onroerend goed in plattelandsgemeenten, terwijl dat bij andere notabelen 
67 procent bedroeg.189 Dit kan worden gezien als een overeenkomstig verhoogd risico op ver-
minderde inkomsten voor aristocraten, omdat zij eenzijdiger waren georiënteerd op de agra-
rische sector.

In dit opzicht valt op het niveau van sociale statusgroepen wederom een adellijke dispro-
portionaliteit op, want de adel bezat het meeste onroerend goed op het platteland. Gemid-
deld bestond 86 procent van de adellijke grondbelasting uit aanslagen in plattelandsgemeen-
ten, bij het ‘oude patriciaat’ was dat 74 procent, bij het ‘zelfbenoemde patriciaat’ 66 procent 
en ten slotte bij de ‘andere burgers’ 67 procent.190 

De minderheid van de hoogstaangeslagenen leefde op het platteland. De meesten woon-
den permanent of een deel van het jaar in de stad, hier dus gedefinieerd als een gemeente met 
meer dan drieduizend inwoners. Zij bezaten er een woning, meestal met bijbehorende op-
stallen zoals een koetshuis, en vaak ook nog ander vastgoed dat zij verhuurden. Gemiddeld 
bezat zeventig procent van de hoogstaangeslagen aristocraten in de tweede helft van de ne-
gentiende eeuw onroerend goed in steden (64 procent van de adel en 77 procent van het ‘oude 
patriciaat’). Als we het verloop van steekjaar tot steekjaar met behulp van grondbelastingaan-
slagen reconstrueren, blijkt dat het percentage aristocraten met een grondbelastingaanslag 
in de steden na 1870 licht steeg van 69 naar 73 procent.191 

189  Bijlage I tabel 20. Verhoudingen grondbelasting van de hoogstaangeslagenen in steden en op het platteland.
190  Bijlage I diagram 108. Verhouding van grondbelasting in steden en op platteland van aristocraten, 1850-1890, diagram 109. Ver-
houding van grondbelasting in steden en op platteland van adellijke hoogstaangeslagenen, 1850-1890, en diagram 110. Verhouding 
van grondbelasting in steden en op platteland van het ‘oude patriciaat’ onder de hoogstaangeslagenen, 1850-1890.
191  Bijlage I diagram 111. Percentage hoogstaangeslagenen met onroerend goed in steden, 1850-1890.
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Uitsplitsing in statusgroepen wijst uit, dat het daarbij vooral om de adel ging. Opmerke-
lijk is dat het percentage andere notabelen onder de hoogstaangeslagenen met stedelijk on-
roerend goed tegelijkertijd afnam. Een deel van de verklaring is waarschijnlijk dat ook bui-
ten de steden, in kleine plattelandsgemeenten nieuwe welstand ontstond, die haar weg vond 
naar de lijsten van hoogstaangeslagenen, zoals de Twentse textielbaronnen illustreren. Een 
ander deel werd veroorzaakt door migratie van welgestelde burgers uit de duurder, drukker 
en vaak ook viezer wordende steden naar relatief goedkopere, lommerrijke plattelandsge-
meenten met veel natuurschoon, waar zij op stand konden leven in de traditie van de familie.

Uit deze gegevens komt dus na 1850 een toenemende aristocratische, en dan vooral adellij-
ke belangstelling voor stedelijk vastgoed naar voren, die tijdens de landbouwcrisis geduren-
de de laatste decennia van de negentiende eeuw nog verhoogde. Dit beeld van Nederlandse 
aristocraten past in grote lijnen in Wassons constatering: ‘Aristocrats were particularly active 
all over the Continent in real estate development. Rising urban property values benefited the 
elite, who usually lived in the most desirable parts of large cities.’192 

Daarnaast vertegenwoordigde stedelijk onroerend goed voor aristocraten een symbolische 
waarde, die nog steeg naarmate hun representatie complexer werd als gevolg van een toene-
mende statusrivaliteit met nouveaux riches in de laatste decennia van de negentiende eeuw. Een 
aanzienlijk huis in de stad bood de mogelijkheid om feesten, bals en diners voor de coterie te 
geven, die het leven in hoge kringen ritualiseerden, zoals Couperus in De boeken der kleine zielen 
laat zien. Met zulke lokale activiteiten kon sociale in- en uitsluiting zeer concreet tot uitdruk-
king komen. 

192  Wasson, Aristocracy, 45.
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De lijsten van hoogstaangeslagenen geven ook prijs in welke steden aristocraten (adel 
en ‘oud patriciaat’) en andere notabelen (‘zelfbenoemd patriciaat’ en ‘andere burgers’) meer 
grondbelasting gingen betalen. Tussen 1880 en 1890 nam de aanslag van de adel vooral toe in 
Arnhem, ’s-Gravenhage en Utrecht. Die van het ‘oude patriciaat’ steeg in ’s-Gravenhage, Am-
sterdam, Arnhem, Utrecht en Zeist, terwijl zijn aanslag in Rotterdam en Maastricht afnam. 
De grondbelasting van het ‘zelfbenoemde patriciaat’ nam toe in ’s-Gravenhage en Rotter-
dam, terwijl zijn aanslag in Amsterdam daalde. Ten slotte breidden de andere hoogstaange-
slagen burgers hun bezit van onroerend goed vooral uit in Amsterdam, ’s-Gravenhage, Rot-
terdam, Dordrecht, Arnhem en Haarlem.

In de laatste decennia van de negentiende eeuw zien we dus op de lijsten van hoogstaange-
slagenen in Nederland wat meer aristocraten met stedelijk onroerend goed vermeld. De daar-
uit voortvloeiende volgende vraag is of de verhouding binnen hun totale vastgoedportefeuille 
veranderde ten gunste van stedelijke bezittingen. Daartoe heb ik het aandeel van de grondbe-
lasting voor hun bezit in steden berekend.

Het is misschien niet verrassend, maar wel van belang om vast te stellen, dat aristocraten 
vergeleken met de andere notabelen over de hele periode relatief minder grondbelasting in 
steden betaalden. Net als in andere West-Europese landen waren aristocraten in Nederland 
in dat opzicht eenvoudigweg meer op het platteland georiënteerd dan op de stad. Verder valt 
op, dat de ontwikkeling van de grondbelastingaanslag van beide groepen vanaf 1850 vrijwel 
parallel loopt.193 Zowel bij aristocraten als bij andere notabelen is sprake van een afnemend 
percentage grondbelasting in de steden tot 1880. Daarna gingen beide groepen relatief meer 
grondbelasting in steden betalen, zodat hun bezit van stedelijk onroerend toenam ten tijde 
van de landbouwcrisis. Dat kan als een aanwijzing worden gezien voor een heroriëntatie op 
stedelijk vastgoed in hun vermogensbeheer.

Als aristocraten in statusgroepen worden verdeeld, blijkt allereerst dat het ‘oude patriciaat’ 
veel meer op de stad was georiënteerd dan de adel.194 In 1850 was ruim een derde van zijn tota-
le grondbelastingaanslag gebaseerd op stedelijke bezittingen. Dat aandeel liep daarna terug 
tot minder dan een kwart in 1890. Voor de adel werd stedelijk onroerend goed na 1880 relatief 
belangrijker. In 1880 was nog twaalf procent van zijn totale grondbelastingsom gebaseerd op 
bezittingen in steden en dat liep op tot vijftien procent in 1890, terwijl dat aandeel voor het 
‘oude patriciaat’ niet of nauwelijks veranderde. Het een en ander suggereert dat de adel zijn 
bezit in steden uitbreidde toen de agrarische depressie de plattelandseconomie in een crisis-
situatie had gebracht.

De relatieve flexibiliteit in het aristocratische vermogensbeheer wordt bevestigd door het 
toenemende aantal aristocraten dat vooral na 1880 steeds hogere grondbelasting wegens ste-
delijke bezittingen ging betalen.195 In 1850 betaalde nog 16 procent van de aristocraten een 
grondbelastingsom die voor minstens de helft was gebaseerd op bezittingen in steden. Dat 
percentage liep op tot bijna 24 procent in 1890. De grootste veranderingen in dit reconversie-
proces vonden na 1880 plaats, toen de gevolgen van de agrarische depressie duidelijker merk-
baar waren geworden. 

193  Bijlage I diagram 112. Percentage grondbelasting in steden van hoogstaangeslagen aristocraten en andere notabelen, 1850-1890.
194  Bijlage I diagram 113. Percentage grondbelasting in steden van hoogstaangeslagen adel en ‘oud patriciaat’, 1850-1890.
195  Bijlage I diagram 114. Ontwikkeling van het percentage grondbelasting in steden van hoogstaangeslagen aristocraten, 1850-1890.
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Wie het geheel overziet ontkomt niet aan de indruk, dat het financiële beheer van aristocra-
ten getuigt van een zeker aanpassingsvermogen. Dat blijkt overigens ook uit de fase die aan 
de landbouwcrisis voorafging, namelijk uit de relatieve daling van de aristocratische grond-
belastingaanslag in steden toen de agrarische prijzen na 1850 jarenlang een stijgende trend 
vertoonden. Dit wijst erop, dat aristocraten hun bezit van onroerend goed juist in de voor de 
landbouw voorspoedige tijd op het platteland uitbreidden. 

Vastgoedconversie vond dus niet alleen tijdens de agrarische depressie plaats, maar ook al 
voordien, en wel in een omgekeerde richting: van stedelijk naar agrarisch onroerend goed. 
Beide conversiebewegingen suggereren dat aristocraten hun vermogen zakelijk beheerden 
door grond- en huizenbezit uit te breiden en af te stoten naar gelang de economische om-
standigheden. 

Samengevat was tot het einde van de jaren zeventig van de negentiende eeuw sprake van 
agrarische hoogconjunctuur. De agrarische prijzen liepen voortdurend op. Tijdgenoten stel-
den, dat de boeren ‘slapende rijk’ werden. Dit betekende ook dat grondbezitters hun pacht- 
en huurinkomen als vanzelf zagen stijgen. Afgaande op de oplopende mediane grondbe-
lastingaanslag pasten aristocraten hun vastgoedportefeuille in die periode aan de gunstige 
situatie op het platteland aan door hun grondbezit uit te breiden ten koste van hun bezittin-
gen in de steden, en zo pikten zij een graantje mee van de opbloeiende plattelandseconomie. 

Nadat de landbouwconjunctuur in 1878 was omgeslagen en de landbouwprijzen daalden, 
verminderden zowel het aristocratische pacht- en huurinkomen als de kapitaalwaarde van 
hun vastgoed. Daarop paste een aantal van hen hun vermogensbeheer aan de nieuwe situatie 
aan. Hun mediane grondbelastingaanslag op het platteland nam na 1880 af, terwijl die aan-
slag in de steden sindsdien steeg.196

Uitsplitsing in statusgroepen leert dat zowel de adel als het ‘oude patriciaat’ de geschetste 
ontwikkeling voor de aristocratie als geheel vrij nauwkeurig volgden.197 Opvallend daarbij is, 
dat het ‘oude patriciaat’ tot en met 1870 de hoogste mediane grondbelastingaanslag in ste-
den betaalde, en dat de adel daarna die plaats overnam. Het adellijke bezit in steden nam dus 
in de laatste decennia van de negentiende eeuw toe. Dat geldt in mindere mate voor het ‘oude 
patriciaat’.198

Nu het geheel valt te overzien, is duidelijk, dat het grondbezit van aristocraten in Nederland 
tijdens de agrarische depressie begon af te nemen. Dit betekent echter niet, dat aristocraten 
vastgoed de rug toekeerden, en dat correspondeert met wat Reif bij de Duitse adel vaststel-
de. Het ziet er eerder naar uit, dat zij hun bezittingen in de steden hebben uitgebreid, zoals 
Thompson bij aristocraten in Groot Brittannië en Cardoza in Noord-Italië hebben geconsta-
teerd, en daarmee lijken Nederlandse aristocraten wat dit aspect in hun vermogensbeheer be-
treft niet wezenlijk af te wijken van hun standgenoten in andere Europese landen. 

196  Bijlage I diagram 115. Mediane grondbelastingaanslag van hoogstaangeslagen aristocraten in steden, 1850-1890.
197  Bijlage I diagram 116. Mediane grondbelastingaanslag van de adel in steden en op het platteland, 1850-1890, en diagram 117. 
Mediane grondbelastingaanslag van het ‘oude patriciaat’ in steden en op het platteland, 1850-1890.
198  Bijlage I diagram 118. Mediane grondbelastingaanslag van hoogstaangeslagen aristocraten op het platteland, 1850-1890.
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Recapitulatie: continuïteit en verandering in aristocratische welstand

In het vorige hoofdstuk is vastgesteld, dat aristocraten ondanks het verlies van standsprivi-
leges in 1848 pas tegen het einde van de negentiende eeuw uit de regering en het parlement 
begonnen te verdwijnen. Zij waren tot de Eerste Wereldoorlog onevenredig op het Binnenhof 
vertegenwoordigd. In dit hoofdstuk is aan de hand van de volgende vragen onderzocht hoe 
hun welstand evolueerde en welke bijdrage zij leverde aan hun langgerekte afscheid van het 
Haagse pluche.

Hoe rijk waren aristocraten? Waaruit bestond hun welstand? In hoeverre week hun vermo-
gen wat betreft omvang en samenstelling af van dat van de notabele burgerij in Nederland, en 
hoe beheerden zij het? Hield hun rijkdom na 1848 stand of kelderde de waarde van hun ver-
mogen door de agrarische depressie, die in het laatste kwart van de negentiende eeuw plat-
telandseconomie in haar greep hield? Hoe pasten aristocraten hun vermogensbeheer aan die 
nieuwe situatie aan? Hielden zij vast aan grondbezit of stapten zij over op aandelen en andere 
effecten, of verruilden zij hun landbouwgrond voor stedelijk vastgoed? En hoe ontwikkelde 
hun zelfbeeld na het verlies van standsprivileges in 1848? 

Mijn antwoorden zijn gebaseerd op een steekproef in successiememories en een analyse van 
belastingaanslagen op de lijsten van hoogstaangeslagenen. Om te beginnen is geconstateerd, 
dat aristocraten disproportioneel in de top van zowel de vermogens- als de belastinghiërar-
chie waren oververtegenwoordigd. Er waren weliswaar ook minder rijke aristocraten, maar 
zij maakten deel uit van een complex familiesysteem waarin verervingen, toelagen en schen-
kingen plaatsvonden, zodat het aannemelijk is dat zij een hogere levensstandaard hadden 
dan op grond van hun persoonlijke vermogen en belastingaanslagen zou worden verwacht. 

Hoewel aristocraten ook veel effecten bezaten, en dan vooral binnenlandse staatsobliga-
ties waarmee zij als het ware in hun eigen gevestigde maatschappelijke positie investeerden, 
waren zij in de tweede helft van de negentiende eeuw niet of nauwelijks via aandelen bij het 
bedrijfsleven betrokken. In dat opzicht waren zij meer op het platteland dan op de stad ge-
richt. Binnen de Nederlandse verhoudingen vallen zij, vergeleken met de notabele burge-
rij, te typeren als grootgrondbezitters. Zo lijken zij op hun standgenoten in de omringende 
landen.

Toen hun inkomen uit grondbezit door de agrarische depressie werd aangetast, paste een 
deel van de aristocraten zijn vermogensbeheer aan die nieuwe situatie aan. Over het algemeen 
hielden aristocraten vast aan hun grondbezit, waaruit blijkt dat zij hun zelfbeeld als grond-
bezitter en werkgever in de landbouw, en als hoeder van de plattelandssamenleving in stand 
wensten te houden, maar tegelijkertijd converteerde een aantal aristocraten binnen hun vast-
goedportefeuille toch ook agrarisch onroerend goed in het lucratiever wordende stedelijke 
vastgoed. Daarmee maakten zij zich althans een deel van de nieuwe bronnen van welstand 
eigen. 

Uit successiememories is niet gebleken, dat aristocraten ook onroerend goed hebben om-
gezet in aandelen. Over het algemeen lijken zij zich op zijn minst tot de eeuwwisseling op die 
manier afzijdig van het bedrijfsleven c.q. de stedelijke economie te hebben gehouden. Dat 
weerspiegelt eveneens het beeld, dat zij van zichzelf hadden en het vertrouwen, dat zij op ba-
sis van hun gevestigde positie in het verleden stelden in hun eigen toekomst.



 recapitulatie: continuïteit en verandering in aristocratische welstand 197

Het waren vooral de meest welgestelde aristocraten die tijdens de landbouwcrisis ‘oben’ in 
de maatschappelijke toplaag wisten stand te houden, naast andere, veelal nieuwe welgestelde 
burgers, die hun fortuin hadden gemaakt in handel, industrie en financiële dienstverlening, 
en de verzuilde elites, die omstreeks de eeuwwisseling via moderne politieke partijen op het 
Binnenhof en daarbuiten ten tonele verschenen. 

Het vermogensbeheer van aristocraten en de notabele burgerij lijkt grotendeels contrair te 
zijn geweest. Ten tijde van voorspoed in de landbouw, gedurende het derde kwart van de ne-
gentiende eeuw, breidden aristocraten hun bezit van de agrarische productiefactor grond uit 
en pikten zij wat inkomen betreft hun graantje van de agrarische welvaart mee, terwijl andere 
notabelen op het platteland hun landerijen voor veel geld gingen verkopen en zo forse kapi-
taalwinsten konden boeken. Toen de landbouwcrisis zich had aangediend en de agrarische 
prijzen in vrij korte tijd kelderden, waren notabele burgers weer in de gelegenheid om voor 
relatief weinig geld land aan te kopen, terwijl aristocraten in deze tijd vasthielden aan zowel 
hun materiële machtsbasis als aan hun zelfperceptie van grootgrondbezitter, werkgever in de 
landbouw en als pater familias in de plattelandssamenleving. Zo verminderde niet alleen hun 
inkomen, maar ook de kapitaalwaarde van hun landerijen. 

Mogelijk bracht dat hun maatschappelijke zelfperceptie en vertrouwen in de toekomst aan 
het wankelen. Sommigen gingen zich maatschappelijk breder oriënteren, buiten het bestuur, 
de rechtspraak en de krijgsmacht. Voor tijdgenoten was het misschien minder merkbaar, 
maar op de achtergrond veranderde na ongeveer 1850 het de-urbanisatieproces, dat de Ne-
derlanden in zijn greep had gehouden. De balans tussen stad en platteland verschoof gelei-
delijk in de richting van meer verstedelijking en dat werd omstreeks de eeuwwisseling steeds 
meer zichtbaar.

De minder welstelde aristocratische grondbezitters werden aan het einde van de negen-
tiende eeuw relatief het zwaarst getroffen door de malaise in de landbouw. Een deel van hen 
verarmde zowel in absolute als in relatieve termen tijdens de versnelling die in de laatste de-
cennia van de negentiende eeuw in het industrialisatieproces in Nederland tot ontwikkeling 
kwam. In betrekkelijk korte tijd werden delen van de gegoede burgerij steeds rijker. Welke 
consequenties dit voor aristocratische levensstijl heeft gehad, en hoe aristocraten daarop re-
ageerden, wordt in het volgende hoofdstuk onderzocht.



*  Vergelijk het schilderij van de inhuldiging van koningin Wilhelmina dat door Nicolaas van der Waay in 1899 is gemaakt, thans 
eigendom van de Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau, Den Haag. Voor de vermelding van degenen die 
erop zijn afgebeeld: Hermans en Hooghiemstra, ‘Vertel dit toch aan niemand’, binnenzijde achterflap.

Inhuldiging van Wilhelmina, koningin der Nederlanden (1880-1962) op 6 september 1898 in de Nieu-
we Kerk te Amsterdam in aanwezigheid van Emma, koningin der Nederlanden (1858-1914) en een 
vertegenwoordiging van Nederlandse aristocraten. Van links naar rechts stonden de volgende aris-
tocraten rond de nieuwe vorstin: jhr. L. van Bronkhorst, G.J. baron van Heemstra, Luitenant-gene-
raal J.W. Bergansius, jhr. W.J.P. van den Bosch, E.F.C.H.J. baron van Tuyll van Serooskerken, jhr. J.H. 
van Haersma de With, A.W.A. gravin van Limburg Stirum, J.E.N. baron Sirtema van Grovestins, J.A. 
van Steyn, A.J.H. barones van Knobelsdorff-barones van Pallandt, A.J. Juckema van Burmania baro-
nes Rengers, jhr. J.A.G. van der Staal, G.E.J. barones van Hardenbroek-gravin van Limburg Stirum, 
R.W.J. baron van Pabst van Bingerden, W.P. graaf van Bylandt, J.C.E. graaf van Lynden van Sanden-
burg, A.C. baron Snouckaert van Schauburg, W. baron Röell, K.J.G. baron van Hardenbroek, C.A. ba-
ron Bentinck, Koningin Wilhelmina, H.W.J.E. baron Taets van Amerongen, C.H.F. graaf Dumonceau, 
H.A. baron Clifford, G.A. baron Tindal, Koningin Emma, J.W. baron van Pallandt van Oud Beijerland, 
G.Ch. baron Snouckaert van Schauburg, J.W.F. ridder Huyssen van Kattendijke, jhr. G.M. Verspyck, 
W.E.Ch. gravin van Lynden van Sandenburg-barones van Boetzelaer, jhr. J.P.E. van Hoeufft van Vel-
sen, graaf van Limburg Stirum, jhr. S.M.S. de Ranitz, T.N. van Loon-Egidius, jhr. G.J. van Tets, Luite-
nant-generaal W.K.L. van Helden, E.G. barones van Ittersum, jhr. W.F.H. van de Poll, jhr. W.C.A. Al-
berda van Ekenstein.*



4 Standvastig als exclusieve  

sociale elite

What is critical for elites is to demonstrate their dominance vis-à-
vis subordinates and to exhibit at least as much supremacy as their 
peers.

Jean-Pascal Daloz, The sociology of elite distinction. From theoretical to 
comparative perspectives (Basingstoke 2010) 69.

De sociale top bereiken is over het algemeen relatief eenvoudiger dan er te blijven. Halverwe-
ge de negentiende eeuw zetten de aanzienlijkste aristocratische clans in het gezeten milieu de 
toon. Zij gaven in hun doen en laten vorm en inhoud aan het contemporaine aristocratische 
ideaalbeeld. Deze exclusieve families bepaalden in hoge mate hoe een aristocraat zich dien-
de te representeren. Hun status was gebaseerd op afkomst, opvoeding, opleiding, welstand 
en dienstbaarheid aan de staat via bestuurlijke ambten, de krijgsmacht en de rechtspraak. 
Families die daar in mindere mate of niet aan voldeden, bevonden zich buiten de binnen-
ste cirkel van de nationale notabelenelite, en naarmate zij zich verder van de kern bevonden, 
gingen zij in de buitenste kringen steeds meer lijken op niet-aristocratische c.q. burgerlijke 
families.1 

Nadat kort na 1848 eerst steeds meer nieuwe welgestelde burgers uit de middenklasse op 
het Haagse Binnenhof waren verschenen, en wat later ook minder welgestelden met weinig 
vooropleiding er hun opwachting maakten, werden aristocraten onvermijdelijk een kleiner 
segment van een steeds grotere, heterogene groep van notabelen, die het politieke, economi-
sche en sociaal-culturele leven gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw trachtte 
te beheersen. 

Het exclusieve aanzien dat aristocraten tot dan in hoge mate hadden genoten kwam daar-
mee ter discussie te staan. De gezeten, oude families werden in allerlei gremia met nieuwe 
notabelen geconfronteerd. Voortaan moesten zij daarin met hen samenwerken, zodat aristo-
craten hun relaties met hen dienden te herzien. Net als in andere Europese landen moesten 
zij zich na 1848 openstellen voor vernieuwing en tegelijkertijd toch ook vasthouden aan hun 
tradities, normen en waarden om hun eigen sociale identiteit niet te verliezen. 

Welk draaiboek volgden de gevestigde aristocratische families in Nederland om zich in dit 
tijdsgewricht als exclusieve sociale elite te handhaven, en hoe verliep dat in de praktijk? Wa-
ren aristocraten als zodanig zichtbaar en herkenbaar aan specifieke tekenen van welstand en 
statussymbolen, zoals op grond van bovenstaande stelling van Daloz te verwachten valt, of 

1  Vgl. Cardoza, Aristocrats, 162.
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leefden zij juist ingetogen en wellicht juist ‘burgerlijk’, conform het beeld dat oprijst uit de 
geschiedschrijving van de negentiende-eeuwse Nederlandse notabelenelite? 

In hoeverre nam de nieuwe welgestelde burgerij de kentekenen van de gezeten adellijke en 
oude patricische families over, of was het eerder andersom en pasten aristocraten zich aan 
de cultuur, de normen en waarden van de opkomende burgerij aan? Kortom, hoe reageerden 
aristocraten op de gegoede burgerij die na 1848 steeds meer van zich deed spreken? Wat be-
tekende dat voor de aristocratische levensstijl, en ten slotte, welk toekomstbeeld hadden aris-
tocraten daarbij voor ogen?

Als we de Amerikaanse socioloog Erving Goffman (1922-1982) volgen, zullen aristocraten 
vooral hebben getracht om een bijzondere sociale elite te blijven door het beeld te beheersen 
dat anderen van hen hadden. In die gedachtegang streefden zij ernaar om een exclusieve, su-
perieure indruk te maken. Goffman ontsluiert die strategie met het concept impression manage-
ment. Daarbij onderscheidt hij een back stage en een front stage.2 Dit hoofdstuk is langs de lijnen 
van deze podia van impression management ingericht.

In The sociology of elite distinction laat Daloz zien dat zichtbare tekenen van superioriteit van 
cruciaal belang zijn in het complexe proces van elitevorming.3 Bij front stage impression manage-
ment gaat het om een façade van publieke beeldvorming waarbij gedacht kan worden aan een 
herkenbare levensstijl. Als aristocraten een exclusieve sociale elite wilden blijven, dienden zij 
zelf de regie over hun eigen levensstijl te blijven voeren door specifieke statussymbolen te cul-
tiveren en volgens hun eigen tradities, normen en waarden te leven. De vraag is of aristocra-
ten zich, door een herkenbare levensstijl als exclusieve sociale elite met een eigen collectieve 
identiteit, wisten te onderscheiden van andere notabelen in het gewoonlijk als burgerlijk bij 
uitstek gekarakteriseerde Nederland.

Back stage impression management betreft een in het domein van de privésfeer toegepaste stra-
tegie, waarbij gedacht kan worden dynastie- en netwerkvorming. Zij gaat uit naar de beeld-
vorming zoals die onder aristocraten achter de schermen plaatsvindt en het zelfbeeld dat zij 
daarbij ontwikkelen. Verschillende onderzoekers, variërend van Stone, Cardoza en Wienfort 
tot Van der Laarse, Kuiper en Dronkers zien in de mate waarin aristocraten bereid waren om 
zonen en dochters van welgestelde industriëlen en kooplieden als geschikte huwelijkspart-
ners voor hun kinderen te accepteren een goede indicator voor de wijze waarop zij reageerden 
op de nieuwe constellatie zoals die halverwege de negentiende eeuw niet alleen in Nederland, 
maar feitelijk in heel Europa was ontstaan. 

De huwelijksmarkt is bovendien te zien als het Bourdieusiaanse veld bij uitstek waarop so-
ciaal kapitaal wordt gemunt, verzilverd en uitgewisseld. Ook zonder uithuwelijking was een 
trouwpartij in notabele kringen een weldoordachte familietransactie. Net als op de beurs 
zocht men bij deze verbintenissen het evenwicht tussen kapitaalaccumulatie en risicomij-
ding.4 Een aristocratisch huwelijk kon maatschappelijke acceptatie voor nieuwe notabele 
burgers in de gevestigde aristocratische kringen betekenen en resulteren in een glansrijke 

2  E. Goffman, The presentation of self in everyday life (Edinburgh 1956), vertaald door P. Nijhoff e.a., De dramaturgie van het dagelijks 
levenschijn en werkelijkheid in sociale interacties (Utrecht 1982). Zie ook Jean-Paul Daloz, The sociology of elite distinction. From theoretical to 
comparative perspectives (Basingstoke 2010) 34, 54 en 145. 
3  Daloz, Sociology of elite distinction, 61-115.
4  Van der Laarse, ‘De hang naar buiten’, 36-38. Vgl. De Nijs, Veilige haven, 22-23.
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stijging op de sociale ladder, terwijl het afhouden ervan tot sociale afwijzing en uitsluiting 
kon leiden.5 In sommige landen vond via huwelijken een verticale integratie van aristocrati-
sche en nieuwe notabele families plaats, terwijl aristocraten in andere relatief homogaam ble-
ven en zoveel mogelijk aan hun eigen collectieve identiteit vasthielden.6 

Zo constateert Reif in Duitsland dat bij de adel geen sprake was van Einschmelzung, hoog-
uit van Misschung met de haute bourgeoisie, waarbij de adel zijn eigen huwelijkspolitiek bleef 
voeren, onverkort zijn specifieke verervingsgewoonten handhaafde, en dat hij bovendien een 
hem typerende levensstijl bleef cultiveren.7 In Noord-Italië gebeurde vrijwel het zelfde.8 Vol-
gens Kuiper en Van der Laarse past de Nederlandse situatie beter in de Einschmelzungsthese. 
Nadat in de eerste decennia van het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden een sociale integra-
tie van oude adel en regentenaristocratie had plaatsgevonden, fuseerde deze geadelde ‘eerste 
coterie’ vervolgens in een laat-negentiende-eeuwse amalgamering met de ‘tweede coterie’ be-
staande uit nieuwe rijken, bankiersfamilies en industriëlen.9 Deze stelling wordt in dit hoofd-
stuk nader onderzocht.

Reageerden aristocraten op het verlies van hun standsprivileges door intieme relaties met 
de gegoede burgerij aan te knopen om zo vervolgens vlot en geruisloos in een nieuwe na-
tionale elite in Nederland te integreren, of verzetten zij zich daar juist tegen, en was er wel 
sprake van convivium in allerlei besturen, clubs en maatschappelijke organisaties, maar niet 
of nauwelijks van connubium ofwel onderlinge huwelijken? Kortom, omhelsden aristocraten 
de nieuwe welgestelden uit de middenklasse of hielden zij haar juist op afstand en sloten zij 
zich van hen af ? 

Het beeld dat aristocraten daarbij van hun eigen toekomst ontwikkelden, kan blijken uit 
de huwelijken die zij hun kinderen lieten sluiten. Waren zij bereid om te integreren met de 
gegoede burgerij, of juist niet? Gelet op de verschillen die in dit opzicht voor mannelijke en 
vrouwelijke nakomelingen bestonden, concentreer ik mij daarbij op de eerste huwelijken van 
oudste zonen en oudste dochters, omdat in hun huwelijkspartnerkeuze de zelfperceptie en 
het toekomstbeeld van de ouders waarschijnlijk het beste wordt weerspiegeld. 

Façade-management

Overal in Europa werden aristocraten in de tweede helft van de negentiende eeuw geconfron-
teerd met een emanciperende, ‘naar boven’ opschuivende middenklasse, die steeds meer in-
vloed, middelen en status opeiste, zo blijkt uit de studies van bijvoorbeeld Lieven, Cardoza, 
Wasson en vooral ook die van Mordaunt Crook naar nouveaux riches.10 Hoewel de gegoede bur-
gerij ook in Nederland steeds verder door drong in de l’espace de la noblesse, de politiek-econo-
mische, sociaal-culturele en symbolische ruimte van de gezeten aristocratische clans, slaag-
den de oude deftige families, die al voor 1848 de bestuurlijke macht hadden gevormd er mede 

5   Vgl. De Nijs, Veilige haven, 161.
6   Max Weber, Essays in sociology, 188, 191; Cardoza, Aristocracy, 177; Reif, Adel, 29-39.
7   Reif, Adel, 60-67. 
8   Cardoza, Aristocrats, 162 e.v.
9   Kuiper en Van der Laarse, ‘Inleiding’, 20.
10  Mordaunt Crook, The rise of the ‘nouveaux riches’. 
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De buitenplaatsen Rusthof (boven) en Vreugd en Rust (onder) omstreeks 1850.
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door de façade van een relatief zichtbare levensstijl toch in om nog decennia na het verlies van 
hun standsprivileges via Statuswahrung om een herkenbare, exclusieve elite te blijven.12

Al mag de sprookjesachtige koets met zes witte paarden die Etienne baron van Zuylen van 
Nijevelt van de Haar met zijn echtgenote, de Frans-Joodse barones Hélène de Rothschild er 
op kasteel De Haar op nahielden on-Nederlands voorkomen, toch waren er meer zeer welge-
stelde edelen die zo hun welstand aan anderen én aan elkaar lieten zien. 

Niet alleen tussen aristocraten en nouveaux riches bestond statusrivaliteit, ook binnen het 
aristocratische milieu in Nederland, tussen aristocraten onderling kwam prestigestrijd voor. 
Zo hadden bijvoorbeeld Otto baron van Wassenaer Catwijck en zijn vrouw Jacqueline Hen-
riëtte Hoffman ieder een eigen rijtuig met koetsier, palfrenier en zes paarden. De buurdame 
van hun buitenplaats Vreugd en Rust te Voorburg was Wilhelmina Frederica Louisa Char-
lotte Marianne van Oranje-Nassau, beter bekend als prinses Marianne, het jongste kind van 
Willem I en Wilhelmina van Pruisen. Zij bezat het aangrenzende buiten Rusthof. Kennelijk 
wilde zij niet voor haar buren onderdoen, want zij liet haar koets bespannen met ácht paar-
den.13 

11  Mariël Kok, ‘Oude adel, nieuwe rijkdom en de restauratie van kasteel De Haar’, Virtus. Bulletin van de Werkgroep Adelsgeschiedenis 4 
(1997) 46-54.
12 Monique de Saint Martin, L’espace de la noblesse (Parijs 1993). Zie voor de term ‘Statuswahrung’: Reif, Adel, 37.
13  Kuiper, ‘Van heerlijkheid naar familiestichting’, 217.

Etienne baron van Zuylen van Nijevelt van de Haar met zijn echtgenote barones Hélène de Rothschild 
voorin het rijtuig, vergezeld van enkele gasten voor het fonkelnieuwe, tussen 1892 en 1912 in neogo-
thische stijl herbouwde voorouderlijke kasteel De Haar, dat de baron mede dankzij het vermogen van 
zijn echtgenote nabij Haarzuilens liet verrijzen.11



204 4 standvastig als exclusieve sociale elite 

Om in de statuscompetitie met nieuwe welgestelden ‘on top’ te blijven, dienden aristo-
craten hun exclusiviteit te tonen. Dat deden zij in eerste instantie vooral door extra inzet van 
mensen en middelen, zoals we verderop zullen zien. Na 1848 nam het voeren van zichtbare 
tekenen van welstand hand over hand toe. Aristocraten ontwikkelden daarbij steeds verfijn-
dere patronen van distinctie en goede smaak om zich als exclusieve elite te blijven onder-
scheiden van de rijker wordende burgerij. 

De aristocratische representatie werd in deze Luxuskonkurrenz van lieverlede kostbaarder.14 
In combinatie met een afnemend inkomen van aristocratische grondbezitters door de agra-
rische depressie in de laatste decennia van de negentiende eeuw, leidde deze kostbare status-
strijd tot een divergentieproces in het uitzonderlijke aristocratische milieu. Aan de ene kant 
van het spectrum staat een betrekkelijk kleine, zeer welgestelde groep aristocraten, die over 
voldoende reserves beschikte om zulke tegenspoed het hoofd te bieden. Zij konden en wil-
den die peperdure welstandsetalering opbrengen, zoals het echtpaar jhr. Willem van Loon 
en Louise Borski met het in de jaren tachtig gestichte Hydepark bij Doorn, Etienne baron van 
Zuylen van Nijevelt van de Haar met zijn vermogende echtgenote barones Hélène de Roth-
schild met kasteel De Haar en jhr. Catharinus Henri Cornelis Ascanius van Sypesteyn (1857-
1937) met zijn buiten Sypesteyn te Loosdrecht.15 Kuiper en Van der Laarse zien hierin de cul-
turele suprematie van de geldaristocratie. ‘Niet de landadel gaf hier als ultieme statuselite de 
toon aan, maar de op de schaal van de internationele jet-set opererende bankierselite’.16

Aan de andere kant van het spectrum bevindt zich een veel grotere groep aristocraten, die er 
met de beschikking over minder middelen in het laatste kwart van de negentiende eeuw niet 
meer in slaagde om in de oplopende uitgavenspiraal mee te gaan, zoals de Drents-Overijssel-
se landedelman en senator mr. Jan Arend Godert baron de Vos van Steenwijk (1818-1905), die 
in het vorige hoofdstuk al over het voetlicht is gebracht. Daarnaast waren er ook anderen, die 
nog wel over de benodigde middelen beschikten, maar die er om uiteenlopende redenen van-
af zagen om in verder opgevoerd uiterlijk vertoon mee te gaan.17 

Vanuit het perspectief van Goffmaniaans front stage impression management manifesteerde 
zich enerzijds bij een kleine, uiterst welgestelde aristocratische minderheid een ostentatieve, 
in het oog lopende, soms zelfs extravagante, on-Nederlandse levensstijl, terwijl anderzijds bij 
de aristocratische meerderheid juist een versobering intrad. 

In reactie op de Luxuskonkurrenz van nouveaux riches transformeerde de aristocratische strate-
gie van een kennis- en uitgavenoffensief in het laatste kwart van de negentiende eeuw in een 
stands- of beschavingsdefensief rond de eeuwwisseling. Steeds meer aristocraten trokken 
zich letterlijk en figuurlijk uit de maatschappelijke spotlights terug, inclusief die op het Bin-
nenhof. Velen gaven daarbij hun traditionele manier van leven volgens de seizoenen op. Zij 
trokken zich permanent op hun buitenplaats terug in een kleine gemeente, waar het leven 

14  ‘Under the selective surveillance of the law of conspicuous waste there grows up a code of accredited canons of consumption, the 
effect of which is to hold the consumer up to a standard of expensiveness and wastefulness in his consumption of goods and in his 
employment of time and effort.’ Veblen, Theory of leisure class, 88. Vgl. Daloz, Sociology of elite distinction, 19.
15  Kok, ‘Oude adel, nieuwe rijkdom en de restauratie van kasteel De Haar’, 46-54; Inger Groeneveld, ‘Hydepark. Internationale 
representatie en modern wooncomfort voor Louise van Loon-Borski’, in: Van der Laarse en Kuiper, Beelden van de buitenplaats, 127-149; 
Van Mensch, ‘De uitvinding van het verleden’, 195-211.
16  Kuiper en Van der Laarse, ‘Inleiding’, 22.
17  Groeneveld, ‘Hydepark’, 127-149.
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aangenaam is en representatie, welstandsetalering en impression management van een ander ni-
veau zijn, omdat vrijwel iedereen elkaar daar nu eenmaal kent en dus weet wie wat is.18 Deze 
aristocratische migratiebeweging in de richting van de noble belt is algemeen bekend. Minder 
aandacht is geschonken aan aristocraten, die zich toen permanent in de stad vestigden, waar 
zij zich, nadat zij bijvoorbeeld het Binnenhof eenmaal vaarwel hadden gezegd, meer op an-
dere maatschappelijke functies gingen richten. 

Het resultaat van dit divergentieproces was dat velen geleidelijk verder van het vigerende 
aristocratische cultuurmodel afdwaalden om uiteindelijk niet langer als aristocraat in Ne-
derland te worden herkend. Deze hoofdlijn in het aristocratische front stage impression manage-
ment wordt in de volgende paragrafen nader bekeken met nog niet eerder in historisch onder-
zoek gebruikt bronnenmateriaal: personele belastingaanslagen van hoogstaangeslagenen en 
openstaande rekeningen uit successiememories.19

Cultivering van een chique levensstijl

Iedereen weet wel ongeveer wat met de term levensstijl wordt bedoeld, maar als het erop aan-
komt, blijkt het niet eenvoudig om het begrip sluitend te definiëren.20 Toch is het zinvol om 
het concept hier nader te omschrijven. Ik versta er uiteenlopende uitingen onder die getuigen 
van de manier waarop iemand leeft. Zo is het bezit van een tweede woning die het leven vol-
gens de seizoenen mogelijk maakt van belang, het hebben van dienstboden en het bezit van 
koetsen en paarden, het dragen van specifieke kleding, alsook met wie iemand omgaat en in 
welk gezelschap men gezien wil worden, of met wie men zich geassocieerd wil zien. Het lid 
zijn van specifieke, exclusieve clubs en verenigingen valt daar uiteraard ook toe te rekenen. 

In een nog bredere opvatting zou ook de manier waarop iemand zich beweegt en positio-
neert in sociaal gezelschap tot het terrein van levensstijl kunnen worden gerekend. Al subli-
merend kunnen het in acht nemen van bepaalde omgangsvormen, taalgebruik en zelfs uit-
spraak van cruciaal belang zijn om te worden herkend als gelijke of groepslid. Daar komen 
nog rituelen bij, die ertoe dienen het lidmaatschap van een exclusieve groep te bevestigen, zo-
als het geven van partijen, feesten en diners, het vieren van hoogtijdagen als geboorte, huwe-
lijk en overlijden in de eigen, intieme kring, of juist publiekelijk met zoveel mogelijk anderen, 
en het uitnodigen voor en het afleggen van visites. 

Ik kan hier echter niet al deze aspecten belichten, want elke afzonderlijke dimensie vraagt 
om de beschikbaarheid van specifiek historisch bronnenmateriaal, uiteenlopende bewer-
kingstechnieken plus de expertise om dat goed te doen. Ik richt mij op de manier waarop 
aristocraten via uiterlijk vertoon in hun levensstijl probeerden om ‘on top’ te blijven. Daar-

18 ‘In smaller communities, people share a great stock of background knowledge about one another and superiority may not need to 
be demonstrated. In contrast, in urban settings, and particularly in large cities external appearance does not just confirm an already 
known status but pertains to a constant reassertion of self. Therefore, considerable impression management is often necessary.’ Da-
loz, Sociology of elite distinction, 54. Vgl. R.J.A. Crols, ‘De verburgerlijking van het buiten wonen in de tweede helft van de negentiende 
eeuw in Gelderland’, in: Van der Laarse en Kuiper, Beelden van de buitenplaats, 175.
19  Zie ook Moes, ‘Uitgavenpatroon Leids gemeenteraadslid’, 15-57; Moes, ‘In hoge Haagse kringen’, 83-109.
20  Een zeer brede omschrijving van bijvoorbeeld Duijvendak gaat uit naar het geheel van gedragsvoorkeuren, gedeelde opvattingen 
en waarden oriëntaties die een nader te omschrijven groep deelt. Maarten Duijvendak, ‘Burgers in soorten en stijlen’, Historisch Tijd-
schrift Groniek, 146. Vgl. H.B.G. Ganzeboom, Leefstijlen in Nederland: een verkennende studie. Cahier Sociaal en Cutureel Planbureau no. 60 
(Rijswijk 1988).
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voor heb ik personele belastingaanslagen van hoogstaangeslagenen geanalyseerd en open-
staande schulden of nog onbetaalde rekeningen uit erfenisaangiften in verband met de suc-
cessiebelasting.

Kwantiteit zegt uiteraard niet alles, maar bijna zevenduizend personele belastingaansla-
gen van hoogstaangeslagen aristocraten en andere welgestelde notabelen uit heel Nederland 
in vijf steekjaren uit de tweede helft van de negentiende eeuw lijken mij samen met ongeveer 
tweeduizend openstaande rekeningen voor consumptieve uitgaven uit successiememories van 
welgestelde erflaters, een behoorlijk fundament om na te gaan of aristocraten op een hen ty-
perende manier leefden. Bovendien kan met die bronnen worden nagegaan of zij zich na 1848 
als een exclusieve elite bleven onderscheiden van andere welgestelde notabelen, die gestaag 
in aantal toenamen en steeds meer met hen rivaliseerden om gezag, welstand en aanzien. 

Belastingaanslagen zijn een belangrijke, maar helaas nogal ingewikkelde historische 
bron.21 Een juist begrip vereist adequate voorkennis. Daarom zet ik hier eerst kort uiteen hoe 
de op de lijsten van hoogstaangeslagenen vermelde personele belastingaanslagen het beste 
kunnen worden benut als indicator voor levensstijl. Daarna komen de verschillen in meetba-
re tekenen van welstand aan bod. Ter controle toets ik de bevindingen vervolgens aan open-
staande rekeningen uit successiememories, waarmee ik het uitgavenpatroon van aristocraten 
en andere welgestelde burgers heb gereconstrueerd, zodat beide historische bronnen onder-
ling kunnen worden vergeleken. 

Vervolgens wordt de statuscompetitie met nouveaux riches bekeken. Zij maakten zich na 1848 
verschillende aristocratische kentekenen eigen, zoals het voeren van een dubbele naam, het 
verwerven van een grondbezittersstatus en ook schaften velen zich een zomerhuis aan, waar-
mee zij aristocraten bovendien via zichtbare tekenen van welstand naar de kroon staken. Ten 
slotte komt de reactie van aristocraten op de invasie van homines novi in hun sociaal-economi-
sche en symbolische ruimte aan bod en worden de gevolgen van deze statusstrijd besproken.

Personele belasting als indicator voor levensstijl

De personele belasting werd geheven op het voeren van zichtbare tekenen van welstand. Zij 
was in feite gebaseerd op bezit van statussymbolen, zoals een grote woning met veel vensters, 
deuren en haardsteden, dienstboden en weelderig meubilair, kostbare koetsen, paarden, mo-
dieuze kleding, gouden en zilveren sieraden en juwelen.22 Net als bij het nagelaten financiële 
vermogen laat het histogram van de personele belastingaanslagen zien, dat in statistisch op-
zicht sprake is van een rechtsscheve verdeling, zodat de mediaan als beste maatstaf voor het 
gemiddelde moet worden beschouwd. Daar waar hierna de term gemiddelde wordt gebruikt, 
betreft het dan ook steeds de mediane waarde.

Aangezien tussen 1848 en 1914 in de personele belasting geen noemenswaardige verande-
ringen optraden, mag worden aangenomen dat de ontwikkeling van de belastingaanslagen 

21  Zie voor een algemene inleiding: Bos en Van Maanen, Fiscale bronnen, en specifiek voor de op de lijsten van hoogstaangeslagenen 
vermelde belastingaanslagen: Moes, ‘Lijsten van verkiesbaren’, 119-171; en Bijlagen, Beschouwing van de bronnen, De lijsten van 
verkiesbaren voor de Eerste Kamer der –Staten-Generaal, 1848-1917.
22  Zie Bijlagen, Beschouwing van de bronnen, De lijsten van verkiesbaren voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal, 1848-1917; De 
Vries, Electoraat en elite, 154 e.v.
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een goed beeld geeft van de veranderingen in het uiterlijk vertoon van aristocraten en ande-
re notabelen. Toch is het in theorie mogelijk, dat deze gemiddelden een zekere bias of ‘ruis’ 
bevatten. Het tarief van de personele belasting was namelijk afhankelijk van de omvang der 
gemeente waar de belastingplichtige woonde of verbleef.23 De fiscus onderscheidde daarbij 
zeven klassen.24 In de grootste steden (klasse I) betaalde men de meeste belasting. Het tarief 
liep af naarmate de gemeente minder inwoners telde. De grens lag bij gemeenten met minder 
dan drieduizend inwoners. Op het platteland werd het laagste tarief betaald.25 

Bij het gebruik van gemiddelde personele belastingaanslagen kan dus een vertekening op-
treden als een onevenredig deel van een van de onderscheiden sociale statusgroepen in een 
bepaalde gemeenteklasse voorkomt, waardoor zij wegens de tariefverschillen een hogere of 
lagere gemiddelde aanslag betaalde dan een statusgroep die relatief gelijkmatiger over de ver-
schillende gemeenteklassen is verdeeld, terwijl er geen sprake is van achterliggende verschil-
len in gevoerde tekenen van welstand. 

Onderlinge vergelijking van belastingaanslagen van verschillende statusgroepen zou dan 
zonder meer tot een onjuist resultaat leiden met alle vervelende consequenties van een ver-
keerde interpretatie. De vraag die hier dus eerst beantwoord moet worden luidt in hoeverre 
de sociale statusgroepen ongelijk over de gemeenteklassen zijn verdeeld. Om na te gaan of 
er sprake is van deze mogelijke vertekening heb ik de personele belastingaanslagen van de 
hoogstaangeslagenen per gemeente in de door de fiscus gehanteerde belastingklasse inge-
deeld. Zo kan worden nagegaan waar aristocraten en andere notabelen eventueel over- of on-
dervertegenwoordigd waren, zodat daar bij de interpretatie van hun mediane aanslag in het 
personeel mee rekening kan worden gehouden. 

Samengevat wijst deze exercitie uit, dat bij een vergelijking van de mediane aanslagen per-
sonele belasting van aristocraten met die van andere notabelen eerder rekening moet worden 
gehouden met een relatief hogere gemiddelde aanslag van notabele burgers zonder dat daar 
meer zichtbare tekenen van welstand aan ten grondslag liggen dan dat daarvan sprake is bij 
aristocraten, omdat relatief meer burgers in de fiscaal duurdere steden woonden.26 Kortom, 
als er al sprake is van de genoemde vertekening, dan geldt zij eerder voor notabele burgers 
dan voor aristocraten. Deze constatering is belangrijk, omdat verderop zal blijken dat het 
juist aristocraten waren, die gemiddeld een hogere aanslag personele belasting betaalden, 
waaruit dus kan worden afgeleid dat zij over het algemeen meer zichtbare tekenen van wel-
stand voerden dan de welgestelde Nederlandse burgerij.

Voor de zuiverste vergelijking kunnen de mediane belastingaanslagen van de statusgroe-
pen uiteraard het beste onderling binnen elke tariefklasse van de personele belasting worden 
vergeleken.27 Daarbij treedt een omgekeerde evenredigheid aan de dag: over het algemeen zijn 

23  Vgl. E. Homburg, ‘Personele belastingen en sociale stratificatie: De invloed van de woonplaatsomvang’, Tijdschrift voor sociale 
geschiedenis 14 (1988) 312-320. 
24  Zie noot 79 in hoofdstuk 3 voor de tariefklassen van de personele belasting.
25  In mijn klassificatie wordt dat klasse 0 (nul) genoemd.
26  Bijlage I diagram 119. Personele belastingaanslagen van aristocraten (adel en ‘oud patriciaat’) en andere notabelen (‘zelfbenoemd 
patriciaat’ en ‘andere burgers’) (N=6.853) per gemeenteklasse, 1850-1890, en Diagram 120. Aantal personele belastingaanslagen van 
de statusgroepen per gemeenteklasse, 1850-1890.
27  Bijlage I diagram 121. Medianen personele belasting van aristocraten (adel en ‘oud patriciaat’) en andere notabelen (‘zelfbe-
noemd patriciaat’ en ‘andere burgers’) per gemeenteklasse, 1850-1890, en diagram 122. Medianen personele belasting van de status-
groepen per gemeenteklasse, 1850-1890.
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de verschillen in zichtbare welstand tussen aristocraten en andere notabelen groter naarma-
te de gemeenten kleiner waren. Verder laten de personele belastingaanslagen duidelijk zien, 
dat aristocraten in alle tariefklassen gemiddeld de meeste belastbare tekenen van welstand 
voerden. 

De conclusie kan dus zijn dat aristocraten nagenoeg overal in Nederland de toon aangaven. 
Kortom, zij waren als zodanig ‘on top’ als elite, ofwel het leidende en meest zichtbare bevol-
kingsdeel in de Nederlandse samenleving. Waaraan zij precies te herkennen waren, valt uit de 
belastingaanslagen helaas niet op te maken. Daarvoor is ander historisch bronnenmateriaal 
nodig. Ik gebruik openstaande rekeningen uit successiememories, die in de volgende para-
graaf aan de orde komen.

Als fiscale indicator geeft de personele belasting aan, dat de statusconcurrentie via zichtba-
re tekenen van welstand tussen aristocraten en de burgerij vooral afkomstig was uit de gele-
deren van het ‘zelfbenoemde patriciaat’, en niet zozeer van andere welgestelde burgers, want 
vrijwel overal betaalde het ‘zelfbenoemde patriciaat’ gemiddeld meer personele belasting dan 
de ‘andere burgers’. Het is nog van belang om op te merken, dat de overname door nieuwe 
welgestelden van de specifieke aristocratische statussymbolen impliciet getuigt van de geves-
tigde maatschappelijke positie van vooral de adel en het grote aanzien dat hij genoot. 

Om de verdere uiteenzetting van welstandsveranderingen na 1848 met behulp van perso-
nele belastingaanslagen niet onnodig ingewikkeld te maken, wordt in het navolgende verder 
niet naar belastingklassen gedifferentieerd. Ik volsta met de constatering, dat bij de interpre-
tatie rekening gehouden moet worden met een geringe statistische vertekening, die vooral 
voor de notabele burgerij geldt.

Verscheidenheid in zichtbare tekenen van welstand

Nowadays money shouts and birth and breeding whisper!

Countess of Cardigan, My recollections (1911) 174.28

Nederlandse aristocraten mogen in veel opzichten onvergelijkbaar zijn met hun Britse stand-
genoten, maar er bestaan eveneens overeenkomsten. Ook hier bestonden verschillen in zicht-
bare welstand tussen oude families en nouveaux riches, en zoals we zullen zien, trad omstreeks 
de eeuwwisseling zowel bij de rijkste aristocraten als bij andere zeer welgestelde notabelen 
ostentatief uiterlijk vertoon op de voorgrond. De verschillen in zichtbaarheid in de nationale 
notabelenelite kunnen met behulp van de aanslagen personele belasting van de hoogstaan-
geslagenen in beeld worden gebracht, want die belasting werd geheven op zichtbare tekenen 
van welstand, zoals de huurwaarde van de woning, het aantal deuren en vensters, het aantal 
haardsteden, de waarde van het meubilair, het aantal dienstboden en het aantal paarden.29 

Over de hele periode bezien, betaalden aristocraten met gemiddeld ƒ 349 ruim de helft 
meer personele belasting dan andere notabelen, die ƒ 223 waren aangeslagen. Dit betekent 

28  Countess of Cardigan, My recollections (z.p. 1911) 174, geciteerd door Mordaunt Crook, The rise of the ‘nouveaux riches’, 12.
29  Zie Bijlagen, Beschouwing van de bronnen, De lijsten van verkiesbaren voor de Eerste Kamer der –Staten-Generaal, 1848-1917; 
De Vries, Electoraat en elite, 154 e.v.
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dat zij over het algemeen meer zichtbare tekenen van welstand voerden. Daarmee gaven aris-
tocraten hun eigen collectieve identiteit vorm en inhoud, waaruit volgens Goffman en Daloz 
valt af te leiden, dat zij een superieure indruk op anderen wilden maken. Naar statusgroepen 
bekeken komt wederom de adellijke disproportionaliteit naar voren. De adel betaalde met 
ƒ 383 gemiddeld de hoogste aanslag in deze statusbelasting. Hij toonde zijn welstand dus 
het meest. 

Een indicatie voor de Luxuskonkurrenz van de nieuwe welgestelde burgerij vormt de relatief 
hoge aanslag van ƒ 325 van het ‘zelfbenoemde patriciaat’. De statusgroep toonde zijn wel-
stand wat meer dan de aristocratische evenknie van de adel, het ‘oude patriciaat’, dat gemid-
deld ƒ 312 in het personeel was aangeslagen. De mediane aanslag in het personeel van de an-
dere hoogstaangeslagen burgers bedraagt ƒ 181. Zij leefden dus over het algemeen relatief 
sober. Het grootste verschil in het voeren van zichtbare tekenen van welstand, de gecultiveer-
de levensstijl bestond daarmee tussen adel en andere welgestelde burgers, terwijl het ‘zelfbe-
noemde patriciaat´ in dit opzicht het dichtst bij de adel stond.30 

Aristocraten vormden 45 procent van de hoogstaangeslagenen in de vijf steekjaren, terwijl 
zij 54 procent van de totale personele belastingsom voor hun rekening namen. En weder-
om blijkt, dat de adel relatief de meeste welstand toonde, gevolgd door achtereenvolgens het 
‘oude patriciaat’, het ‘zelfbenoemde patriciaat’ en ten slotte de ‘andere burgers’.

Aan de hoge mediane aanslag in het personeel van de aristocratie ligt ook een gemiddeld 
groter aantal aanslagen ten grondslag dan bij de andere notabelen. Dat is een interessant 
verschil, want de welstandsverdeling laat zich eveneens meten met het aantal aanslagen per-
sonele belasting. Elke aanslag werd betaald over bezit van een woning en het voeren van een 

30  Bijlage I diagram 123. Mediane aanslag personele belasting van aristocraten (adel en ‘oud patriciaat’) en andere notabelen (‘zelf-
benoemd patriciaat’ en ‘andere burgers’), 1850-1890.

Zichtbare signalen van exclusiviteit en sociale gelaagdheid in de Nobelstraat te Utrecht omstreeks 1900.
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huishouding in één gemeente. Veel aristocraten leefden volgens de seizoenen: ’s winters in 
de stad en ’s zomers op de buitenplaats. De visites en diners bepaalden in de coterieën tussen 
november en april de aristocratische agenda’s; de feesten en bals in mei en juni; tuinpartijen 
in juli; de jacht en dansavonden tussen augustus en oktober.31 Zo werden zij in twee gemeen-
ten in de personele belasting aangeslagen, sommigen in drie en een enkeling zelfs in vier.

In mijn vijf steekjaren komen op de belastinglijsten 53 hoogstaangeslagenen voor, die in 
meer dan twee gemeenten personele belasting betaalden. Een van de allerhoogste belasting-
betalers in Nederland, mr. Jacob Derk Carel baron van Heeckeren van Wassenaer, betaalde in 
1870 ƒ 574 personele belasting in Den Haag, ƒ 1.164 te Ambt Delden (Overijssel) en ƒ 367 in 
Dieren (Gelderland).32 

Om in dit opzicht het verschil tussen aristocraten en andere notabelen zichtbaar te maken, 
heb ik het gemiddeld aantal aanslagen personele belasting over de periode 1850-1890 bere-
kend. Ruim een kwart van de aristocraten betaalde in meerdere gemeenten personele belas-
ting, terwijl dat bij de notabele burgerij niet meer dan vijftien procent was.33 Als we de nota-
belenelite uitsplitsen in statusgroepen valt wederom de adellijke disproportionaliteit op. Van 
de adel was 29 procent in meerdere gemeenten in de personele belasting aangeslagen, 24 
procent van het ‘oude patriciaat’, 21 procent van het ‘zelfbenoemde patriciaat’ en 13 procent 
van de ‘andere burgers’.

De belastinghiërarchie laat bovendien zien, dat een veel groter deel van de aristocraten re-
latief hoog in de personele belasting was aangeslagen.34 Er waren ook notabele burgers die 

31  Vgl. Mordaunt Crook, The rise of the ‘nouveaux riches’, 243.
32  Er kunnen ook anderen worden genoemd. Jhr. Arent Johan Vegilin van Claerbergen die in 1890 eveneens personele belastingaan-
slagen betaalde in drie gemeenten, namelijk ƒ 313 te Joure, ƒ 56 in Langweer en ƒ 55 te Leeuwarden. Drie huishoudingen waren echter 
niet voorbehouden aan de adel. In 1870 betaalde bijvoorbeeld ook een ‘nieuwe’ welgestelde burger als Petrus Dominicus Regout drie 
personele belastingaanslagen, namelijk ƒ 713 in Maastricht, ƒ 284 in Meersen en ƒ 19 te St. Pieter (Limburg). Zie verder Bijlage II Alfa-
betische lijst van de hoogstaangeslagenen in de directe rijksbelastingen in Nederland in 1850, 1860, 1870, 1880 en 1890.
33  Bijlage I diagram 124. Gemiddeld aantal aanslagen personele belasting van aristocraten en andere notabelen, 1850-1890, en 
diagram 125. Gemiddeld aantal aanslagen personele belasting van de sociale statusgroepen, 1850-1890.
34  Bijlage I diagram 126. Hoogstaangeslagen aristocraten (adel en ‘oud patriciaat’) en andere notabelen (‘zelfbenoemd patriciaat’ 
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met veel uiterlijk vertoon leefden, maar over het algemeen was het front stage impression ma-
nagement van aristocraten het imposantst, en ook het kostbaarst. In hiërarchische opbouw 
van de personele belasting waren het ‘oude patriciaat’ en het ‘zelfbenoemde patriciaat’ vrij-
wel vergelijkbaar. Van de ‘andere burgers’ betaalde ongeveer een derde meer dan vijfhonderd 
gulden personele belasting. Ook op deze wijze bekeken, leefden zij dus over het algemeen 
relatief ingetogen.

Gelet op het verschil in de gemiddelde aanslag in het personeel is het aannemelijk, dat 
aristocraten in de tweede helft van de negentiende eeuw door heel Nederland als zodanig 
herkenbaar zijn geweest, niet alleen voor andere aristocraten, maar vooral ook voor ‘andere 
burgers’, die hen daarmee als deftig, chique en aristocratisch zagen. Daarnaast is het voor de 
hand liggend, dat notabele burgers die dezelfde kentekenen van welstand in vrijwel gelijke 
mate voerden ook voor aristocraten werden aangezien. 

Deze problematiek is echter zeer ingewikkeld. Couperus laat in bijvoorbeeld De boeken der 
kleine zielen herhaaldelijk zien hoe verradelijk verfijnd en complex de zichtbare welstandsteke-
nen in het aristocratische milieu werden gebruikt, en hoe subtiel zij konden worden toege-
past om snobs (sine nobilitas) te ontmaskeren. Wie de verfijnde conventies doorbrak liep repu-
tatieschade op en een verhoogd risico om sociaal te worden buitengesloten. 

en ‘andere burgers’) (N=3.485) in de personele belastinghiërachie, 1850-1890, en diagram 127. Statusgroepen onder de hoogstaan-
geslagenen in de personele belastinghiërarchie, 1850-1890.

Grote zaal Kasteel Amerongen, 1907.
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Notabele consumptiepatronen

De exclusieve, relatief extraverte aristocratische levensstijl, zoals die uit een analyse van bij-
na zevenduizend aanslagen in de personele belasting uit heel Nederland naar voren komt, 
wordt in deze paragraaf getoetst aan ander bronnenmateriaal. Tot dusver zijn in historisch 
onderzoek ter bestudering van de materiële levensstijl in het verleden boedelinventarissen ge-
bruikt, maar voor een reconstructie van bestedingspatronen bestaat een alternatieve, en naar 
ik meen betere bron.35 

35  A.J. Schuurman, Materiële cultuur en levensstijl. Een onderzoek naar de taal der dingen op het Nederlandse platteland in de 19e eeuw: de Zaans-
treek, Oost-Groningen, Oost-Brabant (Utrecht 1989); A. Schuurman, ‘Probate inventories: ressearch issues, problems and results’, AAG 
Bijdragen 23 (1980); idem, ‘Some reflections on the use of probate inventories as a source for the study of the material culture of the 
Zaanstreek in the nineteenth century’, AAG Bijdragen 23 (1980); Boudien de Vries, ‘Amsterdamse vermogens en vermogensbezitters, 
1855-1875’, AAG Bijdragen XII (1986) 199-216; Th. F. Wijsenbeek-Olthuis, Achter de gevels van Delft. Bezit en bestaan van rijk en arm in een periode 
van achteruitgang (1700-1800) (Hilversum 1987); Jaap Moes, ‘Sociale verhoudingen en maatschappelijke zorg’, in: R.C.J. van Maanen 
(ed.), Leiden. De geschiedenis van een Hollandse stad, deel 3: 1795-1896 (Leiden 2004) 82-110. 

Verzamelrekening van de tailleuse, 1899.
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Boedelinventarissen bieden zicht op wat iemand precies bezat, maar onduidelijk blijft hoe 
men eraan was gekomen. Bezittingen konden immers door aankoop, vererving of schenking 
op legale wijze zijn verkregen. Bij bestudering van impression management gaat het uiteraard 
vooral om iemands persoonlijke keuze van goederen en diensten, waarmee hij of zij probeer-
de het beeld te beïnvloeden dat iemand anders van hem of haar had. Onbetaalde rekeningen 
in memories van successie getuigen daarvan. Zij bieden de mogelijkheid om het consumptie-
gedrag van aristocraten en dat van andere notabelen nader onder de loep te nemen.36

Deze openstaande schulden van de erflater moesten nog worden voldaan, en daarom moch-
ten zij als aftrekposten voor de successiebelasting worden opgevoerd. Dit impliceert, dat er 
geen reden voor de executeur-testamentair of de erfgenamen was om zulke rekeningen voor 
de fiscus achter te houden, en dat komt de betrouwbaarheid van de informatie uiteraard ten 
goede. Zulke onbetaalde rekeningen kwamen veel voor, want het was in de negentiende eeuw 
gebruikelijk dat het personeel alle bestellingen noteerde in een boekje voor de leverancier. 
Deze bracht vrijwel alles aan huis. Eens in de zoveel tijd werd afgerekend. Contant werden 
huishoudelijke aankopen gewoonlijk alleen op de markt en aan passerende venters betaald.37 

Ik gebruik de openstaande rekeningen uit de successiememories in mijn steekproef ter 
constructie van verschillen in het consumptieprofiel van aristocraten en andere notabelen. 
Vooral de erfenisaangiften van welgestelden tellen vaak tientallen, en soms zelfs honderden 
van zulke openstaande rekeningen. Zij bieden een gedetailleerde blik in de dagelijkse huis-
houding van aristocraten en andere notabelen. Het voorbeeld van baron De Wijkerslooth laat 
zien, dat het om alle mogelijke bestedingen gaat.38 

Op 10 november 1851 had hij bijvoorbeeld een rekening van 36 gulden open staan bij kleer-
maker A. Jongemans. Boekverkoper Van Leeuwen kreeg nog ƒ 98,90 van hem, en Guischard 
te Bordeaux had wegens geleverde wijn een vordering van ƒ 192. Verder komen in successie-
memories vaak rekeningen van de bakker voor, van de ketellapper en de koetsier, nog open-
staande belastingaanslagen, hypotheekschulden, en ook rekeningen van de hovenier, de 
paraplumaker en de huisschilder et cetera. Uit die consumptieve uitgaven blijkt dus welke 
bestedingskeuzes notabelen in hun dagelijks leven maakten, kortom zij werpen licht op de 
levensstijl van de erflater. 

Het is zinvol om er hier nog eens op te wijzen, dat het bij erfenisaangiften niet uitsluitend 
gaat om het vermogen en uitgavenpatroon van hoogbejaarde mensen aan de vooravond van 
hun overlijden. Ongeveer de helft van de erflaters uit mijn steekproef in successiememories 
was jonger dan 65, en bijna twintig procent was zelfs jonger dan 45 jaar. In die leeftijdsver-
deling bestaat vrijwel geen verschil tussen de aristocratische erflaters en de andere burgers 
uit mijn steekproef. Van aristocraten was 17 procent jonger dan 45 jaar, en 50 procent jonger 
dan 65 toen zij overleden. Bij de andere burgers zijn die verhoudingen respectievelijjk 19 en 
48 procent. 

36  Ik heb successiememories eerder gebruikt in: Moes, ‘De voltooide fortuinen’, idem, ‘Uitgavenpatroon Leids gemeenteraadslid’, 
15-57; idem, ‘In hoge Haagse kringen’, 83-109.
37  Joke Mooij en Ton Dongelmans, Mogen wij even afrekenen. Twee eeuwen betalen in Nederland (z.p. 2004) 44-45. Volgens Montijn moes-
ten vaste leveranciers vaak zeker drie, soms zes of meer maanden op hun geld wachten. Montijn, Leven op stand, 67, 105, 106.
38  Bijlage I tabel 1. Openstaande rekeningen uit de successiememorie van Cornelius Ludovicus baron de Wijkerslooth (1786-1851); 
bisschop van Curium i.p.i. (1833-1851).
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Net als vermogens en belastingen vertonen openstaande rekeningen in statistisch opzicht 
een zogenoemd rechtsscheve verdeling. Daarom hanteer ik ter reconstructie van het con-
sumptieprofiel van aristocraten en andere notabelen wederom de mediaan als maatstaf voor 
de gemiddelde uitgaven ofwel het consumptieprofiel. Om als het ware een blik achter de per-
sonele belastingaanslagen te werpen, krijgen de bestedingen voor uiterlijk vertoon ruime aan-
dacht, maar eerst sta ik stil bij de ordening van de duizenden zeer uiteenlopende openstaande 
rekeningen, die ik uit successiememories heb verzameld.

Schulden in vele soorten

Om vat te krijgen op de grote hoeveelheid zeer gevarieerde onbetaalde rekeningen heb ik de 
consumptieve uitgaven in enkele hoofdrubrieken gegroepeerd. Daarbij volg ik de indeling 
uit de contemporaine kasboekhouding van de Leidse notabele Jan van Heukelom, die ik ter 
 oriëntatie al eerder heb geanalyseerd.39 

Van Heukelom heeft persoonlijk een zeer gedetailleerde boekhouding van zijn huishouden 
bijgehouden gedurende het grootste deel van zijn leven, namelijk van 1839 tot en met 1885. 
Zelfs de uitgaven voor zwavelstokjes werden er door hem in genoteerd. Vrijwel alle denkbare 
uitgaven van een welgesteld gezin in de negentiende eeuw worden in een overzichtelijk aantal 
categorieën vermeld. Van belang is ook, dat uit een vergelijking van de openstaande schulden 
uit de erfenisaangifte van Jan van Heukelom met zijn huishoudelijke boekhouding blijkt, dat 
deze uitgaven de levensstijl van deze notabele Leidenaar goed vertegenwoordigen.40

Met de huishoudelijke boekhouding van Van Heukelom in het achterhoofd onderscheid ik 
de volgende hoofdrubrieken om de grote hoeveelheid buitengewoon gevarieerde openstaan-
de rekeningen uit successiememories te ordenen:

–  Basisconsumptie (door tijdgenoten ook wel ‘mond- en lijfsbehoeften’ of ‘dagelijksche 
mondbehoeften’ genoemd), onderverdeeld in uiteenlopende uitgaven ten behoeve van 
kleding en schoeisel, voeding, en medische verzorging;

–  Luxeconsumptie, onderverdeeld in rekeningen voor ontspanning, genotmiddelen, siera-
den, gouden en zilveren voorwerpen en transport of vervoer, inclusief reizen;

–  Geestelijke verzorging, zoals kerkelijke bijdragen, plaatsgeld in de kerk en stovengeld, maar 
ook schenkingen aan liefdadigheidsinstellingen, zoals het blindeninstituut, donaties 
ten behoeve van onderwijs aan doofstommen en de werkinrichting et cetera;

–  Huishoudelijke uitgaven betreffende de aanschaf en onderhoud van duurzame consumptie-
goederen, meubilair, brandstoffen, gas/licht en water, textielreiniging, dienstboden, en 
onderhoud van de woning en de tuin;

–  Financiële verplichtingen, zoals huur, pacht, leningen, verzekeringen en belastingen

39  Jan van Heukelom hield vanaf 25-jarige leeftijd in 1839 tot zijn overlijden op 72-jarige leeftijd in 1885 nauwgezet zijn huishou-
delijke uitgaven bij. Hij had een ‘keukenboek’, een ‘huiskasboek’, een ‘kasboek’ en een ‘grootboek’. Aan het einde van het jaar, 
omstreeks Kerstmis, berekende hij zijn uitgaven over het hele jaar uit die afzonderlijke boekhoudingen op lijsten die in het Regionaal 
Archief Leiden worden bewaard. Archief Van Heukelom, inv.nr. 107, ‘Staten van uitgaven’. Ontbrekende overzichten zijn zie van 1840, 
1866, 1869 tot en met 1874. Moes, ‘Uitgavenpatroon Leids gemeenteraadslid’, 15-57. Ik heb de door mij bewerkte gegevens beschik-
baar gesteld op: http://www.dirkvaneck.nl/index.asp?pg=27#bijlage.
40  Moes, ‘Uitgavenpatroon Leids gemeenteraadslid’, 15-57.
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–  Ten slotte onderscheid ik een restgroep Diversen, waarin ik begrafeniskosten, erfenissen, 
legaten, administratiekosten, beheerd geld voor derden, verschuldigde kooppenningen 
voor onroerend goed, beroeps- en bedrijfsschuld heb ondergebracht samen met diverse 
rekeningen, die moeilijk in de andere rubrieken passen.

De rubrieken basisconsumptie, luxeconsumptie, geestelijke verzorging en huishoudelijke 
uitgaven zijn uiteraard het interessantst om een beeld van het consumptiegedrag c.q. de le-
vensstijl van aristocraten en andere notabelen te krijgen. De rekeningen wegens financiële 
verplichtingen en de groep diverse rekeningen laat ik hier verder buiten beschouwing. De 
meeste hebben een incidenteel karakter en kunnen gemakkelijk tot statistische vertekenin-
gen en misinterpretaties leiden. 

Het kwam bijvoorbeeld voor, dat een erflater min of meer grote sommen geld voor iemand 
anders bewaarde, die dan in zijn of haar successiememorie werden vermeld als openstaande 
schuld aan een derde, bijvoorbeeld een erfdeel voor een minderjarig familielid. Uit zulke fi-

Jan van Heukelom (1813-1886) 
omstreeks 1875.
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nanciële verplichtingen valt misschien iemands positie in een familieclan te bepalen, maar er 
kan maar weinig over de materiële levensstijl van de erflater zelf uit worden opgemaakt. Le-
ven met schulden is echter weer wel een aspect van een zekere levensstijl, zodat ik daar wel 
expliciet aandacht aan zal schenken.

Reconstructie van aristocratische consumptie 

Op een beperkt aantal uitzonderingen na behoren aristocraten over het algemeen tot het rijk-
ste segment in de negentiende-eeuwse samenleving, zo bevestigt mijn steekproef in de Zuid-
Hollandse successiememories. De meeste volwassen aristocratische erflaters lieten meer 
dan honderdduizend gulden na, equivalent voor ongeveer een miljoen euro in huidige koop-
kracht.41 Om een zo scherp mogelijk beeld van de aristocratische consumptieve bestedingen 
te verkrijgen, beperk ik mij hier verder tot de openstaande rekeningen van de honderddertig 
aristocratische en notabele erflaters uit de burgerij met een nalatenschap van minimaal een 
ton.42 Bij elkaar worden in hun successiememories bijna vierduizend openstaande rekenin-
gen vermeld. 

41  Honderdduizend gulden omstreeks 1875, halverwege mijn onderzoeksperiode, is equivalent van zo’n € 942.000 in huidige koop-
kracht. Gecalculeerd via http://www.iisg.nl/hpw/calculate.html.
42  Het gaat om twintig adellijke erflaters, twaalf leden van het ‘oude patriciaat, twaalf leden van het ‘zelfbenoemde patriciaat’ en 
zesentachtig welgestelde ‘andere burgers’. In de successiememorie van twee erflaters uit deze vermogensklasse in mijn steekproef 
worden geen openstaande schulden vermeld.

Fragment uit het kasboek Jan van Heukelom, 1839.
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Binnen deze heterogene groep zeer welgestelden bestonden weliswaar verschillen in ver-
mogensomvang, bijvoorbeeld bezitters van een ton en multimiljonairs, maar in alle geval-
len waren die vermogensbezitters zo rijk, dat we kunnen aannemen dat hun consumptie-
profiel c.q. levensstijl hoogstwaarschijnlijk niet fundamenteel beïnvloed werd door het bezit 
van meer geld. In materieel opzicht beschikten zij al over vrijwel alles wat hun hart begeerde. 
Minder welgestelden hadden waarschijnlijk wel een ander uitgavenpatroon.

In hoofdstuk drie bleek uit de bij de activa in successiememories vermelde bezittingen, dat 
aristocraten meer lijfsgoederen, sieraden en meubilair bezaten dan andere notabelen, en dat 
op het niveau van statusgroepen de adel daarvan over het meeste beschikte. Ook is geconsta-
teerd, dat de adel onder de hoogstaangeslagenen de hoogste mediane aanslag in de personele 
belasting betaalde, wat betekent dat hij zijn welstand meer toonde dan de andere statusgroe-
pen. Dit beeld wordt nu bevestigd door aristocratische consumptie, zoals die uit de open-
staande rekeningen uit successiememories blijkt. 

Het uit zulke rekeningen samengestelde consumptieprofiel van aristocraten met een nala-
tenschap van minstens een ton laat zien, dat zij een uitbundigere levensstijl hadden dan no-
tabele burgers met een vergelijkbare welstand.43 Dit geldt niet alleen voor de mediane hoogte 
van de uitgaven, aristocraten hadden ook meer openstaande rekeningen. 

Kortom, aristocraten leefden in alle onderscheiden opzichten ruimer, dus zowel wat betreft 
basisconsumptie in de vorm van ‘mondbehoeften’ en ‘lijfsgoederen’ (schoeisel en kleding) 
als uitgaven aan de huishouding (personeel, onderhoud van duurzame consumptiegoede-
ren en het huis en de tuin), de luxeconsumptie (sieraden, goud- en zilver, bijzondere voe-
dingsmiddelen en dergelijke) en aan geestelijke verzorging (financiële bijdragen aan liefda-
digheidsinstellingen en donaties aan de kerk). 

Zij besteedden weliswaar niet het meeste aan hun huishouding, maar hun huishoudelijke 
uitgaven waren gemiddeld veel hoger dan die van andere notabelen. Ook aan immateriële za-
ken als liefdadigheid en bijdragen aan de kerk gaven aristocraten gemiddeld veel meer geld 
uit dan andere welgestelde burgers. Bij de notabelen burgerij met een vergelijkbare welstand 
was alles over het algemeen net iets meer ingetogen. Uiteraard bestonden binnen deze groe-
pen verschillen in gevoerde welstand. Uitgesplitst in statusgroepen treedt wat uitgaven be-
treft opnieuw een adellijke disproportionaliteit aan de dag.44

Vergeleken met de andere deftige burgerij voerden de adel en het ‘oude patriciaat’ een rela-
tief grote, verfijnde en dure huishouding. Dit sluit aan op het beeld uit hoofdstuk drie, waarin 
is vastgesteld dat aristocraten gemiddeld de hoogste personele belastingaanslag betaalden. 
Gecombineerd met het beeld van de openstaande rekeningen bevestigt dit een relatief extra-
verte levensstijl met meer uiterlijk vertoon dan andere welgestelde burgers. 

Opvallend is dat vooral het ‘zelfbenoemde patriciaat’ relatief veel uitgaf aan luxe, of om 
met Veblen te spreken: aan conspicious consumption.45 Dit is mogelijk een aanwijzing voor de 
Luxuskonkurrenz van deze opkomende elite met de gevestigde families. Interessant is ook, dat 

43  Bijlage I diagram 128. Consumptieprofiel (medianen in guldens) van aristocraten (adel en ‘oud patriciaat’) en andere notabelen 
(‘zelfbenoemd patriciaat’ en ‘andere burgers’) met een nalatenschap van minimaal ƒ 100.000 volgens steekproef in successiememo-
ries, 1850-1890.
44  Bijlage I diagram 129. Consumptieprofiel (medianen in guldens) van de statusgroepen met een nalatenschap van minimaal 
ƒ 100.000 volgens steekproef in successiememories, 1850-1890.
45  Thornstein Veblen, The theory of the leisure class. With an introduction by John Kenneth Galbraith (Boston 1973) 60-80.
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de adel en het ‘oude patriciaat’ ongeveer evenveel aan hun huishouding spendeerden. Het 
gaat in elk geval om een klein verschil van medianen tussen beide aristocratische status-
groepen. 

Afgaande op het beeld dat uit de specifieke openstaande rekeningen voor de huishouding 
valt op te maken, lijkt het erop dat de adel wat meer van goed eten en drinken hield, terwijl het 
patriciaat meer uitgaf aan comfort in huis. Verder besteedde de adel verreweg het meeste aan 
geestelijke verzorging. Dat is opvallend, want bij de beide burgerlijke statusgroepen waren 
die uitgaven gemiddeld beduidend minder, en opmerkelijk genoeg waren zij van het ‘zelfbe-
noemde patriciaat’ en andere welgestelde burgers vrijwel even hoog. 

Aristocraten waren vaak als een soort pater familias betrokken bij armenzorg en ziekenzorg in 
kleine plattelandsgemeenten, zoals mr. Jacob Derk Carel baron van Heeckeren van Wassenaer 

Godard John George Charles graaf van Aldenburg Bentinck (links) met zijn echtgenote  Augustine 
Wilhelmine Louise Adriënne gravin van Bylandt aan tafel in kasteel Amerongen (1909).
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illustreert.46 Zij subsidieerden daar gewoonlijk uit eigen middelen instellingen waarvan een re-
ligieuze en morele educatie uitging.47 Zo ondersteunde ook de bisschop van Curium i.p.i., ba-
ron de Wijkerslooth, uiteenlopende kerkelijke, armen- en onderwijsinstellingen met veel ei-
gen geld, zoals ik al in de inleiding heb beschreven. 

Wellicht valt zo ook te begrijpen, dat zij vaak door de plattelandsbevolking in het gemeen-
tebestuur werden gekozen. Daarmee werd hun geaccepteerde, informele leidende rol en 
autoriteit immers niet alleen bevestigd, maar ook geformaliseerd. Een vaderlijke zorg kan 
bovendien voor het meestal inwonende personeel van aristocraten worden vastgesteld. In 
successiememories komen frequent legaten voor aan loyale dienstboden, huisknechten en 
tuinlieden. Meestal werden zij door hun overleden werkgever met contanten bedacht, soms 
met effecten. 

Zo legateerde mr. Philip Jacob baron van Pallandt na zijn overlijden op 16 juni 1892 in hui-
ze Duinrell te Wassenaar aan ieder personeelslid een forse uitkering van tweehonderd gul-
den voor elk jaar, dat hij of zij in dienst was geweest, ofwel ruim tweeduizend euro per jaar in 
huidige koopkracht.48 P. de Jong was als jager sinds 1871 bij baron van Pallandt in dienst. Hij 

46  Brunt en Haverkate, Tussen twee tijden, 195 e.v.
47  Vgl. Cardoza, Aristocrats, 124.
48  NA, Archief van Zuid-Holland, Memories van successie, inv.nr. 3828, memorienr. 12/159.

Personeel Kasteel Amerongen omstreeks 1900.
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kreeg in 1892 dus tweeënveertighonderd gulden, ofwel vijfenveertigduizend euro in huidige 
koopkracht. De tuinbaas van Huize Duinrell, J. Vogels, was sinds 1879 in dienst en kreeg zes-
entwintighonderd gulden. Koetsier P. Baauw moest het met veel minder doen, want hij werk-
te sinds 1885 voor de baron, zodat hij veertienhonderd gulden ontving. De huisknecht B. Ver-
steeg was sinds 1888 in dienst, evenals S. van der Stoel, een van de boeren van de baron. Elk 
kreeg daarom achthonderd gulden. Ten slotte kreeg B.E. Grimmelinkhuyzen, de werkmeid 
die sinds 1886 in dienst was, twaalfhonderd gulden. Zo blijkt ook in dit opzicht, dat aristocra-
ten loyaliteit, betrouwbaarheid en dienstbaarheid met het oog op continuïteit in de bestaande 
verhoudingen in woord en daad hoog in het vaandel voerden.

Zichtbare tekenen van welstand nader bekeken 

Strak ingeregen in een corset dat je kon horen kraken als zij bewoog, met haar 
japon die zo lang was dat de rok met een stootrand moest worden beschermd te-
gen de fluimen op de stoep, met eventueel een voile die haar gezicht iets myste-
rieus gaf, met glacé handschoenen, een enorme hoed met veren, met een vos en 
wat al niet. Als zij iets liet vallen, kon zij nauwelijks bukken om het op te rapen, 
en hollen was ondenkbaar.

Ileen Montijn, Leven op stand, 22.

De manier waarop aristocraten zich in het openbaar vertoonden laat volgens Goffman zien 
welke indruk zij wilden achterlaten. Veel statige dames kunnen zich wellicht hebben gekleed 
zoals Montijn fraai beschrijft. Welke andere zichtbare welstandstekenen zijn typisch voor 
aristocraten c.q. de adel en het patriciaat? In hoeverre wijken zij af van notabele burgers met 
een vergelijkbare welstand? Uit de openstaande rekeningen in successiememories valt een 
antwoord te distilleren.

Om te beginnen zijn er uitgaven waaruit de relatieve omvang van de woning of de huishou-
ding valt af te leiden, zoals kosten voor het onderhoud van het huis in de vorm van rekeningen 
van de behanger, schilder, schoorsteenveger, metselaar, timmerman, loodgieter, rietdekker, 
smid, glazenmaker, steenhouwer, stukadoor. Rekeningen die verwijzen naar de inboedel, zo-
als de aanschaf en het onderhoud van meubilair, dekens, aardewerk, linnen, manden, lam-
pen, glaswerk, markiezen, matten, tapijten en karpetten, schrijnwerker, kabinetmaker, klok-
kenmaker, huishoudelijke manufacturen, meubelen, spiegels, stoelenmaker et cetera. 

Daarnaast zijn de verbruikskosten van ‘gaz’, water en licht relevant, zoals de rekening van 
de duinwatermaatschappij, de kaarsenmaker en facturen voor gaslicht. Gouden en zilveren 
voorwerpen horen eveneens bij de zichtbare welstandstekenen en daarvan getuigen rekenin-
gen van de goud- en zilversmid, aanschaf van zilveren kandelaars, bestek et cetera. Ook de 
tuin maakt deel uit van de woning, zodat ik de uitgaven voor het onderhoud ervan heb geko-
zen in de vorm van facturen van de tuinman, de boomkweker, de hovenier, kosten van snoei-
werk, de aanleg van een plantsoen en de aanschaf van planten, bollen, mest en dergelijke.

Verder zijn uitgaven aan dienstboden en ander personeel van belang. Daarom heb ik voor 
deze uitgavenpost de rekeningen geselecteerd van de werkmeid, de huishoudster, de kame-
nier, de knecht, de kok, de keukenmeid enzovoorts. Vervolgens onderscheid ik een catego-
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rie uitgaven voor zichtbare welstandstekenen 
die met vervoer te maken hebben. Daarbij kan 
gedacht worden aan rekeningen voor paarden-
voer, de hoefsmid, rijlaarzen, de rijtuigmaker, 
de rijtuigschilder, de zadelmaker, de stalhou-
der, de paardenarts, loon van de koetsier, de 
palfrenier et cetera. 

Ten slotte heb ik uitgaven geselecteerd die te 
maken hebben met persoonlijke representa-
tie, zoals rekeningen van de barbier, de kap-
per, de kleermaker, herenartikelen, horloges, 
galanterieën en bijouterieën, en facturen voor 
kleding en schoeisel als laarzen en schoenen, 
mode-artikelen en bont, hoeden, handschoe-
nen en corsetten. Rekeningen voor sieraden 
als juwelen, kettingen en ringen schaar ik on-
der het kopje persoonlijke representatie, even-
als uitgaven voor texielreiniging, zoals was- en 
bleekloon, strijkloon en facturen voor het uit-
stomen van kleding.

De via de steekproef in successiememories verzamelde informatie laat zien, dat aristocra-
ten specifieke vormen van uiterlijk vertoon prefereerden.49 Zij hadden gemiddeld hogere re-
keningen voor het voeren van de huishouding en voor vervoer dan andere notabelen. Over 
het algemeen zullen aristocraten een grotere mobiliteitsbehoefte hebben gehad, want velen 
verbleven immers ’s zomers op hun buitenplaats en ’s winters in de stad. Een rijtuig was na-
tuurlijk ook een statussymbool. Aristocraten gaven relatief veel geld uit aan koetsen en paar-
den. Ook kochten zij betrekkelijk veel artikelen die met de mode te maken hadden, gouden 
en zilveren voorwerpen en bont. Dat lijken dus typisch adellijke ‘sign-vehicles’ te zijn ge-
weest.50

Daarvan getuigt bijvoorbeeld de erfenisaangifte van de in 1857 overleden jkvr. Henriëtte Eli-
sabeth Adriana Prins. Zij was nog maar achttien jaar oud. De openstaande rekeningen in haar 
successiememorie betreffen die van haar ouders, namelijk van de vader, mr. Adriaan Theodo-
re Prins, en de moeder, baronesse Van Reede van Oudtshoorn.51 Bij de voor het successierecht 
aftrekbare openstaande rekeningen treffen we uitgaven aan van ƒ 465 voor modeaccessoires, 
ƒ 150 voor rijtuigen, ƒ 36 voor gouden sieraden, ƒ 33 voor hoeden en ƒ 15 voor corsetten. Een 
ander voorbeeld is jkvr. Catharina Maria Vegelin van Claerbergen.52 Zij tooide zich niet al-
leen met modieuze hoofddeksels, maar als we op haar erfenisaangifte afgaan ook met bont 
en gouden of zilveren sieraden. Toen zij op 43-jarige leeftijd in 1892 overleed, stonden er nog 

49  Bijlage I diagram 130. Uitgaven wegens uiterlijk vertoon (in medianen) van aristocraten en andere notabelen op basis van open-
staande schulden uit steekproef in successiememories, 1850-1890.
50  De term sign-vehicles is afkomstig van E. Goffman, The presentation of self in everyday life (Edinburgh 1956) 1.
51  NA, Archief van Zuid-Holland, Memories van successie, inv.nr. 6340, memorienr. 37003.
52  Nederland’s Adelsboek 1953, 18; NA, Archief van Zuid-Holland, Memories van successie, inv.nr. 3828, memorienr. 11/9434.

Freules op kasteel Amerongen, 1909.
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verscheidene rekeningen open voor bont van in totaal ƒ 168, voor gouden en zilveren voor-
werpen moest zij nog ƒ 105 betalen en ƒ 26 voor hoeden.

Uiteraard spendeerde ook de notabele burgerij het nodige aan haar uiterlijk. Opvallend zijn 
ook bij hen vooral de rekeningen die met modeartikelen te maken hebben. Een zeer welge-
stelde dame, die dat net als de meeste baronessen, jonkvrouwen en freules toonde is Johanna 
Cecilia Leembruggen. Zij was de echtgenote van de Rotterdamse koopman Christiaan Pluij-
gers.53

 Johanna had talrijke, betrekkelijk hoge openstaande rekeningen voor diverse ‘modear-
tikelen’, hoeden, gouden en zilveren voorwerpen toen zij overleed.54 Andere voorbeelden zijn 
de Rotterdamse Maria Helena Tavenraat, weduwe van Wouter Antony van der Wens, en Jo-
hanna Francina Hudig, echtgenote van de bekende Rotterdamse bankier Govert Jacob Mees; 
en ten slotte kan Cornelia de Laat worden genoemd.55 Zij was  echtgenote van de schatrijke 
Haagse koopman Pieter van den Arend.

Als het mogelijk was om een reis in de tijd te maken en wij deze Cornelia bijvoorbeeld rond 
1900 op het Haagse Lange Voorhout tegemoet zouden lopen, was zij voor ons aan haar ver-
schijning misschien niet of nauwelijks te onderscheiden van gravin Van Limburg Stirum, die 

53  De echtgenoot, Christiaan Pluijgers, was met zijn zoon, Cornelis Johannes Pluijgers, ‘geassocieerd tot het uitoefenen van den 
handel in drogerijen, chemische en pharmaceutische preparaten en aanverwante artikelen’. Die vennootschap was gevestigd te Rot-
terdam onder de naam firma C. & C.J. Pluijgers. De vennootschap was opgericht bij akte van 12 december 1888 en werd voor notaris 
Van Wijngaarden gepasseerd. Het in de successiememorie vermelde aandeel in de vennootschap bedraagt ƒ 120.685,32

5
. Zie ook 

Herman Amptmeijer en Dirk Jaap Noordam, ‘Een geadelde textielbaron in Leiden. Cornelis Johannes Leembruggen (1838-1905) I’, 
Leids jaarboekje 2005, 177-179.
54  NA, Archief van Zuid-Holland, Memories van successie, inv.nr. 4649, memorienr. 21/1378.
55  Respectievelijk: Ibidem, inv.nr. 4658, memorienr. 22/1597; inv.nr. 4657, memorienr. 22/839 en inv.nr. 3822, memorienr. 11/4314.
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daar toen woonde. Maar beide dames zouden elkaar waarschijnlijk in een oogopslag maat-
schappelijk hebben kunnen plaatsen, zoals Couperus fraai in De boeken der kleine zielen be-
schrijft dat Adolphine van Lowe jaloers is op Constance van der Welcke, omdat zij een prach-
tige ‘bolero’ bezit. In zijn beschrijving van deze modieuze bontjas maakt Couperus de ultieme 
verfijning van aristocratische representatie en de intra-elitaire distinctie aanschouwelijk: op 
subtiele wijze waren er twee verschillende soorten kostbaar bont in verwerkt.56 Zulke optische 
details, verfijningen en nuances vallen in het hier gebruikte historische bronnenmateriaal he-
laas niet te ontsluieren.

Duidelijk lijkt evenwel dat het uiterlijke vertoon van aristocraten steeds kostbaarder werd 
naarmate meer nouveaux riches hen in welstand evenaarden en trachtten om zich een deftige, 
aristocratisch-achtige levensstijl en goede smaak aan te meten. Zo groeiden beide Weberiaan-
se statusgroepen in verschillende opzichten naar elkaar toe.

56  Louis Couperus, ‘De kleine zielen’, De boeken der kleine zielen (Amsterdam 1901-1903) 82.

Advertentie voor mode.
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Wedijver onder en tussen aristocraten en andere notabelen

The landed classes’ lifestyle appealed also to a broad group of ‘bourgeois’ mer-
chant bankers, manufacturers, and learned professionals, that longed for 
aristocratization and shared the squirearchical cult of land, family, and ho-
nour.

Robert van der Laarse, Nation of notables, 43.

Net als in bijvoorbeeld Groot-Brittannië groeide in Nederland de belangstelling van de nieu-
we welgestelde burgerij, het ‘zelfbenoemde patriciaat’, voor een landadellijke levensstijl in 
het laatste kwart van de negentiende eeuw beduidend.57 Velen namen in hun uiterlijke vertoon 
aristocratische kentekenen over. Daarmee drong de gegoede burgerij in Nederland steeds 
verder door in de sociaal-culturele en symbolische ruimte die aristocraten voor zichzelf had-
den gecreëerd. Via deze nabootsing trad met andere woorden een zekere convergentie op in 
de kentekenen van aristocraten en de zich emanciperende gegoede burgerij. Wat zichtbare te-
kenen van welstand betreft gingen zij steeds meer op elkaar lijken. 

Om als een exclusieve elite stand te houden trachtten aristocraten zich van nouveaux riches 
te onderscheiden, zo is uit de historische literatuur bekend. Dat kwam onder andere tot ui-
ting in genealogische ‘waarheidsvinding’, in terugblikken op de splendor familiae in het ver-
leden en in het benadrukken van de waarde van een edele afstamming. Een voorbeeld van 
aristocratische genealogiebeoefening is het tijdschrift De Nederlandsche Heraut, dat in 1881 
werd opgericht. Tussen 1883 en 1897 verschenen acht jaargangen, en in de decennia rond de 
eeuwwisseling ontstonden meer adellijke initiatieven op zoek naar en ter versteviging van 
de adellijke identiteit. Zo stelt de in 1899 opgerichte Nederlandsche Adelsvereniging zich 
ten doel de aaneensluiting van edelen te bevorderen, financiële ondersteuning van verarmde 
standgenoten en het verstrekken van studiebeurzen aan adellijke leerlingen en studenten.58

De verschijning van het eerste deel van Nederland’s Adelsboek in 1903 is misschien wel het 
markantste punt in de statusrivaliteit met nieuwe welgestelde burgers. In 1910 werd het ‘rode 
boekje’ gevolgd door het in blauwe kaft gestoken Nederland’s Patriciaat. Aanvankelijk werden 
vrijwel uitsluitend oude patricische families opgenomen, maar na de Eerste Wereldoorlog 
kwamen er steeds meer stambomen bij van nieuwe families, die hun in de blauwe boekjes ge-
publiceerde stamboom hoog op prijs stelden en niet alleen bereid waren om daar flink voor 
te betalen, maar zich er bovendien toe verplichtten om een deel van de oplage af te nemen. 
Ook de herleving van ridderorden als de protestantse Johanniter Orde (1909) en de rooms-
katholieke tegenhanger de Maltezer Orde (1911) past in de wijze waarop aristocraten zichzelf 
opnieuw trachtten ‘uit te vinden’. Kortom, het gaat daarbij om de revitalisering van een imago 
door de invention of tradition.59

57  ‘The richest nouveaux riches at the end of the nineteenth century were not content to stay within their own caste: they set out to 
ape the established gentry.’ ‘It was the wealthiest nouveaux riches who were drawn into landed society, and they supplied an incentive 
for those below.’ Mordaunt Crook, The rise of the ‘nouveaux riches’, 21, 22. 
58  Yme Kuiper, ‘Adel, Nation und Staat’, 242.
59  Eric Hobsbawm, ‘Introduction: Inventing traditions’, in: Eric Hobsbawm and Terence Ranger (eds.), The invention of tradition 
(Cambridge 1983) 1-15. Zie ook Conrad Gietman, ‘Genealogie, waarheid en statusangst in de late negentiende eeuw (1880-1903)’, in:  
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Deze laatstgenoemde, oeroude organisaties vinden hun oorsprong in militaire functies 
van ridders ter bescherming van pelgrims, die in de middeleeuwen Jeruzalem bezochten. 
Het exclusieve lidmaatschap is traditioneel voorbehouden aan de adel. Zo werden onder-
linge aristocratische banden aangehaald, en waarden, normen en tradities voortgezet die 
samen de collectieve identiteit trachtten vorm te geven. Zij bevorderden de sociale cohesie 
in een tijdsgewricht waarin die sterk onder druk was komen te staan. Cardoza constateert 
bij aristocraten in Noord-Italië een vergelijkbare behoefte om zich via het lidmaatschap van 
de exclusieve Società del Whist te onderscheiden van nouveaux riches, die daar geen voet aan de 
grond kregen.60

De in de decennia na 1848 toegenomen statuszucht van andere notabelen blijkt uit hun 
overname van aristocratische kentekenen. Hier concentreer ik de aandacht op drie van deze 
aristocratic markers. Om te beginnen is het voeren van een dubbele achternaam van oudsher 
omgeven met een aristocratisch aureool. Veel edelen zijn traditioneel vernoemd naar hun 
familiegoed en het gebied waar zij een zekere jurisdictie bezaten. Zo is de toevoeging Van 
Schalkwijk bij de bisschop van Curium i.p.i., Cornelius Ludovicus baron de Wijkerslooth 
afkomstig van zijn moeders familiegoed. In de negentiende eeuw gingen steeds meer wel-
gestelde burgers een dubbele achternaam voeren, waardoor althans in dat opzicht de gren-
zen tussen aristocraten en burgerij vervaagden.61 Verder verwierven nieuwe notabele burgers 
heerlijke titels, zodat hun naam door het verworven goed en titel langer en indrukwekkender 
kon worden. 

Ook hadden aristocraten door hun doorgaans onbezoldigde bestuurlijke activiteiten en het 
daarop gebaseerde, betrekkelijk veilige vermogensbeheer, waarin landerijen vaak het belang-
rijkste bestanddeel vormden, een aanzienlijke maatschappelijke status als (groot)grondbe-
zitter. In de tweede helft van de negentiende eeuw nam het aantal grote grondbezitters onder 
de notabele burgerij hand over hand toe, zodat het traditionele aanzien van aristocraten ver-
bleekte en de status van (groot)grondbezitter wat van zijn exclusieve glans verloor. 

Daarnaast bezaten veel aristocraten een buitenplaats waar zij de zomer doorbrachten. In 
de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw schaften steeds meer welgestelde bur-
gers zich zo’n buiten aan, als het even kon in dezelfde regio’s waar aristocraten al eerder wa-
ren neergestreken, en zo verkleinde niet alleen de sociaal-culturele en symbolische afstand, 
maar dreigden nouveaux riches ook de fysieke, geografische grenzen tussen aristocraten en an-
dere notabelen in toenemende mate te overschrijden. Deze drie kentekenen van aristocraten 
worden hierna nader besproken: eerst de dubbele namen, dan de grondbezittersstatus en ten 
slotte het bezit van buitenplaatsen.

 
Arnold Gevers c.s. (eds.) Mensen van adel. Beelden, manifestaties, representaties. Opstellen aangeboden ter gelegenheid van het afscheid van Albert 
Mensema als archivaris bij het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, 14 september 2007 (Hilversum 2007) 205; Kees Bruin, ‘Duitse connecties. 
De heroprichting van de Johanniter Orde in Nederland’, Virtus. Jaarboek voor adelsgeschiedenis 13 (2006), 132-145.
60  Cardoza, Aristocrats, 155-162.
61  Kees Bruin, ‘Wat heet dubbel; de sanering van “dubbele namen” rond de Tweede Wereldoorlog’, De gids, februari 1999, 102-111.
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Dubbele namen

Sinds de invoering van de burgerlijke stand in 1811 werden alle Nederlandse inwoners ver-
plicht om een achternaam te kiezen, en bovendien om die behoorlijk te laten registreren. 
Toch duurde het nog decennia voordat alle ingezetenen op een correcte wijze in de burgerlijke 
stand waren ingeschreven.62 Ondertussen bleef het mogelijk om via een Koninklijk Besluit of-
ficieel van naam te veranderen, bijvoorbeeld door de achternaam uit te breiden, zodat voort-
aan een dubbele achternaam kon worden gevoerd. 

De uit Goes afkomstige zeemanszoon Johannes van de Putte (1792-1875) is een voorbeeld 
van een nieuwe notabele die in de jaren dertig en veertig zijn fortuin in handel, nijverheid en 
financiële dienstverlening maakte, vervolgens zijn geld in grond belegde en zo op de lijsten 
van hoogstaangeslagenen in Zeeland werd vermeld om ten slotte een zetel te bemachtigen in 
de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Uiteindelijk schoof hij dus aan op het Haagse pluche 
naast talrijke aristocraten met bestuurlijke familietradities, die soms nog hun oorsprong had-
den in de tijd, dat Willem van Oranje zich tegen de Spaanse koning Filips II keerde. Johannes 
mocht zich van 1859 tot zijn dood senator noemen. 

Zijn zoon Izaak Dignus (1822-1902) trad in zijn voetspoor door eerst zijn eigen fortuin te 
maken, zij het niet in Zeeland, maar zoals meer ondernemende burgers uit die dagen in Ne-
derlands-Indië.63 Daarna overtrof hij zijn vader niet alleen door Tweede-Kamerlid en senator 
te worden, maar het ook te brengen tot minister-president (in 1866 en van 1872 tot 1874) en 
minister van Koloniën (van 1863 tot 1866 en van 1872 tot 1874).64

Deze voorbeelden laten zien hoe enkele doortastende individuen uit de gegoede midden-
klasse binnen twee generaties fortuin konden maken, min of meer kort na 1848 doordrongen 
tot het exclusieve aristocratische milieu op het Binnenhof om daar een aanzienlijke machts-
positie te verwerven, en er ook in dat bolwerk analoog aan aristocratische tradities en ge-
woonten in slaagden om een dynastie te vestigen. Hier is vooral vanuit sociaal-symbolisch 
perspectief interessant, dat deze Johannes van de Putte zich in de l’espace de la noblesse een dub-
bele familienaam aanmat door die van zijn moeder (Fransen) met die van zijn vader (Van de Put-
te) te verbinden.65 

Daarmee was deze welgestelde ondernemer van bescheiden afkomst in Nederland bepaald 
niet uniek. Het fenomeen is echter complexer dan op het eerste gezicht mag lijken, want voor 
het uitbreiden van een achternaam konden uiteenlopende redenen bestaan.66 Zo kon het tes-

62  R.F. Vulsma, Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (Den Haag 1988) 10.
63  Zijn naam wordt in verschillende historische bronnen anders geschreven: Isaac, Isaäc en Izaak. Ik houd ‘Izaak’ aan, de spelling 
van Nederland’s Patriciaat 1923, 251.
64  C. Fasseur, ‘Van suikercontractant tot Kamerlid. Bouwstenen voor een biografie van Fransen van de Putte (de jaren 1849-1862)’, 
Tijdschrift voor Geschiedenis 88 (1975) 333-354; R.E. van Ditzhuyzen, ‘Isaac Dignus Fransen van de Putte. Lid Eerste Kamer 1880-1902’, 
in: A. Postma e.a., Aan deze zijde van het Binnenhof. Gedenkboek ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 
(’s-Gravenhage 1990) 267-283; Biografisch archief PDC.
65  Zijn vader staat te boek als Johannes Adolphus van de Putte (1764-1819). Zijn moeder was Anna Margaretha Fransen (1759-1829). 
Nederland’s Patriciaat 60 (1974) 343-344. Ik heb niet kunnen achterhalen wanneer hij zijn dubbele naam voor het eerst ging voeren en 
of hem daarvoor bij Koninklijk besluit officieel toestemming is verleend, maar vanaf een zeker moment heetten hij en zijn kinderen in 
elk geval Fransen van de Putte. Het is mogelijk dat de familienaam van de moeder van Johannes Fransen door uitsterven dreigde te 
verdwijnen. Als dat zo was, mocht haar naam voor Johannes’ familienaam worden geplaatst. Mogelijk heeft Johannes daar zelf voor 
gekozen. Het was in elk geval geen wettelijke verplichting. Zie J.M. Spendel, Familienamen in Nederland. Van hier en elders (Delft 1998) 12.
66  Met de invoering van de burgerlijke stand in 1811 werd een achternaam verplicht gesteld. Tot dan waren patroniemen de regel. 
Dubbele familienamen konden om verschillende redenen ontstaan. Om te beginnen kwam het voor dat een ambtenaar van de bur- 
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tamentair min of meer zijn afgedwongen dat een erfgenaam de naam van de erflater aannam 
en die ook officieel zou voeren. Dubbele namen konden verder voortkomen uit bezittingen, 
die via een huwelijksrelatie tussen bepaalde families werden gedeeld. Maar daarnaast waren 
er toch ook veel deftige burgers met wat in het contemporaine taalgebruik ‘adelspretensiën’ 
werd genoemd.67 Velen verwierven een lange achternaam via de aankoop van een (ambachts)
heerlijkheid, dat wil zeggen via onroerend goed of zakelijke rechten daarop. 

Pseudo-aristocratische naamstoevoegingen waren overigens geen uniek Nederlands ver-
schijnsel. In de negentiende eeuw kwamen zij in heel Europa frequent voor bij eerzuchtige 
burgers. Volgens Mayer maakten bijvoorbeeld veel ijdele Italianen hun achternamen langer 
door zelfs de namen van hun grootmoeders toe te voegen, opdat hun eigen achternaam aris-
tocratischer klonk.68 

Op de lijsten van verkiesbaren voor de Eerste Kamer worden tussen aristocraten en naast 
vader en zoon Fransen van de Putte in elk geval 163 hoogstaangeslagen burgers met een dub-
bele achternaam vermeld. Zoals te verwachten valt komen in Nederland de meeste dubbele 
achternamen op deze lijsten voor bij aristocratische families, ofwel de adel en het ‘oude pa-
triciaat’.69 Daarbij valt wederom een disproportioneel aandeel van de adel op. Meer dan de 
helft van de hoogstaangeslagen adel bezat een dubbele naam, gevolgd door het ‘oude patrici-
aat’, het ‘zelfbenoemde patriciaat’ en ten slotte de ‘andere burgers’. De meeste van deze no-
tabele burgers bezaten veel grond, niet zelden verbonden aan een heerlijkheid. Van de tachtig 
hoogst aangeslagen burgers met een dubbele achternaam die niet in de patriciaatsboekjes staan 
vermeld, betaalde meer dan de helft (44 personen ofwel 55 procent) minstens twee grondbe-
lastingaanslagen. Dat aantal belastingaanslagen is een goed criterium om grote grondbezitters 
te onderscheiden van de hoogstaangeslagenen, die alleen hun huis in de stad en soms een bui-
ten bezaten.70 

Hoogstaangeslagenen die in maximaal twee gemeenten in de grondbelasting waren aan-
geslagen, betaalden meestal ook twee aanslagen in het personeel wegens het voeren van 
een huishouding in twee gemeenten. Het kwam relatief maar weinig voor, dat een hoogst-
aangeslagene in meer dan twee gemeenten personele belasting betaalde c.q. woonachtig 
was. Als een hoogstaangeslagene meer dan twee grondbelastingaanslagen kreeg opgelegd, 
kunnen we er over het algemeen vanuit gaan, dat hij onroerend goed bezat in gemeenten 

 
gerlijke stand fouten maakte bij de registratie van een achternaam in het Register van naamsaanneming, zodat bijvoorbeeld een 
voornaam later als tweede geslachtsnaam werd gebruikt, zoals bij Fentener van Vlissingen het geval is. Verder werd het geaccepteerd 
dat iemand een dubbele naam aannam, omdat de familienaam van zijn moeder door uitsterven werd bedreigd. Ook kon zo’n naamsuit-
breiding testamentair worden afgedwongen. Dubbele namen konden eveneens voortkomen uit bezittingen, die via een huwelijksrelatie 
tussen bepaalde families werden gedeeld. Verder verwierven veel deftige burgers een dubbele naam via de aankoop van een (ambachts)
heerlijkheid, dat wil zeggen via onroerend goed of zakelijke rechten daarop. Zie o.a. Yme Kuiper, ‘Uitsterven of uithuwelijken? Een 
analyse van het demografisch gedrag van de adel in Friesland in de 18de en 19de eeuw’, Tijdschrift voor sociale geschiedenis 1986, 294; J.M. 
Spendel, Familienamen in Nederland, 12-24; Bruin, ‘Wat heet dubbel’, 102-111.
67  Zie verder Gietman, ‘Genealogie, waarheid en statusangst’, 183.
68  Arno J. Mayer, The persistence of the old regime. Europe to the Great War (Londen 1981) 82.
69  Bijlage I diagram 131. Aantal hoogstaangeslagenen met een ‘enkele’ en met een ‘dubbele’ achternaam, 1850-1890.
70  Over alle grondbezittingen – zowel ongebouwde als gebouwde eigendommen, of grond en huizen – in een gemeente legde de fis-
cus één grondbelastingaanslag op. Als iemand bezittingen in meerdere gemeenten had, kreeg hij dus ook meerdere grondbelastingaan-
slagen. Het zelfde geldt voor de personele belasting en de patentbelasting. Als iemand in meer dan een gemeente woonde – bijvoorbeeld 
in een huis in de stad en op een buitenplaats – kreeg hij twee aanslagen in de personele belasting te betalen. Als iemand in meerdere 
gemeenten een bedrijf voerde of een beroep uitoefende, moest hij in elke gemeente patentbelasting betalen.
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waar hij niet woonde of een deel van het jaar verbleef. Daar was hij een zogenoemde ‘ab-
sente grondbezitter’, die zijn bezittingen doorgaans verpachtte of verhuurde aan de plaat-
selijke bevolking. Het aantal bezittingen c.q. grondbelastingaanslagen in verschillende ge-
meenten was in principe ongelimiteerd en kon oplopen tot in de tientallen bij de zeer grote 
grondbezitters. 

Zo stond Cornelius Ludovicus baron De Wijkerslooth in 1850 met grondbelastingaansla-
gen in 26 gemeenten dat jaar bovenaan in de rangorde. In 1860, 1870 en 1880 werd die plaats 
bezet door de uit Zuid-Holland afkomstige jhr. Jacob Nicolaas Johan Jantzon van Erffrenten 
van Babyloniënbroek met grondbelastingaanslagen in respectievelijk 44, 53 en 57 gemeen-
ten. In 1890 voert de Fries Johannes Bieruma Oosting met grondbelastingaanslagen in 31 ge-
meenten de lijst aan.71

Ook staan veel notabele burgers met een dubbele naam als grootgrondbezitter te boek. 
Adriaan Tak van Poortvliet is met 31 grondbelastingaanslagen (ƒ 3.132) in 1870 een voor-
beeld, net als Gerrit Visser van Hazerswoude met 34 aanslagen (ƒ 5.430) in 1870 en mr. Johan 
Rudolf Eselinus Uytermark Rietveld met 25 in 1890 (ƒ 1.607). Er zijn echter ook burgerlijke 
grootgrondbezitters met een dubbele naam aan te wijzen die slechts een of twee grondbe-
lastingaanslagen betaalden, maar dan ging het ook om relatief zeer hoge bedragen, zoals 
de zeer grote landgoedbezitter Pieter Hendrik Meekhof Doornbosch, die in 1890 in twee ge-
meenten aanslagen betaalde van in totaal ƒ 1.502.72

Het is moeilijk om voor iedereen precies na te gaan wanneer hij voor het eerst een dubbele 
naam ging voeren, want met voorbeelden valt aan te tonen dat niet iedereen daar via een Ko-
ninklijk Besluit (KB) toestemming voor had gekregen.73 Het Tweede-Kamerlid Benjamin Ma-
rius Hein, die overigens ook ambachtsheer van Voorne was en heer van Rockanje, is een van de-
genen die de officiële weg had bewandeld bij zijn persoonlijke impression management. Volgens 
het in het Staatsblad gepubliceerde KB van 12 september 1850 (nr. 57) mocht hij de naamstoe-
voeging ‘Vlielander’ voeren.

Dit soort naamsuitbreidingen vonden gedurende de hele negentiende eeuw plaats en er valt 
een interessante ontwikkeling in te bespeuren.74 Als alle hoogstaangeslagen uit de status-
groepen ‘zelfbenoemd patriciaat’ en ‘andere deftige burgerij’ met de aristocratische uitstra-
ling van een dubbele naam op een chronologische rij worden gezet, blijkt dat zij sinds 1848 
toenamen tot ongeveer 1870, waarna hun aantal stabiliseerde. De meeste notabele burgers 
(‘zelfbenoemd patriciaat’ en ‘andere burgers’) met een dubbele naam worden op lijsten van 

71  Zie Bijlage II Alfabetische lijst van de hoogstaangeslagenen in de directe rijksbelastingen in Nederland in 1850, 1860, 1870, 1880 en 
1890.
72  Een ander voorbeeld is Jan Willem de Heer Kloots. Hij betaalde slechts één hoge grondbelastingaanslag van ƒ 1.336 in 1890. Ook 
Gerrit Vas Visser had maar één grondbelastingaanslag van ƒ 1.081 in dat zelfde jaar. 
73  ‘Het blijkt dat anno 2008 in Nederland 4.850 dubbele geslachtsnamen voorkomen, welke gedragen worden door in totaal on-
geveer 41.000 personen. Ten aanzien van 1.400 van die namen is inmiddels komen vast te staan, dat zij rechtmatig worden gedragen 
door ongeveer 7.500 personen. Voor 113 der overige dubbele geslachtsnamen, gedragen door 1.350 personen, is door den Hoogen 
Raad van Adel tot rectificatie geadviseerd. De overige 3.320 dubbele geslachtsnamen worden blijkbaar onrechtmatig gevoerd.’, Gens 
Nostra (1947) nr 1, 185-187. Zie ook C. ten Houte de Lange en A. de Jonge, Het dubbele namen boek. Inclusief Latijnse en Griekse namen (Am-
sterdam 2007). 
74  Enkele andere voorbeelden zijn de volgende. Isaäc Theodorus ter Bruggen Hugenholtz (1801-1871) (Tweede-Kamerlid) mocht in 
1823 voortaan Ter Bruggen aan zijn achternaam toevoegen; Charles Ferdinand Pahud (1803-1873) kreeg bij KB van 22 december 1867 
toestemming De Mortanges aan zijn naam toe te voegen, en mr. Joannes Josephus Ignatius Harte van Tecklenburg (1853-1937), (Tweede-
Kamerlid) werd bij KB van 28 december 1894 toegestaan ‘Van Tecklenburg’ aan zijn achternaam toe te voegen.
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hoogstaangeslagenen vermeld in provincies waar veel nieuwe welgestelden kwamen boven-
drijven, en het lijkt geen toeval dat daar ook veel aristocraten woonden. 

Een aantal aristocratische families trok daarop aan het einde van de negentiende eeuw 
weg uit bijvoorbeeld Noord- en Zuid-Holland om zich permanent op hun buiten in het Gooi, 
Overkwartier of langs de Veluwezoom te vestigen. Opvallend is verder, dat het in de tradi-
tioneel aristocratische provincies Overijssel, Utrecht, Zeeland en Gelderland vooral ‘zelfbe-
noemd patriciaat’ was dat een dubbele achternaam ging voeren, en zo dus rivaliseerde om 
aristocratisch aanzien met de oude families.

De status van grootgrondbezit

Veel aristocraten waren in de negentiende eeuw grootgrondbezitters en genoten als zodanig 
groot respect als landheer, verpachter en werkgever op het platteland. De lijsten van hoog-
staangeslagenen geven aan dat de meesten van hen tot de grotere grondbezitters in Neder-
land behoorden. Hier gaat het mij erom met behulp van de grondbelastingaanslagen te laten 
zien dat de gegoede burgerij na 1848 steeds meer in grond belegde, waardoor de relatief bij-
zondere sociale status van aristocraten als grootgrondbezitters aan glans verloor en minder 
exclusief werd. 

Het kwam frequent voor dat een hoogstaangeslagene met minstens twee grondbelasting-
aanslagen op de lijsten wordt vermeld, doorgaans omdat hij een woning in een stad bezat 
en een zomerhuis in een plattelandsgemeente. Elke grondbelastingaanslag betreft al het 
vastgoedbezit van een hoogstaangeslagene in een gemeente.75 Om veranderingen in de re-
latief exclusieve status van grondbezitter te meten, hanteer ik het criterium van minstens drie 
grondbelastingaanslagen. De achterliggende gedachte is dat een hoogstaangeslagene die in 
meer dan twee gemeenten grondbelasting betaalde onroerend goed bezat, dat hij waarschijn-
lijk verhuurde of verpachtte, en daaraan was zijn sociale status van grondbezitter, landheer of 
verpachter verbonden.

Omstreeks 1848 was de meerderheid van de hoogstaangeslagen aristocraten in meer dan 
twee gemeenten in de grondbelasting aangeslagen, terwijl dat in veel mindere mate geldt voor 
de notabele burgerij. De status van landheer gold op dat moment dus eerder voor aristocraten 
dan voor andere notabelen. Dat die situatie in de daaropvolgende decennia geleidelijk veran-
derde, blijkt als de lijsten van hoogstaangeslagenen uit latere steekjaren worden vergeleken.76 

Wie een willekeurige hoogstaangeslagene met meer dan twee grondbelastingaanslagen op 
de lijsten van verkiesbaren uit 1850 aanwijst, heeft meer kans om een aristocraat te selecteren 
dan een welgestelde burger. Daarna steeg het aantal aristocratische grondbezitters geleide-
lijk van 253 tot 396 in 1890; een toename van ruim de helft. Ondertussen kochten ook steeds 
meer welgestelde burgers landerijen. Zij verwierven daarmee een zelfde grondbezittersstatus 
als aristocraten. Bij hen was de toename echter veel groter dan bij aristocraten. Tussen 1850 
en 1890 was sprake van meer dan een verdubbeling, namelijk van 197 burgerlijke grondbezit-

75  Naast zijn woning kon hij dus ook ander onroerend goed in zijn woon- c.q. verblijfplaats bezitten, maar dat valt uit alleen een 
grondbelastingaanslag niet op te maken.
76  Bijlage I diagram 132. Aristocraten en andere notabelen hoogstaangeslagenen met een of twee, of met meer grondbelastingaan-
slagen, 1850-1890.
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ters naar 402 in 1890. Aan het einde van de negentiende eeuw is de kans dus per saldo onge-
veer even groot, dat bij aanwijzing van een willekeurige grondbezitter op de lijsten van hoog-
staangeslagenen een aristocraat of een rijke burger wordt geselecteerd. 

Uitgesplitst in statusgroepen blijkt dat deze grondbezittersstatus vooral was verbonden 
met de adel, en in mindere mate met het ‘oude patriciaat’.77 Aanvankelijk bezaten weinig 
‘zelfbenoemde patriciërs’ onroerend goed buiten hun woon- en verblijfplaatsen, maar dat 
veranderde geleidelijk na 1850, totdat hun aantal in 1890 maar liefst bijna was verdrievou-
digd. Bij de ‘andere burgers’ is met een verdubbeling ook sprake van een forse stijging. Steeds 
meer welgestelde burgers, en dan met name uit het ‘zelfbenoemde patriciaat’, leefden na 
1848 met een landjonkerachtige status, waardoor het relatief exclusieve aanzien van aristo-
craten als grondbezitter taande.

Een voorbeeld van zo’n nieuwe welgestelde ondernemer die een deel van zijn geld in lan-
derijen stak, is de Haarlemse textielfabrikant Marie Prosper Théodore Prévinaire.78 Zijn uit 
België afkomstige vader, Jean Baptiste Théodore, was na de afscheiding Nederlander geble-
ven krachtens artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 24 augustus 1839 (Staatsblad no. 39). 
Hij was ondernemer en bezat omstreeks 1850 behalve zijn grote textielfabriek in Haarlem 
geen grond, maar zijn zoon Marie Prosper Théodore behoort met een totale grondbelasting-
aanslag tussen 1870 en 1890 van ongeveer twee duizend gulden wegens bezit van vastgoed in 
negen gemeenten tot de grotere grondbezitters in Nederland, terwijl hij in Haarlem ook een 
forse patentaanslag van meer dan vijfhonderd gulden voor zijn ondernemersactiviteiten be-
taalde.79 

Bij veel welgestelde ondernemers uit de statusgroepen ‘zelfbenoemd patriciaat’ en ‘ande-
re burgers’ heerste in de negentiende eeuw een hang naar aristocratisch aanzien. Menigeen 
streefde naar een adellijke titel. Grondbezit was een van de eerste stappen in de richting. In 
deze tijd werd nog genobiliteerd, zij het steeds meer met mate.80 Een in de literatuur vaker ge-
noemd voorbeeld is de Limburgse aardwerkfabrikant P.D. Regout.81 Uiteraard vallen er meer 
te noemen, zoals de Leidse textielfabrikant Cornelis Johannes Leembruggen.82 Hij was er zo 
op gebrand een adellijke titel te bemachtigen, die Willem III hem ondanks herhaalde verzoe-
ken bleef weigeren, dat hij er in 1887 maar een van de Italiaanse koning accepteerde. Het een 
en ander benadrukt nog eens, dat aristocraten in het burgerlijke Nederland een gevestigde en 
in veel opzichten toonaangevende positie innamen. Voor veel betrekkelijk nieuwe welgestel-
de burgers lijkt zo van aristocraten in het ‘burgerlijke Nederland’ een maatschappelijke voor-
beeldfunctie te zijn uitgegaan.

Maar landaankopen door kooplieden en fabrikanten wijzen er niet altijd op, dat nou-

77  Bijlage I diagram 133. Hoogstaangeslagenen in statusgroepen met een of twee, en met meer grond-belastingaanslagen, 1850-
1890.
78  Hij was Nederlander ingevolge artikel 2 van de wet van 28 juli 1850. Zie Lijst van hoogstaangeslagenen in de provincie Noord-
Holland, Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van Dingsdag 24 mei 1870 no.122, 3.
79  Voor de aanslagen in de directe rijksbelastingen van Jean Baptiste Théodore Prévinaire en Marie Prosper Théodore Prévinaire zie 
Bijlage II Alfabetische lijst van de hoogstaangeslagenen in de directe rijksbelastingen in Nederland in 1850, 1860, 1870, 1880 en 1890.
80  Gietman, ‘Genealogie, waarheid en statusangst’, 178-209. 
81  K. Bruin, ‘Een verloren zaak. Adel als beloning voor persoonlijke verdiensten in het Koninkrijk der Nederlanden’, in: J. Aalbers en 
M. Prak (eds.), De bloem der natie. Adel en patriciaat in de Noordelijke Nederlanden (Amsterdam, 1987) 147-148.
82  Amptmeijer en Noordam, ‘Een geadelde textielbaron in Leiden’, 177-200; Idem, ‘Een geadelde textielbaron in Leiden. Cornelis 
Johannes Leembruggen (1838-1905) II, Leids jaarboekje 2006, 131-148.
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veaux riches bij de aristocratie wilden horen. Veel zakenlieden (vooral bankiers) die toegang 
zochten tot exclusieve clubs en sociale kringen waar zaken konden worden gedaan, waren 
wellicht eerder op zoek naar sociale contacten of netwerkrelaties dan naar aristocratisch 
aanzien.83 Ook konden ondernemers hun landbezit als onderpand gebruiken om krediet te 
krijgen, waarmee het mogelijk werd om hun economische activiteiten te financieren.84 Het 
blijft gissen naar de motivatie van bijvoorbeeld de hierboven genoemde Prévinaire, maar uit de 
ontwikkeling van zijn grondbelastingaanslagen blijkt in elk geval, dat hij grote sommen geld 
in land belegde.

Bezit van een buiten

Veel aristocraten hadden een dubbele naam en waren grootgrondbezitter. Het leven volgens 
de seizoenen was kenmerkend voor hun levensstijl. Net als in Groot-Brittannië hadden zij 
dus een amphibious lifestyle: ’s winters leefden zij in hun stadswoning en ’s zomers verbleven 
zij op hun buitenplaats.85 Behalve het materiële bezit had een buiten of landgoed ook een 
symbolische waarde. Vaak was de naam van de familie ermee verbonden, golden er oude rech-
ten zoals vis-, tol- en jachtrecht, en werd de historisch-symbolische betekenis van de familie 
voor de streek en haar bewoners in het buiten of landgoed geconcretiseerd.86 De buitenplaats 
bevestigde de sociale status van haar bewoners en de omvang ervan was doorgaans evenredig 
aan het aanzien dat de bezitter ervan genoot.87 

Het aristocratische landhuis vormde een duidelijk teken van gezag en aanzien. Ook zon-
der kasteelachtige versterkingen kon het buiten hegemonie, autoriteit en superioriteit van 
de eigenaar over de plaatselijke plattelandsbevolking bekrachtigen. Het gaat vrijwel altijd om 
huizen met een naam, een oprijlaan, een grote tuin en talloze eeuwenoude bomen. In de ar-
chitectuur valt een zekere regelmaat te bespeuren. De hoofdingang bevindt zich gewoonlijk in 
het midden en zowel het gebouw als de omringende tuinen getuigen doorgaans van de nodige 
symmetrie. Het huis straalt evenwicht, rust en soliditeit uit. De boomgaard ligt achter het huis 
en op het dak is vaak een luidklok aangebracht. De tuinman, de koetsier en soms ook de portier 
woonden meestal in een apart huisje op het terrein.88 

Kasteel Endegeest te Oegstgeest is een fraai voorbeeld. Jhr.mr. Daniël Theodore Gevers 
van Endegeest, Ambachtsheer van Oegstgeest en Poelgeest (1793-1877), verbleef ’s winters 
in ’s-Gravenhage waar hij op het Binnenhof politiek actief was, en ’s zomers op zijn buiten 
Endegeest. Van 1838 tot 1856 was hij Tweede-Kamerlid en aansluitend tot 1858 minister van 
Buitenlandse Zaken. Volgens de lijsten van hoogstaangeslagenen betaalde hij in 1860 ƒ 768 
grondbelasting en ƒ 708 personele belasting voor zijn buiten.89 Veel hoogstaangeslagen aris-
tocraten zoals Gevers van Endegeest betaalden jaarlijks in twee gemeenten personele belas-
ting: een wegens hun huishouding in de stad en een voor de huishouding van hun buiten. 

83  Vgl. Wasson, Aristocracy, 114.
84  Zo bezaten ook welgestelde Leidse textielfabrikanten landerijen. Moes, ‘Voltooide fortuinen’.
85  Lewis Namier, England in the age of the industrial revolution (Londen 1931) 16. Geciteerd door Spring, European landed elites, 11.
86  Vgl. Cardoza, Aristocrats, 122-123.
87  Vgl. Daloz, Sociology of elite distinction, 69.
88  Montijn, Leven op stand, 42.
89  Zie ook Jan Dröge, Kasteel Endegeest. Een geschiedenis van het huis, de tuin en de bewoners (Utrecht 1993) 22-27. 
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Kasteel Endegeest, voor- en achterzijde omstreeks 1855.
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Zulke buitenplaatsen waren rond vrijwel elke stad van enige omvang in Nederland te vin-
den, want elke gemeente kende zijn eigen notabelen, maar sommige streken telden meer bui-
tens dan andere, vaak omdat zij door hun fraaie ligging ook weer deftige families uit andere 
streken aantrokken. Met de lijsten van hoogstaangeslagenen kan zichtbaar worden gemaakt 
waar de buitenplaatsen van zeer welgestelde aristocraten en andere notabelen lagen. 

Daartoe heb ik de hoogstaangeslagenen geselecteerd met minstens twee aanslagen in de 
personele belasting. De meesten betaalden deze belasting in een stad en in een kleine ge-
meente; een enkeling betaalde personele belasting in twee steden of twee plattelandsge-
meenten. Buitenplaatsen lagen uiteraard in dorpen. Om de buitens op de lijsten te selecteren 
heb ik de personele belastingaanslagen van hoogstaangeslagenen in gemeenten met minder 
dan drieduizend inwoners gekozen. De aanslagen in de steden kunnen hier dus verder buiten 
beschouwing blijven.

Zo gedefinieerd lagen de meeste buitens van aristocraten in Overijssel, Noord-Holland en 
Zuid-Holland, terwijl de tweede woningen van de andere notabelen vooral in Noord-Holland, 
Zuid-Holland en Noord-Brabant lagen.90 Behalve in Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-
Brabant en Limburg bezaten aristocraten in alle andere provincies de meeste buitenplaatsen. 
Het verschil tussen het aantal aristocratische buitenplaatsen en dat van andere notabelen was 
het grootst in Utrecht en Gelderland.

De populairste gemeenten waar hoogstaangeslagenen in de tweede helft van de negentien-
de eeuw een buiten bezaten zijn Bloemendaal (32), Heemstede (25), Vught (23), Zwollerker-
spel (20), Wassenaar (18) en Lonneker (16). Elke statusgroep had haar eigen voorkeur, maar 
er waren ook gemeenten die bij alle populair waren. In Bloemendaal, Wassenaar, Heemstede 
en Zwollerkerspel woonden aristocraten vooral ’s zomers naast ‘oude’ en ‘nieuwe’ patriciërs 
of ‘andere burgers’. Bij de adel waren Vught (12), Wassenaar (9), Zwollerkerspel (7) en Bloe-
mendaal (7) het meest in trek, terwijl het ‘oude patriciaat’ bij voorkeur een tweede woning 
bezat in Bloemendaal (10), Heemstede (9) en Lonneker (7). Het ‘zelfbenoemde patriciaat’ 
vestigde zich bij voorkeur ook in Bloemendaal (12) en Lonneker (7), terwijl de andere welge-
stelde burgers zich graag ophielden in Heemstede (8), Vught (6), Zwollerkerspel (6), Haren 
(5) en Wassenaar (5).

De lijsten van hoogstaangeslagenen geven ook de verschillende voorkeurregio’s en gelief-
de gemeenten van regionale en plaatselijke notabelenelites prijs. Bij de Amsterdamse hoog-
staangeslagenen waren de meeste zomerhuisbezitters geen aristocraten, maar eerder nota-
bele burgers, en dan niet zozeer uit de statusgroep ‘zelfbenoemd patriciaat’, maar vooral uit 
de Weberiaanse groep ‘andere deftige burgerij’.91 Zij hadden een voorkeur voor de Zuidduin-
regel, het Gooi, Overkwartier en de Veluwezoom. De Haagse buitenplaatsbezitters waren 
weer wel overwegend aristocraten, en dan vooral van adel.92 Zij hadden ook tweede wonin-
gen langs de Veluwezoom, maar de buitenplaatsen van Haagse hoogstaangeslagenen con-

90  Bijlage I diagram 134. Geografische spreiding van buitenplaatsen, zomerhuizen en andere tweede woningen op het platteland 
van aristocraten (N=436) en andere notabelen (N=384).
91  Bijlage I diagram 135. Aristocratische en andere notabele Amsterdamse hoogstaangeslagenen met buiten-plaatsen, 1850-1890, 
en diagram 136. Amsterdamse hoogstaangeslagenen met buitenplaatsen in status-groepen, 1850-1890.
92  Bijlage I diagram 137. Aristocratische en andere notabele Haagse hoogstaangeslagenen met buitenplaatsen, 1850-1890, en dia-
gram 138. Haagse hoogstaangeslagenen met buitenplaatsen in statusgroepen, 1850-1890.
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centreerden zich meer in Rijnland op de oude duinwallen in de gemeenten Wassenaar, Voor-
burg, Veur, Voorschoten, Oegstgeest en Noordwijk, kortom min of meer in de nabijheid van 
de residentie.

Hoewel halverwege de negentiende eeuw ook al veel notabele burgers een tweede woning 
in een rustieke plattelandsgemeente bezaten, kan op basis van de op de lijsten van hoogstaan-
geslagenen vermelde personele belastingaanslagen worden gesteld, dat buitens en landgoe-
deren in de negentiende eeuw numeriek gezien toch eerder tot de aristocratische kenmerken 
moeten worden gerekend. Vermoedelijk waren zij dat niet alleen getalsmatig, maar ook ge-
voelsmatig, zij het dat dit laatste minder gemakkelijk met historische feiten valt te meten.

Net als in bijvoorbeeld Engeland bloeide de buitenplaatscultuur hier na 1848 op.93 Het aantal 
hoogstaangeslagen aristocraten dat in minstens twee gemeenten een aanslag in de personele 
belasting betaalde, verdubbelde tot ongeveer 1870. In dezelfde jaren schaften echter ook steeds 
meer notabele burgers door heel Nederland zich een zomerhuis aan. Dat waren vooral ‘zelfbe-
noemde patriciërs’. Tussen 1850 en 1870 verdubbelde het aantal notabele burgers dat in twee 
of meer gemeenten personele belasting betaalde van 62 naar 125. Het is tevens een indicatie, 
dat het buitenleven zijn relatief exclusieve, aristocratische aanzien begon te verliezen.

Izaak Dignus Fransen van de Putte is ook in dit opzicht een fraai voorbeeld. Naast zijn 
huis te ’s-Gravenhage waar hij de forse aanslag van ƒ 967 personele belasting betaalde, bezat 

93  Mordaunt Crook, The rise of the ‘nouveaux riches’, 20.

Straatbeeld Bloemendaal omstreeks 1890.
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hij ook een riant ingerichte buitenplaats genaamd Schaerweyde in de lommerrijke gemeente 
Zeist. ’s Zomers woonde hij daar te midden van verscheidene andere prominente aristocraten 
aan de Stichtse Lustwarande. Fransen van de Putte had zijn tweede woning in 1880 gekocht 
en haar daarna door stelselmatige grondaankopen uitgebreid tot een waar landgoed, zoals 
meer nieuwe welgestelde burgers in die tijd nastreefden.94 Voor zijn prestigieuze buiten be-
taalde hij in de kleine gemeente Zeist jaarlijks een relatief hoge aanslag in de personele be-
lasting van ƒ 312. 

Omstreeks 1870 trad in de aanwas van het aantal buitens van de hoogstaangeslagenen een 
kentering op.95 Zowel het aantal aristocraten als het aantal andere notabelen met personele 
belastingaanslagen in minstens twee gemeenten nam sindsdien af. In 1890 staan op de lijsten 
van hoogstaangeslagenen net zoveel aristocraten als andere notabelen met een buitenplaats. 
Of het verschil in aanzien als buitenplaatsbezitter tussen beide groepen toen vrijwel was ver-
dwenen is echter de vraag, maar de relatief exclusieve status die aristocraten nog omstreeks 

94  Schaerweyde kent een lange voorgeschiedenis. Oorspronkelijk heette de buitenplaats Brinkbergen. In 1796 was de eigenaar 
Bernardus Sluyterman, drost van Zeist. Omstreeks 1807 werd er een nieuw herenhuis gebouwd met een theehuis in het park, dat 
in 1854 werd aangekocht door Johanna Pols, die het huis rond 1862 liet vervangen. Het nieuwe landhuis kwam in 1880 in bezit van 
Izaak Dignus Fransen van de Putte. Hij kocht vervolgens meer grond in Zeist aan. Fransen van de Putte woonde voornamelijk in  
’s-Gravenhage en gebruikte Schaerweyde als buitenplaats. Na zijn overlijden in 1902 werd het pand nog een aantal jaren bewoond 
door nazaten van de politicus.
95  Bijlage I diagram 139. Ontwikkeling van het aantal hoogstaangeslagen aristocraten (adel en ‘oud patriciaat’) en andere notabelen 
(‘zelfbenoemd patriciaat’ en ‘andere burgers’) met minstens twee aanslagen personele belasting, 1850-1890.

Izaak Dignus Fransen van de Putte voor zijn buiten Schaerweyde te Zeist omstreeks 1900.
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1860 in dit opzicht hadden genoten, werd in elk geval steeds meer door nouveaux riches over-
genomen, en in dat trickle down-effect was een deel van de aristocratische glans onmiskenbaar 
verloren gegaan.96

Uitsplitsing naar statusgroep laat zien, dat de adel omstreeks 1848 over de meeste buiten-
plaatsen beschikte, maar na 1870 nam het aantal adellijke buitenplaatsbezitters af, en het 
zelfde geldt voor het ‘oude patriciaat’. Aan het einde van de negentiende eeuw had de hoogst-
aangeslagen burgerij in dit opzicht de overhand.97 Veel van deze welgestelde burgers waren 
het hele jaar door economisch actief in handel en nijverheid, die zich niet uitsluitend, maar 
toch wel voornamelijk in de grote steden concentreerden. 

Dankzij het verbeterde transportwezen waren ondertussen korte bezoeken aan buitens over 
grotere afstanden mogelijk geworden. Nieuwe notabelen gebruikten hun tweede woning dan 
ook niet zozeer om volgens de seizoenen te leven, maar meer als een weekend- of vakantie-
huis, zodat een tweede woning een andere functie kreeg. In het laatste kwart van de negentien-
de eeuw waren de buitens overigens steeds vaker moderne villa’s, die door welgestelde burgers 
doorgaans rond de oude buitens van aristocraten werden gebouwd.98

‘De nieuwe tijd’, schrijft Emants in 1883, ‘heeft de rijksten evenals den middelstand met 
een bepaalde reismanie behept; in de streken, die tot voor korten tijd afgezonderd lagen, en 
waar de staatsspoor eerst nu betere gemeenschap met de centra van ons land heeft gebracht, 
is die zucht wel niet zoo sterk, maar zij wint langzamerhand veld. Het reizen houdt van het 
landleven af; groote buitens verdwijnen daarom; aan de Vecht o.a. was dit het geval. Overal 
bespeurt men hoe de villa’s in de plaats komen van de oude vochtige buitens, die idealen on-
zer voorouders. De villa is tevens de kanker voor het prestige van ons grondbezit; de villa zet 
men niet te midden van zijn boeren, te midden van zijn eigen land, zij wordt in Velp, Zeist, in 
Baarn, en in zoovele andere plaatsen gebouwd. Men heeft behoefte aan omgang met zijns ge-
lijken, en vestigt zich daarom te midden daarvan.’99

Toen aristocraten het Binnenhof en andere gremia aan het einde van de negentiende eeuw 
voorgoed begonnen te verlaten, en zij daarmee niet meer aan het zomerreces op het Binnen-
hof waren gebonden, veranderde voor velen het karakter van hun buitenleven voorgoed. Het 
buiten was een faciliteit geweest om tijdens het Haagse zomerreces naar buiten te trekken, 
bedoeld voor tijdelijke bewoning. Het werd echter steeds meer een permanente huisvesting 
voor aristocraten, die zich uit de drukker wordende steden in de Randstad terugtrokken in de 
Kennemerduinen, Gooiland, Overkwartier en langs de Veluwezoom.100

Dubbele namen, (groot)grondbezit en buitenplaatsen zijn drie attributen, die omstreeks 
1848 getalsmatig gezien voornamelijk tot het domein van aristocraten behoorden. In de daar-

96   Zie voor voorbeelden van dit mechanisme: Daloz, Sociology of elite distinction, 29, 45-46, 68, 79, 132-133. Daloz bespreekt het 
‘trickle-down’ effect met betrekking tot mode, kleding en voedingsmiddelen. Buitenplaatsen kunnen uiteraard ook als fashionable 
items worden gezien.
97   Bijlage I diagram 140. Aantal hoogstaangeslagenen met twee of meer aanslagen personele belasting, verdeeld in statusgroepen, 
1850-1890.
98   Volgens contemporaine berichten als bijvoorbeeld van G. Emants, ‘Heeft in ons land verdeeling op opeenhooping van grond-
bezit plaats?’, Vragen des tijds (1883) 186 e.v.; Ileen Montijn, Naar buiten! Het verlangen naar landelijkheid in de negentiende en twintigste eeuw 
(Abcoude 2002) 51 e.v. Zie ook Crols, ‘De verburgerlijking van het buiten wonen’, 175.
99   Emants, ‘Opeenhooping van grondbezit’, 196.
100  Zie bijvoorbeeld Maarten Prins, ‘Rustoord van mijn blijdste dagen, Eden van mijn tere jeugd’. Constructie van een familie-
identiteit: Nijenburg en de familie Van Foreest, 1742-1922’, in: Van der Laarse en Kuiper, Beelden van de buitenplaats, 99-100.
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opvolgende decennia verwierven steeds meer welgestelde burgers diezelfde aristocratische 
statussymbolen en kentekenen. Op deze toenemende statusconcurrentie lijken aristocraten 
aanvankelijk te hebben gereageerd met meer input, ofwel door inzet van meer, verfijndere en 
kostbaardere middelen, zoals in de volgende paragraaf zal blijken. 

Statusrivaliteit en representatiekosten

De toenemende grensvervaging in symbolische kentekenen als gevolg van de groeiende sta-
tusrivaliteit tussen aristocraten en nouveaux riches leidde onvermijdelijk tot een verandering in 
levensstijl voor beide groepen deftige Nederlanders. De ontwikkeling van de mediane aanslag 
in de personele belasting laat zien, dat aristocraten hun zichtbare welstandstekenen paral-
lel aan die van andere notabelen elk steekjaar in de expenditure competition opvoerden.101 ‘Sta-
tusangst’ heeft daarbij mogelijk een aanjagende werking gehad.102 

Als de personele belastingaanslagen van de onderscheiden groepen hoogstaangeslagenen 
op een tijdlijn worden gezet, komt een dynamisch patroon van actie en reactie naar voren. Het 
heeft er veel van weg dat de ene statusgroep met uiterlijk vertoon reageerde op de conspicious 
consumption van de andere. De competitie lijkt vooral te hebben gewoed tussen adel en ‘zelf-
benoemd patriciaat’, de nouveaux riches of hun directe nazaten die later voor hun opname in de 
blauwe patriciaatsboekjes zouden betalen. 

De ontwikkeling van de mediane personele belastingaanslagen van aristocraten (adel en 
‘oud patriciaat’) en andere notabelen (‘zelfbenoemd patriciaat’ en ‘andere burgers’) sugge-
reert, dat de gevestigde families na 1848 nadrukkelijk als zodanig zichtbaar wilden blijven.103 
Zij wilden ‘on top’ blijven en zeker niet onderdoen voor de nieuwe welgestelde burgerij, die 
wat zichtbare welstandstekenen betreft, geleidelijk steeds verder doordrong in de ‘aristocra-
tische ruimte’. Deze zichtbare welstandstekenen betreffen de representatie van aristocraten. 
De kosten van deze statuscompetitie op de consumptieladder stegen voortdurend. De exacte 
verhouding is moeilijk aan te geven, maar over de hele periode van 1850 tot en met 1890 be-
zien, nam althans hun personele belastingaanlag gemiddeld met bijna een kwart toe. 

Deze relatief hoge representatiekosten van aristocraten worden bevestigd door ander histo-
risch bronnenmateriaal. Nader onderzoek naar de openstaande rekeningen in successieme-
mories van aristocraten laat zien, dat zij na 1848 met een hogere schuldenlast leefden dan de 
welgestelde burgerij. In mijn steekproef vormen aristocraten een kwart van de erflaters met 
minstens een ton, terwijl zij tweederde van de totale schuld van alle erflaters in die vermo-
gensklasse op hun naam hadden staan.104 

De vraag rijst of dit geïnterpreteerd kan worden als een aanwijzing voor het hogere con-
sumptieniveau van aristocraten c.q. hun hoge uitgaven voor representatie. Een disproporti-

101  Bijlage I diagram 141. Ontwikkeling van de mediane personele belastingaanslag van aristocraten en andere notabelen, 1850-1890.
102  Gietman, ‘Genealogie, waarheid en statusangst’, 180. 
103  Bijlage I diagram 142. Ontwikkeling van de gemiddelde aanslag personele belasting (medianen in guldens) van de hoogstaan-
geslagen statusgroepen (N=3.485), 1850-1890.
104  Bijlage I diagram 143. Verhouding tussen het aandeel erflaters met minimaal ƒ 100.000 en hun aandeel in de totale schuld van 
erflaters met een nalatenschap van minimaal ƒ 100.000 volgens steekproef in successiememories, 1850-1890. Vgl. Cardoza, Aristocrats, 
125. 
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onele openstaande schuld zou ook een aanwijzing kunnen zijn dat aristocraten bijvoorbeeld 
andere betalingsgewoonten hadden dan de welgestelde burgerij. Mogelijk is ook, dat aris-
tocraten kredietwaardiger werden geacht dan andere klanten. Relatief weinig schulden van 
notabele burgers zou dus niet hoeven te betekenen dat zij minder uitgaven dan aristocraten. 
Beide mogelijkheden zijn echter vooralsnog niet aangetoond. Er staat tegenover dat de hoge, 
oplopende aristocratische schulden goed passen in het beeld van steeds hogere aanslagen in 
de personele belasting van aristocaten ten tijde van dalende inkomsten als gevolg van de agra-
rische depressie.

Uitsplitsing in sociale statusgroepen werpt meer licht op de financiering van de levensstijl 
c.q. het bestedingsgedrag van de adel, het ‘oude patriciaat’, het ‘zelfbenoemde patriciaat’ en 
andere welgestelde burgers. De adel vormt vijftien procent van alle erflaters met minstens 
een ton in mijn steekproef in successiememories, terwijl hij ruim de helft van de totale open-
staande schuld voor zijn rekening nam.105 Dit onevenredige aandeel van de adel in de totale 
openstaande schuld kan erop wijzen, dat hij moeite had met de financiering van zijn almaar 
oplopende representatiekosten. Het ‘oude patriciaat’ ging onder veel minder openstaande 
schuld gebukt, evenals het ‘zelfbenoemde patriciaat’. De andere welgestelde burgers vorm-
den samen twee derde van de erflaters met een nalatenschap van minimaal een ton, terwijl zij 
een vijfde van de totale schuld voor hun rekening namen. Ook hier valt dus een adellijke dis-
proportionaliteit te constateren, waarbij in elk geval kan worden aangetekend dat de eerste 
stand na 1848 het meest op de pof leefde.

In combinatie met dalende inkomsten voor grondbezitters tijdens de agrarische depressie 
hebben de oplopende uitgaven voor image management hoogstwaarschijnlijk geleid tot grotere 
welstandsverschillen binnen het aristocratische milieu. Alleen de allerrijksten konden de al-
maar toenemende representatiekosten uiteindelijk nog opbrengen. Het onvermijdelijke lot 
van de minder welgestelden was marginalisering toen zij niet meer aan de steeds kostbaar-
dere aristocratische cultuurcriteria in het elitevormende proces konden voldoen. Uiteindelijk 
werden zij niet meer als aristocraten herkend en gingen zij althans wat zichtbaarheid betreft 
op in de deftige Nederlandse burgerij.

Distinctiezucht

De na 1848 oplopende statusstrijd tussen aristocraten en de nieuwe welgestelde burgerij, de 
opkomende middenklasse in Nederland was van cruciale betekenis voor het ontstaan van 
grotere verschillen in zichtbare welstand in het aristocratische milieu. De divergentie ontwik-
kelde zich in minstens twee dimensies: in welstand en in de daaraan gekoppelde levensstijl. 
Voor veel aristocraten schoten de materiële middelen eenvoudigweg tekort om de oplopende 
representatiekosten te kunnen voldoen en hun stand langdurig op te kunnen houden, terwijl 
anderen, de meest welgestelden in de statusrivaliteit met nieuwe welgestelden juist hand over 
hand meer gingen spenderen. Zij lieten daarmee zien, dat zij nog steeds de overhand hadden 
en gaven daarmee tevens het sociaal-culturele signaal af, dat zij niet van plan waren om voor 
nouveaux riches te wijken. 

105  Bijlage I diagram 144. Het percentage erflaters met minimaal ƒ 100.000 per statusgroep en hun aandeel in de totale openstaande 
schuld volgens steekproef in successiememories, 1850-1890.
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Een treffend voorbeeld, dat tevens aansluit op de wereld die Mordaunt Crook in The rise of 
the ‘nouveaux riches’. Style and status in Victorian and Edwardian architecture beschrijft, is het extra-
vagante kasteel De Haar, dat tussen 1892 en 1912 in neogothische, middeleeuwse stijl verrees 
op initiatief van het echtpaar Etienne baron van Zuylen van Nijevelt van de Haar en zijn echt-
genote Hélène de Rothschild op de voorouderlijke ruïne te Haarzuilens.106 

De divergentie, de toenemende heterogeniteit in welstand binnen de aristocratische gele-
deren, kan zichtbaar worden gemaakt met de ontwikkeling van de halve interkwartielafstand 
van de personele belasting, omdat daarmee de afstand tussen de uiterste waarden in de meest 
representatieve helft van de statistische populatie der hoogstaangeslagenen wordt gemeten. 
Tussen 1848 en ongeveer 1860 namen die verschillen in zichtbare welstandstekenen van aris-
tocraten niet of nauwelijks toe. Als stand bleven zij in dit opzicht dus aanvankelijk relatief ho-
mogeen. De bij hen gemeten halve interkwartielafstand personele belasting was echter groter 
dan die van andere notabelen, zodat aristocraten wat zichtbaarheid of uiterlijk vertoon betreft 
al wel heterogener waren dan andere notabelen. Hieruit blijkt dat de gegoede burgerij in dat 
opzicht toen nog relatief homogeen was.107 

Chronologisch gezien lijkt dat in twee fasen te zijn veranderd: eerst na 1860, en vervolgens 
nog een keer na 1880. Rond dat laatste jaar waren de meetbare verschillen in zichtbare wel-
stand tussen beide statusgroepen vrijwel verdwenen. Daarna werd de welgestelde burgerij 
in dit opzicht homogener, terwijl bij aristocraten de zichtbare welstandsheterogeniteit juist 
nog toenam. Wat zichtbare herkenningstekenen betreft, viel de exclusieve sociale elite tegen 
het einde van de negentiende eeuw steeds verder uiteen in aristocraten, die de almaar duur-
dere representatiekosten voor hun rekening konden nemen, en dat ook daadwerkelijk deden, 
en zij die de competitive expenditures niet meer konden of wensten op te brengen en daarom af-
haakten.

Bijna zevenduizend personele belastingaanslagen uit heel Nederland laten zien, dat na 1848 
bij aristocraten een neiging ontstond om hun superioriteit met meer zichtbare welstandste-
kenen te demonstreren. Hun levensstijl werd daarmee relatief extravert, en in elk geval zicht-
baarder en kostbaarder dan die van de notabele burgerij. In dit geleidelijke aristocratische 
transformatieproces vallen bij de onderscheiden statusgroepen opmerkelijke verschillen in 
visibility te meten. 

De heterogeniteit in uiterlijk vertoon was bij het ‘oude patriciaat’ aanvankelijk direct na 
1848 het grootst, maar zij bleef nagenoeg constant. Opvallend is dat de met de personele be-
lasting gemeten welstandsverschillen binnen het ‘zelfbenoemde patriciaat’ omstreeks 1860 
kortstondig groter waren dan bij de adel. Er waren toen ‘zelfbenoemde patriciërs’ die de adel 
in zichtbare welstandstekenen evenaarden en zelfs overtroffen. Niet lang daarna kwam de 
geconstateerde statuscompetitie tot ontwikkeling. Tussen 1860 en 1870 haalde de adel het 
‘zelfbenoemde patriciaat’ in uiterlijk vertoon weer in, en daarbij liepen de verschillen binnen 
de adel flink op. Vervolgens stelde eerstgenoemde zich veel zichtbaarder op, maar niet alle 
edelen konden dat opbrengen, want de interne welstandsverschillen binnen de adel werden 
almaar groter. 

106  Mordaunt Crook, The rise of the ‘nouveaux riches’, passim.
107  Bijlage I diagram 145. Ontwikkeling van de spreiding in de personele belasting (halve interkwartielafstand in guldens) van de 
hoogstaangeslagenen in statusgroepen, 1850-1890.
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Omstreeks 1880 volgde weer een korte periode waarin het statusvertoon van adel en ‘zelf-
benoemd patriciaat’ elkaar naderden. De heterogeniteit van de adel was wat afgenomen, 
terwijl interne verschillen bij het ‘zelfbenoemde patriciaat’ iets toenamen. Daarna werd de 
laatste wat homogener van karakter. Na 1880 lijkt een zekere nivellering binnen alle status-
groepen te zijn ingezet, behalve bij de adel, bij wie de interne welstandsheterogeniteit groter 
werd, en een relatief klein deel van de adel zich in dit opzicht als het ware ‘los’ maakte van de 
rest van de eerste stand.

De sociale divergentie in de aristocratische gelederen lijkt vanaf ongeveer 1860 tot ontwik-
keling te zijn gekomen. Zij manifesteerde zich niet zozeer bij het ‘oude patriciaat’ maar voor-
al bij de adel. Voor een verklaring kan worden gedacht aan het relatief gesloten karakter van 
de adel als een afzonderlijke sociale groep met een eigen collectieve identiteit, met eigen tra-
dities, normen en waarden. De adellijke representatie was waarschijnlijk van groter gewicht 
voor het exclusieve groepsvormingsproces dan bij het in sociaal-cultureel opzicht minder 
scherp afgegrensde ‘oude patriciaat’. 

Veranderende aristocratische levensstijl

Papa... mama... nu hebben wij een groot huis... een heel groot huis... Nu zijn 
wij rijk... en tante Adeline heeft niets... de kinderen hebben niets dan een paar 
duizend gulden elk... nu moeten ze allemaal bij ons komen, niet waar, allemaal 
komen in Driebergen... niet waar papa... en mama.

Louis Couperus, ‘Het heilige weten’, De boeken der kleine zielen (Am-
sterdam 1901-1903) 15-16.

Toen Henri baron van der Welcke uit Couperus’ De boeken der kleine zielen eenmaal het vermo-
gen van zijn ouders had geërfd, verhuisde hij met Constance en hun zestienjarige zoon Addy 
van de hofstad naar de Utrechtse Heuvelrug. Addy wenste dat zijn verarmde tante Adeline, de 
weduwe van zijn moeders broer Gerrit, die met haar negen kinderen in een armzalig pension 
verbleef, voortaan bij hen zou komen wonen op de buitenplaats in Driebergen. Suggereert 
Couperus hier dat Nederlandse aristocraten zich omstreeks de eeuwwisseling in een crisis-
situatie bevonden, waarbij welgestelden en verarmden vallen te onderscheiden?

Na de almaar oplopende representatiekosten en dalende inkomsten zal het voor veel van 
aristocraten aan het einde van de negentiende eeuw in de betrekkelijk dure steden niet een-
voudig zijn geweest om hun stand op te houden. Nog lang na 1848 waren zij tamelijk een-
zijdig gericht gebleven op vrijwel onbezoldigde bestuurlijke functies, waardoor zij voor hun 
inkomen hoofdzakelijk afhankelijk waren van wat hun bezittingen genereerden. Het aris-
tocratische vermogensbeheer was dan ook eerder defensief en conservatief, bedoeld om te 
consolideren, te conserveren en door te geven dan offensief, gericht op welstandsvergro-
ting. Toen het inkomen uit grondbezit aan het einde van de negentiende eeuw afnam, begon 
dat voor de minder welgestelde aristocraten problemen op te leveren bij het handhaven van 
hun levensstijl. Bij elkaar kunnen dat push factoren voor aristocraten zijn geweest om de ste-
den te verlaten, terwijl de aantrekkelijkheden van het platteland tegelijkertijd als pull factor 
werkten. 
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Ander historisch onderzoek bevestigt dat meerdere adellijke families bijvoorbeeld Den 
Haag in deze jaren de rug toekeerden.108 Er trad een verlandelijking in hun levenswijze op. In 
1895 woonden tweeëndertig aristocratische families op het Lange Voorhout. In de daaropvol-
gende twintig jaar verdwenen er daarvan achttien. Enkele hoofdbewoners van de monumen-
tale panden overleden weliswaar, maar anderen trokken zich toen permanent terug op hun 
Noord-Hollandse, Utrechtse of Gelderse buiten, terwijl weer anderen zich aan de Rivièra ves-
tigden, in Toscane of in Zwitserland.

Deze migratie bestond echter niet uitsluitend uit verhuizingen zoals die van de familie Van 
der Welcke uit De boeken der kleine zielen. Het proces kon ook twee, of soms wellicht meer gene-
raties beslaan. Bovendien bleef de verhuizing niet beperkt tot vertrek uit Den Haag of Zuid-
Holland. Zij is bijvoorbeeld ook in Amsterdam, Alkmaar en Friesland geconstateerd.109 Veel 
aristocraten trokken naar de Stichtse Lustwarande, of wat Van der Laarse de noble belt heeft 
genoemd, een betrekkelijk smalle strook langs de nog geen honderd kilometer lange weg van 
Amsterdam via Utrecht naar de omgeving van Arnhem, waar van oudsher veel buitenplaatsen 
en aristocratische familiegoederen liggen.110 

Ook de lijsten van hoogstaangeslagenen laten zien, dat de levensstijl van aristocraten in het 
laatste kwart van de negentiende eeuw veranderde. Een aantal verbleef als vanouds ’s winters 
in de stad en ’s zomer op hun buiten, maar steeds meer gaven het leven volgens de seizoenen 
op en kozen voor een permanente vestigingsplaats. Sommigen hielden alleen nog in de stad 
hun stand op, en als zij niet welgesteld genoeg waren, staken zij zich daarbij waarschijnlijk 
verder in de schulden, terwijl anderen de stad juist verlieten om zich op hun buitenplaatsen in 
de aangenaamste plattelandsgemeenten van Nederland terug te trekken, zoals de Alkmaarse 
familie Van Foreest, die zich permanent op haar buiten Nijenburg terugtrok.111

Het kon daarbij om zeer rijke grootgrondbezitters gaan, maar ook om hun minder welge-
stelde standgenoten, die door het goedkopere, eenvoudige en traditionele buitenleven wer-
den aangetrokken. Later, in de twintigste eeuw, brachten sommige van zulke families een 
Bourdieusiaanse reconversie-strategie in de praktijk door hun landgoederen als pretpark ren-
dabel te maken, zoals de familie Van Pallandt met Duinrell in Wassenaar of de niet-geadelde 
tak van de familie Van Reenen, die van Bergen een badplaats maakte, compleet met een chi-
que hotel en villadorp.112

Om dit geografische aspect van het divergentieproces in de nationale notabelenelite, de 
trek naar de noble belt en de keuze voor één in plaats van twee woonplaatsen in het aristocra-
tische milieu aan het einde van de negentiende eeuw zichtbaar te maken, heb ik de hoogst-
aangeslagenen verdeeld in degenen die in slechts een gemeente personele belasting betaal-
den en zij die in twee of meer gemeenten waren aangeslagen. Hoogstaangeslagenen die in 

108  Thera Wijsenbeek-Olthuis, ‘Kantoren, banken en overheidsinstellingen (De 20
ste eeuw)’, in: idem (ed.), Het Lange Voorhout. Mo-

numenten, mensen en macht (Zwolle 1998) 200; Inger Groenveld, ‘Hydepark. Internationale representatie en modern wooncomfort voor 
Louise van Loon-Borski’, in: Van der Laarse en Kuiper, Beelden van de buitenplaats, 127.
109  Kuiper, Adel in Friesland, 132-133; Bruin, Een herenwereld ontleed, 89-111.
110  Kuiper, ‘Aristocraten’, 215; Van der Laarse, Nation of notables, 43, 46.
111  Zie voor de Alkmaarse familie Van Foreest: Maarten Prins, ‘ “Rustoord van mijn blijdste dagen, Eden van mijn tere jeugd”. Con-
structie van een familie-identiteit: Nijenburg en de familie Van Foreest, 1742-1922’, in: Van der Laarse en Kuiper, Beelden van de bui-
tenplaats, 89-111.
112  De Haan, ‘Een heerlijkheid als familiebedrijf ’, 111-127.
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een gemeente personele belasting betaalden, woonden in een stad of op het platteland, waar-
uit kan worden afgeleid, dat zij waarschijnlijk niet volgens de seizoenen leefden. Bij het on-
derscheid tussen steden en platteland hanteer ik wederom de indeling in gemeenten naar 
inwonertal, die de fiscus in de tweede helft gebruikte bij de vaststelling van de tarieven perso-
nele belasting. Een stad definieer ik hier als een gemeente met meer dan drieduizend inwo-
ners. Een plattelandsgemeente telde minder zielen.

Aristocraten die twee of meer aanslagen in de personele belasting betaalden voerden in 
meerdere gemeenten een huishouding. De meesten waren in een stad én in een plattelands-
gemeente aangeslagen, zodat zij tot de buitenplaatsbezitters kunnen worden gerekend. Na-
tuurlijk is het mogelijk dat sommigen hun woning in de stad of op het platteland niet of nau-
welijks gebruikten, maar dat onttrekt zich aan onze waarneming. Zolang zij in de personele 
belasting waren aangeslagen, mag worden aangenomen dat zij er twee huishoudingen op 
nahielden.

De lijsten van hoogstaangeslagenen laten zien, dat het aantal aristocraten met twee perso-
nele belastingaanslagen c.q. buitenplaatsen tot 1870 steeg, en dat hun aantal daarna afnam, 
terwijl tegelijkertijd het aantal met slechts een zo’n belastingaanslag geleidelijk toenam.113 
Tussen de statusgroepen adel en ‘oud patriciaat’ vallen weinig verschillen te bespeuren.114 Het 
een en ander wijst erop, dat langzaam maar zeker meer aristocraten in het laatste kwart van de 
negentiende eeuw voor één woonplaats kozen: in de stad óf op het platteland. Aannemende 
dat zij geen buitenplaats huurden of bij familie introkken, gingen zij niet langer volgens de 
seizoenen leven. Kortom, zij kozen voor een verandering in levensstijl.

Een veranderende aristocratische levensstijl blijkt ook uit het percentage aristocraten, dat 
met minstens twee personele belastingaanslagen op de lijsten wordt vermeld. Omstreeks 
1848 was ongeveer een vijfde van de aristocraten in twee gemeenten in het personeel aange-
slagen. Dat liep op tot ruim een derde in 1860. Daarna volgde een geleidelijke afname tot ruim 
een vijfde in 1890. Ook het percentage andere notabelen met een buitenplaats nam toen flink 
toe van ongeveer een op de tien in 1850 tot een op de vijf omstreeks 1870, maar daarna liep 
dat percentage weer terug.115 

Uitsplitsing in statusgroepen leert dat de adel de meeste buitenplaatsen bezat, op de voet 
gevolgd door de oude patricische families.116 Voor beide ligt de kentering in het bezit van bui-
tens tussen 1860 en 1870. Daarna nam het aantal telgen van het ‘oude patriciaat’ met een twee-
de woning relatief snel af, terwijl de adel langer aan het leven volgens de seizoenen vasthield. 

Opvallend is dat vrij veel ‘zelfbenoemde patriciërs’ er aanvankelijk na 1850 een tweede wo-
ning op nahielden, maar sinds ongeveer 1870 namen ook zij in aantal af. Er waren relatief 

113  Bijlage I diagram 146. Hoogstaangeslagen aristocraten en andere notabelen met één aanslag personele belasting in de stad of 
op het platteland, 1850-1890; diagram 147. Ontwikkeling van het aantal aanslagen personele belasting van aristocraten, 1850-1890 
(in percentages); diagram 148. Ontwikkeling van het aantal aanslagen personele belasting van andere notabelen, 1850-1890 (in per-
centages.
114  Bijlage I diagram 149. Hoogstaangeslagenen in statusgroepen met één aanslag personele belasting in de stad of op het plat-
teland, 1850-1890; diagram 150. Ontwikkeling van het aantal aanslagen personele belasting van de hoogstaangeslagen adel, 1850-
1890 (in percentages); en diagram 151. Ontwikkeling van het aantal aanslagen personele belasting van het ‘oude patriciaat’ onder de 
hoogstaangeslagenen, 1850-1890 (in percentages).
115  Vgl. Kuiper, ‘Onder notabelen’, 170-171.
116  Bijlage I diagram 152. Hoogstaangeslagen statusgroepen (in percentages) met minstens twee aanslagen personele belasting, 
1850-1890.
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maar weinig andere welgestelde burgers die een buitenplaats bezaten. Na een kleine, betrek-
kelijk kortstondige toename tussen 1860 en 1870, nam hun aantal met twee aanslagen in het 
personeel weer af.

De lijsten van hoogstaangeslagenen geven ook prijs waar meer aristocraten met één aan-
slag in het personeel verschenen. Met het oog op de overzichtelijkheid heb ik de gemeenten 
in regio’s ingedeeld. De belangrijkste gebieden waar aristocraten en andere notabelen met 
één aanslag personele belasting woonden, zijn samengevat de volgende.117

In het Westland woonden de aristocratische hoogstaangeslagenen met slechts een perso-
nele belastingaanslag voornamelijk in Den Haag. Opvallend is dat daar aan het einde van de 
negentiende eeuw veel meer hoogstaangeslagen aristocraten met één personele belasting-
aanslag woonden dan daarvoor. De residentie was omstreeks de eeuwwisseling nog steeds 
een trekpleister voor aristocraten uit andere delen van het land. 

Als tweede valt de regio ’t Gein op, waar Amsterdam uiteraard de belangrijkste stad is. Aan-
vankelijk verminderde het aantal aristocraten daar na 1848, maar opmerkelijk genoeg waren 
zij er omstreeks 1890 toch weer fors toegenomen. Getalsmatig gezien was het vergeleken met 
de situatie halverwege de negentiende eeuw alsof zij niet uit Amsterdam weg waren geweest. 
Na 1860 kwam de Veluwezoom (Arnhem en Rheden) bij aristocraten steeds meer in trek, en 
omstreeks 1890 kwam daar het Overkwartier (Utrecht en Zeist) en de Zuidduinregel (Bloe-
mendaal en Heemstede) bij. 

117  Bijlage I diagram 153. Regio’s waar hoogstaangeslagen aristocraten met slechts een aanslag personele belasting woonden, 
1850-1890.
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Het is van belang om hier nog op te merken, dat met de hoogstaangeslagenen geen exo-
dus wordt gemeten: het gaat om betrekkelijk kleine aantallen verhuizende aristocraten. Al-
les bij elkaar ontstaat op grond van de lijsten van hoogstaangeslagenen echter wel de indruk, 
dat aristocraten aan het einde van de negentiende eeuw een keuze maakten om of in de stad 
te wonen (doorgaans Den Haag of Amsterdam) dan wel op het platteland, en dan met name 
langs de Veluwezoom, Overkwartier en de Noord-Hollandse Zuidduinregel. 

Bij Amsterdamse hoogstaangeslagenen was vooral, maar niet uitsluitend de Zuidduinregel 
(Bloemendaal en Heemstede) in trek, terwijl de Haagse hoogstaangeslagenen vooral verhuis-
den in de richting van Overkwartier (Baarn, De Bilt en Zeist) en de Veluwezoom (Arnhem en 
Rheden). De ontwikkeling van de door hen betaalde personele belastingaanslag illustreert het 
een en ander. 

Op de Zuidduinregel betaalden hoogstaangeslagen aristocraten aanvankelijk in 1870 nog 
maar ƒ 170 personele belasting, maar dat liep daarna snel op tot ƒ 1.013 in 1880 en ƒ 3.326 in 
1890. In Overkwartier betaalden zij in 1870 nog geen personele belasting, maar door het toe-
nemende aantal aristocraten, dat daarheen migreerde, betaalden zij daar in 1880 ƒ 719 en in 
1890 ƒ 6.697 personele belasting. In het distrikt Veluwezoom betaalden zij in 1860 ƒ 737 per-
sonele belasting, in 1870 ƒ 4.168, in 1880 ƒ 4.961 en in 1890 ƒ 10.408. 

De verhuizing van welgestelden naar de Veluwezoom en Kennemerland is echter niet een 
typisch aristocratisch fenomeen. Dit migratieproces is veel complexer dan op het eerste ge-

Huwelijk op kasteel Amerongen in 1918 met de Duitse keizer als eregast.
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zicht mag lijken, want die regio’s trokken niet alleen aristocraten, maar ook andere notabelen 
aan.118 Hoewel de meeste, betrekkelijk nieuwe welgestelde burgers verschenen waar weinig of 
geen aristocraten woonden, waren er ook die niet in de steden bleven waar zij doorgaans hun 
fortuin hadden vergaard, maar zich juist temidden van aristocraten in kleine plattelandsge-
meenten vestigden langs de Veluwe of in de Kennemerduinen.119

Volgens de lijsten van hoogstaangeslagenen verschenen aan het einde van de negentiende 
eeuw de meeste andere notabelen in ’t Gein (Amsterdam), Schieland (Rotterdam en Schie-
dam), de Meijerij (’s-Hertogenbosch en Vught), Oostergo (Leeuwarden en Leeuwarderadeel), 
Westergo (Harlingen en Menaldumadeel), Oldambt (Beerta en Finsterwolde) en de Linker 
Maasoever (Maastricht). 

Nu het front stage van aristocratische beeldvorming in kaart is gebracht, kan in de volgende 
paragraaf een blik achter de coulissen worden geworpen om na te gaan in hoeverre aristocra-
ten in hun privédomein via dynastievorming en selectieve huwelijkspolitiek hebben getracht 
om een exclusieve sociale elite te blijven.

Achter de coulissen: dynastie- en clanvorming

Nadat de constitutionele privileges van de adel in 1848 formeel waren afgeschaft, konden 
aristocraten trachten door clan- en dynastievorming hun macht, middelen en aanzien in de 
toekomst voor de familie veilig te stellen.120 Vanuit de overkoepelende vraag of aristocraten 
nieuwe welgestelden uit de gegoede burgerij tussen 1848 en 1914 innig omhelsden dan wel 
op veilige afstand hielden, worden beide strategieën in dit tweede deel van het hoofdstuk als 
back stage impression management bekeken in drie dimensies. 

Om te beginnen wordt in de politieke of machtsdimensie de dynastie- en clanvorming bin-
nen de nationale bestuurlijke elite onderzocht. Daarna komt op het financieel-economische 
veld buiten het Binnenhof aan de orde of aristocraten onder de hoogstaangeslagenen na 1848 
intieme relaties met rijkgeworden burgerij uit de fiscale elites aanknoopten. Ten slotte wordt 
met behulp van de huwelijkspartners van kinderen van hoogstaangeslagen aristocraten na-
gegaan of aan het einde van de negentiende eeuw in de sociaal-culturele ruimte een integratie 
van aristocraten en notabele burgerij tot ontwikkeling kwam toen de bestuurlijk-institutio-
nele structuur via moderne politieke partijen veranderde, verregaande kiesrechtuitbreiding 

118  Bijlage I diagram 154. Aristocratische regio’s waar ook andere notabele hoogstaangeslagenen met één aanslag personele belas-
ting woonden, 1850-1890.
119  Bijlage I diagram 155. Regio’s waar andere hoogstaangeslagen notabelen met slechts een aanslag personele belasting woonden, 
1850-1890; diagram 156. Regio’s waar adellijke hoogstaangeslagenen verschenen, 1850-1890; diagram 157. Regio’s waar hoogstaan-
geslagenen uit het ‘oude patriciaat’ verschenen, 1850-1890; diagram 158. Regio’s waar hoogstaangeslagenen uit het ‘zelfbenoemde 
patriciaat’ verschenen, 1850-1890; en diagram 159. Regio’s waar hoogstaangeslagenen uit de ‘andere burgerij’ verschenen, 1850-
1890.
120  Een familie is doorgaans van beperktere omvang dan een clan, die uit een groep van aanverwante families bestaat. Over het 
algemeen verschilt clanverwantschap in brede zin van biologische verwantschap, omdat het ook huwelijk, adoptie en eventueel fic-
tieve genealogische banden kan omvatten. Bij clanvorming gaat het om een strategie waarmee via onderlinge huwelijksbanden of 
verzwagering kringen van intimi werden gevormd. Sociologen als Fennema en Schijf zien dit als een vorm van ‘horizontale integratie’. 
Fennema c.s., Elites in Nederland, 9-10. Zie voor een omschrijving van de term ‘clan’ bijvoorbeeld jhr. Van Lennep, Een weduwe aan de 
beurs, 83, 132, 137.
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op de politieke agenda verscheen en de agrarische depressie de welstand van aristocraten 
aantastte.

Kortom, hoe trachtten aristocraten stand te houden in de tijd dat het voor hen duidelijk 
moet zijn geworden, dat hun vooraanstaande maatschappelijke positie niet meer vanzelf-
sprekend was? Uit de sociale achtergrond van huwelijkspartners van aristocratische kinde-
ren, die gewoonlijk met toestemming van hun ouders trouwden, kan tevens blijken hoe aris-
tocraten aan het einde van de negentiende eeuw over hun eigen maatschappelijke toekomst 
dachten: opgaan in een nieuwe nationale ‘upper ten’, of standhouden als bijzondere bloem 
der natie. 

Aristocratische familievorming op het Haagse pluche

De Duitse historicus Conze beziet adellijke families als ‘Defensivgemeinschaften’.121 Ook in 
Nederland werd de aristocratische cultuur in hoge mate bijeengehouden door een streven 
naar behoud van familiefortuin, familie-memorabilia en ‘familie-regering’.122 Met dit laatste 
wordt bedoeld dat bestuurlijke ambten bij notabelen nogal eens vererfden binnen de eigen 
geboortestad, het dorp of de polder waarin de familiebelangen het grootst waren. Dat bleef 
tijdens het Koninkrijk der Nederlanden in de negentiende eeuw niet beperkt tot het lokale of 
regionale niveau. Ook op nationaal niveau kan in de negentiende eeuw gesproken worden 
van een aristocratische traditie, waarbij familieleden niet alleen tegelijkertijd naast elkaar, 
maar ook in opeenvolgende generaties op het pluche van het Binnenhof plaatsnamen, zoals 
in hoofdstuk twee is vastgesteld.

De nationale notabelenelite bestond uit een complex van families, die via dynastieke lijnen 
en huwelijksbanden met elkaar in meer of minder exclusieve netwerken waren verknoopt. 
Bovendien bestonden wijdvertakte familierelaties tussen nationale bewindhebbers en provin-
ciale of gemeentelijke bestuurders. Zulke verwantschapsrelaties wijzen onmiskenbaar op een 
nationaal aristocratisch ‘familiecomplex’, vergelijkbaar met wat Duijvendak en Kuiper op regio-
naal niveau in Oostelijk Brabant en Friesland constateren, en bijvoorbeeld Bos en De Nijs op 
plaatselijk niveau in Maastricht en in Rotterdam.123

Deze onderlinge samenhang van families of maagschap wordt in deze paragraaf op na-
tionaal niveau geanalyseerd tegen de achtergrond van continuïteit van aristocraten als een 

121  ‘Die für das neunzehnte Jahrhundert aufgestellte These, nach der adelige Familien immer auch “familiär strukturierte Inte-
ressengruppen [waren], deren Grundbesitz stets einen gemeinsamen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nenner bildete”, gilt 
nicht nur für das zwanzigste Jahrhundert fort, sondern gewinnt sogar an Bedeutung. Dies hat zwei Gründe: Zum einen ließ die 
Verteidigung des ländlichen Besitzes aus ökonomischen Gründen und aus Motiven individueller wie kollektiver Identitätssicherung 
sowohl die einzelnen adeligen Familien beziehungsgeweise Familienverbände als auch den landsässigen Adel ingesamt zu Defensiv-
gemeinschaften zusammenrücken, die um den Bestand der überkommenen Eigentumsordnung kämpften (beispielweise angesichts 
vonn Bodenreformstrebungen).’ Conze, Von Deutschem Adel, 18.
122  Kuiper en Van der Laarse, ‘Inleiding’, 20-21.
123  De term ‘familiecomplex’ heb ik ontleend aan Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk, 97 e.v. Bij de Friese elites stelt Kuiper dat tussen 
adel en patricische families uit de Republiek in de negentiende eeuw een toenemende sociale integratie plaatsvond, aanvankelijk na 1813 
vooral formeel via verheffingen van patriciërs in de adelstand en aan het einde van de negentiende eeuw via huwelijken. Kuiper, ‘Uitster-
ven of uithuwelijken?’, 289. De lokale bestuurlijke en economische machthebbers in Maastricht bestonden volgens Bos gedurende de 
tweede helft van de negentiende eeuw als sociale topgroepen naast elkaar, maar via huwelijken vormden zij gezamenlijk toch één elite. 
Bos, Notabele ingezetenen, 283. Het zelfde artikel werd eerder gepubliceerd, zie ‘De “deftige lui”. Elites in Maastricht tussen 1850 en 
1890’, Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 12 (1986) 75-76. Vgl. De Nijs, In veilige haven, 330.
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bijzondere sociale elite op het Binnenhof gedurende de tweede helft van de negentiende 
eeuw. Via de historische literatuur zijn vele voorbeelden te geven van huwelijken tussen 
adel, patriciaat en andere notabelen, maar dat feit alleen geeft uiteraard nog geen goed in-
zicht in de exacte samenstelling van het amalgaam van notabele families en de verande-
ringen die daarin optraden toen aristocraten hun constitutionele standsprivileges hadden 
verloren. 

In het Parlementair Documentatie Centrum zijn veel gegevens over ministers en parle-
mentsleden bijeen gebracht, en er is ook het een en ander gepubliceerd over hun onderlinge 
familierelaties.124 Maar het systematische genealogische onderzoek naar de talrijke onderlin-
ge verwantschapsrelaties binnen de oude en nieuwe negentiende-eeuwse bestuurlijke elites 
van Nederland is nog niet voltooid. Het is een enorm project, dat ik hier niet geheel kan uit-
voeren. Om een begin te maken met het vullen van de geconstateerde leemte, bekijk ik hier 
het hanteerbare aantal van 444 ministers en parlementsleden uit vijf steekjaren in de tweede 
helft van de negentiende eeuw.125 

Nog lang na 1848 vormden aristocraten zowel in de regering en het parlement als op alle 
andere bestuurlijke niveau’s in het Koninkrijk der Nederlanden een wijdvertakt, machtig en 
invloedrijk familiecomplex.126 Via het biografische archief van het PDC en de adels- en patri-
ciaatsboekjes zijn van 259 (58 procent) van de 444 bestuurlijke eliteleden uit vijf steekjaren in 
de periode tussen 1848 en 1900 in totaal 624 onderlinge familierelaties achterhaald. De ruime 
meerderheid van de ministers en parlementsleden in deze periode heeft dus verwanten op het 
Haagse pluche gehad.

Aanvankelijk nam het aantal aristocratische families op het Binnenhof na 1848 nog toe, 
maar sinds 1870 was sprake van een geleidelijke teruggang.127 De adel nam in dit opzicht al 
na 1860 af, terwijl het ‘oude patriciaat’ zich nog wat langer wist te handhaven. Als een spiegel-
beeld nam het aantal families uit het ‘zelfbenoemde patriciaat’, en vooral het aantal families 
uit de ‘andere burgerij’ geleidelijk toe. Zo werden aristocraten allengs een kleiner segment 
van de groeiende bestuurlijke elite op het Binnenhof.

In het kluwen van dat nationale familiecomplex kunnen verschillende verwantschapsrela-
ties worden onderscheiden. Naast dynastieke of verticale relaties, zoals zoon, vader, klein-
zoon en grootvader, vallen aangehuwde betrekkingen of horizontale relaties te onderschei-
den, zoals moeder, echtgenote, schoonzoon, schoonvader, schoonmoeder en zwager. Als 
families via zulke aanverwante relaties met elkaar waren verbonden, kan van clanvorming 
worden gesproken.

In zijn onderzoek naar de adel in Friesland onderscheidt Kuiper huwelijken vanuit het prin-
cipe van afstamming en vanuit alliantieoverwegingen.128 Bij afstamming ging het erom dat uit 
een huwelijk in elk geval minstens een zoon geboren werd, waarmee de continuïteit van de 
patrilineair ingestelde aristocratische families kon worden gewaarborgd. Bij allianties gaat 
het ook om de band, die daarmee met een welgestelde of invloedrijke familie tot stand kon 

124  Zie bijvoorbeeld Van den Braak, De Eerste Kamer, 63-64, 121-122, 180-182.
125  Velen trouwden meer dan een keer, terwijl 25 ongehuwd bleven.
126  Bijlage I tabel 21. Onderlinge familierelaties op het Binnenhof.
127  Bijlage I diagram 160. Ontwikkeling van het aantal families per statusgroep op het Binnenhof, 1848-1939.
128  Kuiper, ‘Uitsterven of uithuwelijken?’, 290-292.
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worden gebracht. De pater familias kon de hand van zijn dochter(s) dus ‘weggeven’ vanuit strate-
gische motieven, om connecties met andere clans aan te gaan en zo gezag of invloed te verwer-
ven of te behouden.129 

Als deze onderlinge familierelaties op het Binnenhof in kaart worden gebracht, blijkt dat 
aristocraten zowel wat dynastieke als aangetrouwde- of clanrelaties betreft een veel hogere 
graad van onderlinge verwantschap vertonen dan de andere notabelen.130 Ruim zeventig pro-
cent van de aristocraten uit de nationale bestuurlijke elite had een of meer verwantschapsre-
laties met ministers en parlementsleden. Bij de notabele burgerij komt men niet verder dan 
veertig procent. 

Op het niveau van statusgroepen valt wat aantal verwantschapsrelaties betreft wederom het 
onevenredige aandeel van de adel op, want hij steekt in dit opzicht met kop en schouders bo-
ven de andere uit, met daarna in de inmiddels geijkte aflopende volgorde het ‘oude patrici-
aat’, het ‘zelfbenoemde patriciaat’ en andere deftige burgerij.131

De rooms-katholieke familie Van Nispen is een voorbeeld van een bestuurlijke Ahnenkette in 
de nationale notabelenelite.132 Voor de grondwetswijziging in 1848 was de pater familias jhr. 
Hermannus Carolus Casper Bartholomaeus van Nispen tot Pannerden (1764-1829) actief ge-

129  Vgl. Van der Laarse, ‘De hang naar buiten’, 38. ‘Ook zonder dat er openlijk werd uitgehuwelijkt was het huwelijk in notabele 
kringen een weldoordachte familietransactie.’
130  Bijlage I diagram 161. Aantal familierelaties op het Binnenhof van aristocraten en andere notabelen, 1850-1890.
131  Bijlage I diagram 162. Aantal familierelaties op het Binnenhof van de statusgroepen, 1850-1890.
132  Zie voor de term Ahnenkette: Reif, Adel, 1.

Nabij het Binnenhof, Hofvijver omstreeks 1900.
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weest als hoofdschout in Doesburg en Zevenaar. Bovendien was hij lid van Provinciale Staten 
van Gelderland.133 Met zijn zoon, de liberale grootgrondbezitter jhr. Joannes Antonius Chris-
tianus Arnoldus van Nispen van Sevenaer, maakte de familie haar entree op het Binnenhof. 
Van 1848 tot 1875 was hij lid van de Tweede Kamer. Tegelijkertijd zetelde zijn broer, jhr.mr. 
Carolus Everhardus Josephus Franciscus van Nispen van Pannerden, van 1849 tot 1870 als se-
nator aan ‘de overzijde’ op het Binnenhof. Beiden waren zeer welgesteld, want zij behoren tot 
de hoogstaangeslagenen in Gelderland.134 

Zelf was Joannes vader van twee latere Tweede-Kamerleden, namelijk jhr. Carel Jan Christi-
aan Hendrik en jhr. Raphaël Alexander Johannes Boudewinus Maria van Nispen tot Sevenaer. 
Ook was hij de vader van het Eerste-Kamerlid jhr.mr. Leo Clemens Christiaan Otto Maria van 
Nispen tot Sevenaer, en Joannes was eveneens de grootvader van de twee Tweede-Kamerle-
den jhr. Joseph Willem Jan Carel Marie en jhr.mr. Octave François Augustin Marie van Nispen 
tot Sevenaer. Zo zien we dat een zeer welgestelde adellijke familie, die er na het verlies van 
standsprivileges en de introductie van directe verkiezingen toch in slaagde om in vier opeen-
volgende generaties op het Binnenhof vertegenwoordigd te blijven.

Om ook een protestantse adellijke dynastie uit een ander deel van het land voor het voetlicht 
te brengen, kan de Gelderse familie Schimmelpenninck worden genoemd, die in de negen-
tiende eeuw door negen telgen uit verschillende takken op het Binnenhof was vertegenwoor-
digd. Op de lijsten van hoogstaangeslagenen komen veertien Schimmelpennincks voor.135 Ik 
beperk mij hier tot een dynastie, die in de negentiende eeuw in vier opeenvolgende generaties 
ministers, senatoren en Tweede-Kamerleden leverde. 

Mr. Rutger Jan Schimmelpenninck was lid van de Eerste Nationale Vergadering (1796-1797) 
en raadpensionaris (1805-1806) geweest toen hij senator werd (1815-1825). Zijn zoon, Gerrit 
graaf Schimmelpenninck, was in de periode 1834-1854 lid van de Tweede Kamer, minister, 
staatsraad in buitengewone dienst en ten slotte minister van Staat. Zijn graventitel verwierf hij 
overigens in 1834. Op zijn beurt was hij de vader van Rutger Jan graaf Schimmelpenninck van 
Nijenhuis, die tussen 1857 en 1891 lid van de Tweede Kamer voor de conservatieven was en 
minister van Financiën (1866-1868). Ten slotte was Rutger Jan de vader van mr. Francis David 
graaf Schimmelpenninck. Deze conservatieve graaf zat van 1894 tot 1901 in de Tweede-Kamer 
en sloot zich zoals meer aristocraten aan bij de Vrij-Antirevolutionaire Partij van De Savornin 
Lohman, en later ook bij de Christelijk-Historische Partij, die zou opgaan in de Christelijk-
Historische-Unie. Graaf Francis verwierf enige bekendheid toen hij in 1900 van zijn paard 
viel en zich zodanig bezeerde, dat hij niet in de Tweede Kamer aanwezig kon zijn om tegen de 
ontwerp-Leerplichtwet te stemmen en het voorstel het haalde met één stem verschil. Na zijn 
kamerlidmaatschap werd hij zoals meer aristocraten commissaris van de Koningin, en wel in 
Utrecht van 1905 tot 1914.136

133  Nederland’s Adelsboek 1949, 262 e.v.
134  Biografisch archief PDC; Nederland’s Adelsboek 1903, 401; J. Boudewijnse, Regeering en Staten-Generaal tijdens de Grondwet van 1848 
(’s-Gravenhage 1890). Voor de aanslagen in de directe rijksbelastingen van jhr. Jan Antoon Christiaan Arnold van Nispen van Sevenaer 
en jhr.mr. Carel Everard Joseph Frans van Nispen van Pannerden zie Bijlage II Alfabetische lijst van de hoogstaangeslagenen in de directe 
rijksbelastingen in Nederland in 1850, 1860, 1870, 1880 en 1890.
135  Voor de hoogstaangeslagenen van de familie Schimmelpennincks 1850-1890 zie Bijlage II Alfabetische lijst van de hoogstaange-
slagenen in de directe rijksbelastingen in Nederland in 1850, 1860, 1870, 1880 en 1890.
136  Biografisch archief PDC. 
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Dynastieën zoals die van Van Nispen en Schimmelpenninck mogen kenmerkend zijn ge-
weest voor het aristocratische milieu in de negentiende eeuw, maar toch is ook duidelijk dat 
zij er geen monopolie op hadden. Bij de nieuwe notabele burgerij kwam na 1848 eveneens een 
soort erfopvolging in bestuurlijke ambten voor, zij het dat zij in die kringen uitzonderlijker 
waren. Een voorbeeld is de dynastie van aardewerkfabrikant Petrus Dominicus Regout (1801-
1878).137

Als zoon van een winkelier mag ‘meneer Pie’, zoals hij werd genoemd, van bescheiden af-
komst zijn geweest, maar als oprichter en eigenaar van de kristal- en aardewerkfabriek Fir-
ma P. Regout en Co. in Maastricht, later ‘De Sfinx’ genaamd, werd hij een schatrijke self made 
man, die niet alleen in ‘het Limburgse’ in hoog aanzien stond. Naast groot-industrieel was Pe-
trus de stamvader van een bestuurlijke dynastie, die zich tot diep in de twintigste eeuw op het 
Haagse pluche wist te handhaven. Om te beginnen was Petrus van 1849 tot 1859 zelf Eerste-
Kamerlid voor de provincie Limburg.138 Daarna werd zijn zoon Hubert Gerard Louis (1832-
1905), ook porseleinfabrikant, eveneens senator van 1881 tot 1904 voor de provincie Limburg, 
zodat hij dus met beide benen in zijn vaders voetspoor stapte. 

Op zijn beurt was Hubert de vader van Louis Hubert Willem Regout (1861-1915), die van 
1904 tot 1915 in de senaat zetelde. Dat zijn dus al drie generaties die elkaar min of meer op-
volgden in een van de hoogste bestuurlijke instellingen van het Koninkrijk der Nederlanden. 
In 1915 bracht laatstgenoemde het tot minister. Zijn broer Edmond Robert Hubert Regout 
(1863-1913) maakte van 1905 tot 1910 deel uit van de Tweede Kamer, en in 1913 werd hij mi-
nister van Justitie. Ten slotte was Hubert grootvader van Eerste-Kamerlid Ludovicus Francis-
cus Hubertus Regout (1891-1966), die als vierde generatie van 1948 tot 1963 in de Eerste Ka-
mer zetelde.

Het bleef echter niet beperkt tot dynastieke relaties van de nieuwe burgerlijke elite op het 
Binnenhof. Zij ontwikkelden ook min of meer complexe horizontale banden, al kwamen zij 
minder frequent voor en waren die relaties doorgaans niet zo wijdvertakt als bij aristocraten. 
Een voorbeeld is het Nederlands Hervormde familienetwerk van de vooruitstrevend-liberale 
staatsman uit Zeeland, mr. Johannes Pieter Roetert Tak van Poortvliet (1839-1904), die in 1870 
in de Tweede Kamer werd gekozen en een van de grootste pleiters voor kiesrechtuitbreiding 
werd. 

Hij was zoon van de Brabantse predikant Adriaan Tak. Zijn dubbele naam dateert overigens 
uit 1874, toen hij ‘heer van Poortvliet en Cleverskerke’ was geworden. Uit de lijsten van hoog-
staangeslagenen valt af te leiden dat hij toen zeer bemiddeld was.139 Johannes was een ach-
terneef van Tweede-Kamerlid Pieter Lodewijk Tak (1848-1907), die lid was van de Sociaal-De-
mocratische Arbeiderspartij (SDAP). Bovendien trouwde een van zijn dochters met een zoon 
van Tweede-Kamerlid Sebastiaan Mattheüs Sigismund de Ranitz (1833-1907), die nog in 1906 
adeldom verwierf, en voortaan het predicaat jonkheer mocht voeren.140 Zo zien we dat niet al-

137  Er is het nodige over Regout geschreven. Ik noem hier slechts: A.J.Fr. Maenen, Petrus Regout 1801-1878. Een bijdrage tot de sociaal-
economische geschiedenis van Maastricht (Nijmegen 1959); W. Wennekes, Petrus Regout (1801-1878), in: De aartsvaders. Grondleggers van 
het Nederlandse bedrijfsleven (Amsterdam Antwerpen 1993) 45-78; J. Venner, Geschiedenis van Limburg, deel II (Maastricht 2000) 120-129.
138  Biografisch archief PDC.
139  Voor de aanslagen in de directe rijksbelastingen van mr. Johannes Pieter Roetert Tak van Poortvliet zie Bijlage II Alfabetische lijst van 
de hoogstaangeslagenen in de directe rijksbelastingen in Nederland in 1850, 1860, 1870, 1880 en 1890.
140  Biografisch archief PDC.
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leen aristocraten in dynastieën en clans op het Binnenhof actief waren, maar dat welgestelde 
burgers in hun kielzog volgden.

Afgrendeling van de aristocratische huwelijksmarkt

De hoogste plicht van een aristocraat was om in een vergelijkbare bloedlijn te trouwen, of 
soms nog belangrijker, om een alliantie aan te gaan met een machtige en welgestelde familie, 
die de stabiliteit van de dynastie kon waarborgen en het liefst vergroten.141 Een huwelijk was 
in de haute-volée dan ook niet primair een verbintenis tussen twee individuen, eerder een uit-
ruil van sociaal, economisch en cultureel kapitaal tussen twee families, die op deze manier de 
top wilden bereiken of zich zo inspanden om daar te blijven.

In de negentiende eeuw kwam geleidelijk een grotere vrijheid in huwelijkspartnerkeuze 
tot ontwikkeling. Die trend maakte deel uit van het maatschappelijke individualiserings-
proces, dat waarschijnlijk vanuit het aristocratische milieu via een trickle down-effect lang-
zaam maar zeker tot in alle segmenten van de samenleving door drong.142 Bij deze keuze-
vrijheid bestond een belangrijk verschil tussen aristocratische mannen en vrouwen. In de 
negentiende eeuw hadden vrouwen veel minder mogelijkheden om zelf een huwelijkspart-
ner te vinden. Hun maatschappelijke verkeer was immers veel beperkter dan dat van man-
nen. De standscriteria golden met andere woorden sterker voor vrouwen dan voor mannen. 
Daardoor kwam het eerder voor, dat een aristocratische man een vrouw buiten zijn stand 
trouwde dan dat een aristocratische vrouw een bruidegom uit een lager sociaal milieu ont-
moette. 

Hoewel er dus wel een zekere individuele vrijheid bij de keuze van een huwelijkspartner was, 
hielden adellijke kinderen zeker nog wel rekening met de voorkeuren en ook met de belangen 
van hun ouders, die langzaam maar zeker steeds meer een adviserende rol op de achtergrond 
gingen spelen.143 Het ouderlijk gezag bleef echter over het algemeen groot. Kinderen volgden 
doorgaans de wens van hun ouders.144 Gewoonlijk vroegen zij aan hen bij van alles hun goed-
keuring. ‘Als ik weer eens thuis geweest ben en u alles heb verteld’, schrijft jkvr. Henriëtte van 
de Poll, hofdame van koningin Emma aan haar moeder, ‘en vooral als u dan goed vindt wat ik 
gedaan heb, dan heb ik zulk een heerlijk gevoel.’145 

Mésaillance en morganatische huwelijken, waarbij de vrouw niet deelde in de adellijke rech-
ten die aan de stand van de man waren verbonden, kwamen voor, maar dat waren uitzonde-
ringen.146 De meeste huwelijken werden waarschijnlijk met instemming van de aristocratische 
ouders gesloten. Als een aristocratische vrouw met een man uit de burgerij trouwde, was dat 
doorgaans omdat haar ouders dat wilden of het oogluikend toelieten. Een alliantiemotief zal 
daarbij niet hebben ontbroken. Ook de welstand van een huwelijkskandidaat uit de burgerij kon 

141  Vgl. Wasson, Aristocracy, 59.
142  Vgl. Lieven, Aristocracy, 168.
143  Kuiper, ‘Uitsterven of uithuwelijken?’, 293.
144  Vgl. Wasson, Aristocracy, 59.
145  Hermans en Hooghiemstra, ‘Vertel dit toch aan niemand’, 75, 103.
146  De term morganatisch huwelijk is afkomstig uit het Latijn: matrimonium morganaticum. Het betreft het huwelijk van een man 
uit een aanzienlijke stand met een vrouw van lagere geboorte, waarbij deze laatste niet deelde in de rechten van de man, maar een 
zogenoemd ‘morganaticum’ of morgengave ontving. Eventuele kinderen erfden alleen de naam en het vermogen van de moeder. 
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van belang zijn, omdat die van betekenis was voor de toekomst van aristocratische families.147 
Om te vermijden dat financieel vermogen via verervingen uit de familie weglekte, werd in 

hoge kringen gewoonlijk op basis van huwelijkse voorwaarden getrouwd. In een huwelijks-
contract werd bepaald welk deel van het vermogen van het echtpaar door de vrouw in het hu-
welijk was ingebracht. De pater familias kon echter ook besluiten om zich de bruidschat te be-
sparen door zijn dochters niet te laten trouwen. ‘De freule van het dorp bijv., de ongehuwde 
schatrijke eigenaresse van de omstreek, is een bekend type’, aldus de contemporaine waarne-
ming van Emants in 1883.148

Dat veel politici meer dan eens in de echt werden verbonden, kwam vaak doordat hun 
echtgenotes in het kraambed stierven. Vooral als er sprake was van een gezinssituatie met 
een of meer betrekkelijk jonge kinderen kon dat een reden voor een tweede of zelfs derde hu-
welijk zijn. Daarbij kwam het in aristocratische kringen regelmatig voor, dat de weduwnaar 
met een zus van zijn overleden echtgenote trouwde, een praktijk die sororaat wordt genoemd 
als het erom ging een bestaande alliantie tussen aristocratische families in stand te houden.149 

Zo’n situatie kan zich hebben voorgedaan bij de rechter van de arrondissementsrechtbank te 
Middelburg, jhr. Jacques Phoenix Boddaert. Hij trouwde in 1843 te Middelburg met Anna Petro-
nella barones van Heeckeren van Brandsenburg. Zij kregen zes kinderen. Anna Petronella over-
leed toen zij nog maar 42 jaar was in 1860 in huize Molewijk in Oost-Capelle. Dat was dan wel 
niet in het kraambed, maar haar jongste dochter was op dat moment drie jaar. Al een jaar later 
trouwde jhr. Boddaert voor de tweede keer, en wel met de zus van zijn eerste vrouw, Elisabeth 
Caroline barones van Heeckeren van Brandsenburg. 

Daarnaast kwamen echtscheidingen voor, en al namen zij als verschijnsel in negentiende-
eeuws Nederland wel toe, in het aristocratische milieu waren zij toch tamelijk uitzonderlijk.150 
In de eerste jaargang van het Nederland’s Adelsboek (1903) worden bijna drieduizend huwelijken 
vermeld en er komen vijfentwintig echtscheidingen voor, ofwel ongeveer acht per duizend, 
terwijl in de eerste jaargang van Nederland’s Patriciaat (1910) ruim tweeëntwintighonderd hu-
welijken staan en vijftien echtscheidingen, nog geen zeven per duizend.151 

Mogelijk veroorloofde de adel zich wat huwelijksmoraal betreft iets meer vrijheid dan niet-
aristocraten, maar veel is daarover niet bekend. Nader onderzoek op dit punt in de toekomst 
lijkt mij zeker de moeite waard. Een voorbeeld is het mislukte huwelijk van Karel Reinhard 
Adalbert graaf van Aldenburg Bentinck. Hij trouwde in 1878 te Bergheim in Duitsland met 
Helena Agnes Alexandrina Amelia Carolina Gräfin von Waldeck Pyrmont. Nog geen jaar later 
werd hun dochter geboren, Marie Amelia Mechtilda Agnes gravin van Aldenburg Bentinck. 
Zij was zeven jaar toen het huwelijk van haar ouders in 1886 op de klippen liep en officieel 
door echtscheiding werd ontbonden.152

147  Vgl. Conze, Von Deutschem Adel, 17.
148  Zie bijvoorbeeld: G. Emants, ‘Verdeeling op opeenhooping van grondbezit’, 195.
149  Kuiper, Adel in Friesland, 118, 123-124. Zie ook A.H. Huussen jr., ‘Verboden graden van bloed- en aanverwantschap rond 1800’, 
in: G. Hekma en H. Roodenburg (eds.), Soeteminne en helsche boosheit. Seksuele voorstellingen in Nederland 1300-1850 (Nijmegen 1988) 
230-231; Stokvis, ‘Haagse raadsleden van 1813 tot 1941’, 150 en J. Goody, The European family. An historical-anthropological essay (Oxford 
2000) 174 (noot 21).
150  Kuiper, Adel in Friesland, 118; Van Poppel, Trouwen in Nederland, 473-474, 495-496. Vgl. Wienfort, Adel, 118.
151  In Nederland’s Adelsboek 1903 tel ik 2.882 huwelijken en in Nederland’s Patriciaat 1910 kom ik op 2.215 huwelijken.
152  Nederland’s Adelsboek 1903, 37-38
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De huwelijksmoraal bood mannen ook de nodige ruimte voor buitenechtelijke relaties.153 
Als de oorzaak van een echtscheiding echter bij de vrouw lag, werden de kaarten anders ge-
schud. De sociale gevolgen waren meestal voor haar hele familie dramatisch, zoals Couperus 
het lot van Constance en haar tweede, ook nog eens jongere echtgenoot Henri baron van der 
Welcke beschrijft in De boeken der kleine zielen. Doorgaans volgde een sociale stigmatisering van 
de hele clan, die de familie zeker op korte termijn niet te boven kwam. Roddelen kan in deze 
context een ordenende functie hebben gehad, namelijk door in samenspraak als vorm van 
lichte sociale dwang ontsporing te voorkomen.154

Voor mijn nadere analyse van het huwelijksgedrag in de kringen van het Binnenhof richt ik 
mij hier op het eerste huwelijk van politici, want dat getuigt waarschijnlijk het beste van de 
aristocratische keuze om vooral onderling te trouwen of om juist intieme connecties met an-
dere notabelen aan te gaan. Dat geldt uiteraard veel minder voor een tweede of derde huwe-
lijk van een aristocraat, want zoals hierboven al is aangegeven speelden daarbij meestal ook 
andere motieven een rol. 

Veel van de door mij onderzochte politici uit de tweede helft van de negentiende eeuw 
waren al voor 1848 getrouwd. Om veranderingen in aristocratische huwelijkspolitiek na 
1848 zichtbaar te maken, heb ik hun eerste huwelijken verdeeld in twee groepen: tot en 
met 1848 en daarna.155 Knoopten aristocraten in de nationale bestuurlijke elite na het ver-
lies van hun standsprivileges huwelijksbanden met de nieuwe notabelen aan, of sloten zij 
zich daar juist van af ? Het historische cijfermateriaal suggereert een subtiele, dubbele aris-
tocratische strategie van zowel afwijzing (uitsluiting) als omhelzing (insluiting) van de ge-
goede burgerij.156 

Enerzijds kozen aristocratische mannen uit de bestuurlijke elite na het verlies van standspri-
vileges relatief minder bruiden uit de burgerij. Zij trouwden eerder met gravinnen, barones-
sen en jonkvrouwen, uiteraard binnen dezelfde religieuze gemeenschap. In dat opzicht was 
sprake van een sluiting der gelederen. Maar anderzijds zochten aristocratische heren tegelij-
kertijd toch ook aansluiting bij het milieu van andere machtige en vaak zeer welgestelde no-
tabelen op het Binnenhof, want deze kregen van hen na 1848 meer gelegenheid om met aris-
tocratische vrouwen te trouwen. Door de hand van hun dochters en eventueel hun zusters aan 
deze nieuwkomers op het Binnenhof te schenken, gingen aristocraten dus op een indirecte 
manier wel degelijk intieme relaties met hen aan. 

Naar het zich laat aanzien duldden aristocratische heren zelf geen machtige nieuwe nota-
bele als schoonvader ‘boven’ of naast zich, waaruit valt af te leiden dat zij zelf ‘on top’ wens-
ten te blijven, en daarom bewaarden zij in dit opzicht de nodige sociale distantie. Maar via 
hun dochters accepteerden zij zulke welgestelde en invloedrijke aangehuwde familie eventu-
eel wel en nam de sociale afstand voor hen vanuit een ander perspectief enigszins af. 

Zo’n huwelijk was immers niet alleen een verbintenis tussen twee individuen, er ontston-
den ook banden met schoonouders, zwagers en schoonzusters, die potentieel strategische 
relaties vertegenwoordigden om het familiebelang te dienen, en zo mogelijk behulpzaam te 

153  Vgl. Wienfort, Adel, 118.
154  Hermans en Hooghiemstra, ‘Vertel dit toch aan niemand’, 58-59.
155  Bijlage I diagram 163. Bruiden van aristocraten en andere notabelen uit de bestuurlijke elite voor 1848 en daarna (N=333).
156  Vgl. Van der Laarse, ‘Burgers als buitenlui’, 38.
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zijn om de toekomst van de familie te verzekeren. Uit differentiatie naar statusgroep blijkt, 
dat aristocraten in hun omhelzing van de burgerij zeer kieskeurig waren. Het betreft voorna-
melijk telgen uit zeer welgestelde en machtige families, die aristocraten als bruidegom voor 
hun dochters accepteerden.

Het evidente voordeel in die selectieve, dubbele aristocratische huwelijkspolitiek was dat zo 
de familienaam en het financiële vermogen in de eigen kring behouden konden blijven, ter-
wijl een rijke erfdochter of zoon uit de machtige burgerij extra vermogen in de adellijke fami-
lie zou kunnen inbrengen. Een adellijke dochter die met een geschikt bevonden, machtige en 
bemiddelde burger trouwde, kon de alliantie tussen twee families bezegelen, en zo de maat-
schappelijke invloed van de aristocratische pater familias vergroten ter meerdere eer en glorie 
van de hele clan. 

Tegelijkertijd is echter ook helder, dat bijna de helft van de aristocratische huwelijken in 
kringen van het Binnenhof met vrouwen uit de notabele burgerij werden gesloten. Of dit van-
uit romantische liefde gebeurde dan wel uit berekening van een aristocratische pater of mater 
familias, of een combinatie van beide, blijft de vraag. Als aristocratische mannen een bruid uit 
de burgerij kozen, was dat mogelijk met het oog op de splendor familiae, en speelden welllicht 
alliantiemotieven of geld op de achtergrond een rol, waarmee natuurlijk niet gezegd wil zijn, 
dat al deze huwelijken louter liefdeloze arrangementen waren. 

Van de statusgroepen sloot de adel zich na 1848 op het Binnenhof het meeste af door een-
voudig minder met vrouwen uit de statusgroep ‘andere deftige burgerij’ te trouwen.157 Bij het 
‘oude patriciaat’ traden nauwelijks veranderingen in de sociale achtergrond van hun huwe-
lijkspartner op.158 Het ‘zelfbenoemde patriciaat’ op het Binnenhof trouwde na 1848 wat meer 
met adellijke en oud-patricische vrouwen dan daarvoor, en dat geldt in mindere mate voor de 
andere deftige burgerij.159

Bij deze intieme relaties die aristocraten met andere notabelen op het Binnenhof aan-
knoopten, en dan met name met het ‘zelfbenoemde patriciaat’, gaat het om een speciale ca-
tegorie van machtige bruidegoms. Daarbij valt een drietal verschijnselen op. Ten eerste was 
het vrijwel altijd ‘lagere adel’ die een bruidegom uit het ‘zelfbenoemde patriciaat’ accepteer-
de, ofwel families die door Willem I en Willem II een predicaat toebedeeld hadden gekregen. 

Gravinnen zijn als bruiden van ‘zelfbenoemde patriciërs’ ver te zoeken. Wel kwam ik bij 
mijn naspeuringen een barones tegen. Dat betreft het huwelijk van Tweede-Kamerlid mr. An-
tonie Jacob Willem Farncombe Sanders (1833-1896), die in 1855 te Utrecht trouwde met Ben-
jamina Anna Frederica Alexandrina barones van Goltstein. Zij was een nicht van minister, se-
nator en Tweede-Kamerlid mr. Willem baron van Goltstein van Oldenaller (1831-1901). 

Farncombe Sanders was zeer welgesteld; zijn naam prijkt in elk geval in 1890 op de Zuid-
Hollandse lijst van hoogstaangeslagenen.160 Daar komt bij dat zijn moeder, jkvr. Wilhelmina 
Aletta Coenradina van Boetzelaer, via haar adellijke achtergrond een zekere toegang zal heb-

157  Bijlage I diagram 164. Bruiden van de adel in de nationale bestuurlijke elite voor en na 1848.
158  Bijlage I diagram 165. Bruiden van het ‘oude patriciaat’ in de nationale bestuurlijke elite voor en na 1848.
159  Bijlage I diagram 166. Bruiden van het zelfbenoemde patriciaat in de nationale bestuurlijke elite voor en na 1848, en diagram 167. 
Bruiden van het de statusgroep ‘andere burgers’ in de nationale bestuurlijke elite voor en na 1848.
160  Voor de aanslagen in de directe rijksbelastingen van Antoine Jacob Willem Farncombe Sanders zie Bijlage II Alfabetische lijst van 
de hoogstaangeslagenen in de directe rijksbelastingen in Nederland in 1850, 1860, 1870, 1880 en 1890.
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ben gehad tot aristocratische netwerken, en dat verklaart wellicht mede waarom haar zoon 
met een hoogadellijke vrouw kon trouwen. Zo groot was de sociale afstand in dit specifieke 
geval dus waarschijnlijk ook weer niet.

Ten tweede valt bij huwelijken tussen mannen uit het ‘zelfbenoemde patriciaat’ en aristocrati-
sche vrouwen op, dat de bruidegom nogal eens tot de nieuwe welstand uit de koloniën behoor-
de, en dus vermoedelijk niet persoonlijk of wellicht helemaal geen deel uitmaakte van de plaat-
selijke coterieën in Nederland. In die gevallen kan het mogelijk puur om pecunia zijn gegaan. 

Kort voor zijn huwelijk in 1855 met jkvr. Louise Wilhelmine Françoise Felicité de Stuers 
had mr. James Loudon (1824-1900) zich beziggehouden met het beheer van industriële on-
dernemingen in Nederlands-Indië.161 Terug in Nederland werd hij voor de liberalen minister 
van Koloniën (1861-1862). In 1884 verkreeg hij zelf een predicaat, waardoor hij als jhr. tot de 
adel kan worden gerekend. Dat was misschien een beetje mosterd na de maaltijd, want toen 
was hij via zijn huwelijk al als unser einer in het milieu van de haute-volée geaccepteerd, maar 
misschien ligt oorzaak en gevolg hier wel precies andersom, want nobilitatie had via de Hoge 
Raad van Adel nog lang iets weg van coöptatie.162 

Ten derde lijken via huwelijken van aristocratische dochters politiek-religieuze allianties te 
zijn gesmeed met homines novi uit antirevolutionaire kringen, waarin veel aristocratische be-
langen samenkwamen. Zo trouwde het Tweede-Kamerlid voor de antirevolutionairen mr. Henri 
Adolphe van de Velde (1855-1919) in 1880 met jkvr. Jacoba Clara Frederika van Reenen. Zij was 
dochter van jhr.mr. Gerlach Cornelis Joannes van Reenen (1818-1893), die niet alleen minister, 
lid en voorzitter van de Tweede-Kamer, voorzitter van de Raad van State en burgemeester van 
Amsterdam was, maar bovendien te boek staat als vertrouweling en steunpilaar van koning Wil-
lem III.163 En een jaar later trouwde de vooraanstaande ARP-er mr. Theodorus Heemskerk (1852-
1932) te Hilversum met jkvr. Maria Cornelia Hartsen, waarmee hij schoonzoon werd van senator 
en minister jhr. C. Hartsen (1823-1895).164 

Natuurlijk kon louter rijkdom van een kandidaat voor een aristocratische pater familias ook 
voldoende reden zijn om een burgerlijke bruidegom te accepteren, zoals de schatrijke Zaanse 
koopmanszoon mr. Dirk Visser van Hazerswoude (1830-1890) wellicht kan illustreren. Hij 
trouwde in 1859 te Zaltbommel met jkvr. Marie Anne Catherine van Merlen. Later werd hij ac-
tief op het Binnenhof als senator (1883-1886) en Tweede-Kamerlid (1886-1890).165 In de jaren 
tachtig en negentig staat hij op de lijsten van hoogstaangeslagenen vermeld met forse belas-
tingsommen van rond de vijfduizend gulden.166

Samengevat blijkt dat aristocraten, en dan vooral de adel, gemiddeld bijna twee keer zoveel 
verwantschapsrelaties met ministers en parlementsleden hadden als de andere notabelen op 
het Binnenhof (respectievelijk zeventig en veertig procent).167 Zowel de dynastie- als de clan-

161  Nederland’s Adelsboek 1948, 449-450; Molhuysen en Blok (eds.), NNBW, deel 3 ( Leiden 1914).
162  Nederland’s Patriciaatsboek 1914, 267. Zie voor de term unser einer: Ursula den Tex, Anna baronesse Bentinck 1902-1989. Een vrouw van 
stand (z.p. 2003) 18.
163  Nederland’s Adelsboek 1950, 210-211; Biografisch archief PDC.
164  Nederland’s Patriciaatsboek 1915, 162.
165  Ibidem 1926, 163.
166  Voor de aanslagen in de directe rijksbelastingen van mr. Dirk Visser van Hazerswoude zie Bijlage II Alfabetische lijst van de hoog-
staangeslagenen in de directe rijksbelastingen in Nederland in 1850, 1860, 1870, 1880 en 1890.
167  Bijlage I diagram 168. Ontwikkeling van onderlinge familierelaties op het Binnenhof van aristocraten en andere notabelen, 
1850-1890.
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vorming op het Haagse pluche waren bij aristocraten veel omvangrijker dan bij andere nota-
belen. Bijna de helft van de aristocraten met familierelaties in de regering of het parlement 
telde minstens twee dynastieke verwanten, die achtereenvolgens of tegelijkertijd op het Bin-
nenhof actief waren, terwijl dat bij de andere notabelen met zulke voorname verwanten der-
tien procent was.168

Zulke verhoudingen gelden ook voor de clanvorming in hoge Haagse kringen.169 Naar sta-
tusgroep bekeken, staat de adel bij beide lijnen in het elitevormende proces bovenaan.170 Ge-
middeld had de adel ruim twee keer zoveel familieconnecties op het Binnenhof als het ‘oude 
patriciaat’, vier keer zoveel als het ‘zelfbenoemde patriciaat’ en zeven keer zoveel als de an-
dere deftige burgerij.171

Van belang is verder dat de aristocratische familienetwerken zich niet tot het Binnenhof be-
perkten. De processen van dynastievorming en verzwagering strekten zich uit tot alle be-
stuurlijke niveau’s in heel het Koninkrijk, inclusief de overzeese gebiedsdelen. Veel aristocra-
ten uit de residentie hadden familieleden die actief waren als commissaris van de Koning, lid 
van Provinciale Staten, burgemeester, wethouder, gemeenteraadslid, maar ook andere hoge 
maatschappelijke functies kwamen voor, zoals gouverneur-generaal, vice-president van de 
Raad van State, President van de Nederlandse Bank en hoogleraren. Het aristocratische fami-
lienetwerk in bestuurlijk Nederland was veel wijdvertakter en ook geografisch uitgestrekter 
dan dat van de notabele burgerij. En wat dit sociale kapitaal betreft, is het weer opvallend dat 
de adel ver boven de andere groepen uitsteekt.172

Wie de ontwikkeling van het aantal familierelaties op het Binnenhof na 1848 bekijkt, ont-
komt niet aan de indruk dat aristocraten hun sociale kapitaal op twee voor hen cruciale mo-
menten hebben ingezet: direct na het verlies van standsprivileges in 1848 en kort na 1880 toen 
politieke partijen zoals de ARP tot ontwikkeling kwamen die een massa-aanhang nastreefden 
en tegelijkertijd de bestuurlijke cultuur ingrijpende veranderingen onderging. In aristocra-
tisch kringen werd hierop niet meteen gereageerd door het Binnenhof de rug toe te keren, 
maar eerder door meer eigen familieleden (dynastieke relaties) op het front stage in de poli-
tieke arena te brengen.

Over de hele periode bezien was sinds 1848 sprake van bijna een verdubbeling van het aan-
tal dynastieke verwantschapsrelaties van de aristocratie op het Binnenhof.173 Tegelijkertijd 
nam zij gelet op het geleidelijk afnemende aantal aangehuwde verwantschapsrelaties een 
grotere sociale afstand in acht tot de andere notabelen in de bestuurlijke elite, althans tot 
omstreeks 1880, want sindsdien kan een stijging van hun aantal onderlinge huwelijksrelaties 
binnen de bestuurlijke elite worden geconstateerd. De cijfers van deze bestuurlijke dynastie-

168  Bijlage I diagram 169. Dynastieke familierelaties van aristocraten en andere notabelen op het Binnenhof, 1850-1890.
169  Bijlage I diagram 170. Clanvorming van aristocraten en andere notabelen op het Binnenhof, 1850-1890.
170  Bijlage I diagram 171. Dynastieke familierelaties van de statusgroepen op het Binnenhof, 1850-1890, en diagram 172. Clanvor-
ming van de statusgroepen op het Binnenhof, 1850-1890.
171  Bijlage I diagram 173. Ontwikkeling van onderlinge familierelaties op het Binnenhof van de statusgroepen, 1850-1890.
172  Bijlage I diagram 174. Aantal familierelaties van aristocraten (adel en ‘oud patriciaat’) en andere notabelen (‘zelfbenoemd patri-
ciaat’ en ‘andere burgers’) op het Binnenhof en met lagere bestuursniveau’s, 1850-1890, en diagram 175. Aantal familierelaties van 
aristocraten (adel en ‘oud patriciaat’) en andere notabelen (‘zelfbenoemd patriciaat’ en ‘andere burgers’) op het Binnenhof en met 
lagere bestuursniveau’s, 1850-1890.
173  Bijlage I diagram 176. Ontwikkeling van onderlinge familierelaties op het Binnenhof van aristocraten (N=176) en andere nota-
belen (N=83), 1850-1890.
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vorming getuigen van een tamelijk hoge graad van sociale en politiek-religieuze samenhang 
binnen de adel en het patriciaat, die ongetwijfeld aan de continuïteit van de aristocratische fa-
milies op het Binnenhof heeft bijgedragen.

Het is moeilijk om een direct causaal verband aan te tonen, maar het is plausibel dat de 
agrarische depressie hierbij een rol heeft gespeeld. Het dalende inkomen uit grondbezit tast-
te de sociale cohesie binnen de aristocratische gelederen immers aan zoals we in het vorige 
hoofdstuk zagen. Daarmee werd de standssolidariteit op de proef gesteld. De welstandsver-
schillen tussen zeer welgestelde en minder welgestelde aristocraten namen allengs toe, en 
het is aannemelijk dat minder welgestelde aristocraten toen mede om financieel-economi-
sche redenen via hun dochters meer intieme relaties met machtige en welgestelde andere no-
tabelen aangingen.174 

Tezelfdertijd trad op het terrein van gezag een verschuiving op in de richting van verdere de-
mocratisering. De uitbreiding van het kiesrecht was met de grondwetswijziging in 1887 een 
feit geworden, terwijl de agrarische crisis zijn dieptepunt bereikte. Het censuskiesrecht werd 
herzien, de kieswet van 1850 opgeheven. Ondertussen groeide het electoraat gestaag door, 
terwijl de maatschappelijke discussie over verdere kiesrechtuitbreiding in de daaropvolgende 
jaren als een veenbrand volop voortsmeulde onder leiding van onder andere Tak van Poort-
vliet en Van Houten. Mogelijk heeft deze samenloop van welstandsvermindering, gezagsver-
lies en discussies over verdere democratisering aristocraten aangezet om de vorming van ex-
terne clanrelaties te intensiveren. Sindsdien knoopten zij via hun dochters in elk geval meer 
huwelijksbanden aan met andere notabelen op het Binnenhof. 

Dat wordt weerspiegeld door een tegelijkertijd toenemende clanvorming aan de andere 
kant van het sociale spectrum op het Haagse pluche. De aangetrouwde verwantschapsrelaties 
van de andere notabelen binnen de nationale bestuurlijke elite namen toen eveneens toe. Bij 
deze nieuwe elite was na 1848 eveneens sprake van een geleidelijk proces van toenemende dy-
nastie- en clanvorming in de regering en het parlement. Nieuwe notabelen ontwikkelden in 
elk geval steeds meer onderlinge verwantschapsrelaties. Eerst nam na 1848 het aantal dynas-
tieke verbanden tot ongeveer 1870 toe, en daarna werd binnen de kring van andere notabelen 
op het Binnenhof veel meer dan voorheen onderling getrouwd. Vermoedelijk kan zulke net-
werkvorming als bij deze nieuwe notabelen is vastgesteld meer in het algemeen als kenmer-
kend worden gezien voor opkomende elites.

Selectieve omhelzing van nieuwe notabelen 

Naast zulke dynastievorming en homogame huwelijken, die de sociale cohesie binnen het 
aristocratische familiecomplex bevorderden, trad dus ook een zekere mate van clanvorming 
op met betrekkelijk nieuwe notabelen, zij het dat de gezeten families daarbij veeleisend wa-
ren. De familie Fransen van de Putte illustreert niet alleen hoe op het Binnenhof onderlinge 
huwelijksbanden werden gesmeed, zij kan ook als voorbeeld worden genoemd van de selec-
tieve omhelzing van de ‘upper middle class’ door aristocraten en hun netwerkvorming via hu-
welijken in de tweede helft van de negentiende eeuw. 

174  Vgl. Cardoza, Aristocracy, 180.
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Om te beginnen was Johannes van de Putte (1792-1875) van bescheiden afkomst. Zijn vader 
was ‘kapitein ter zee’, en diens vader staat te boek als gezagvoerder bij de Verenigde Oost-In-
dische Compagnie.175 Johannes was in de eerste helft van de negentiende eeuw niet alleen ei-
genaar van bierbrouwerij De Fortuijn te Goes, hij ontwikkelde toen ook tal van andere winst-
gevende activiteiten. Zo was hij rentmeester, commissionair, kolenhandelaar en eigenaar van 
een loterijkantoor. Bovendien werd Johannes bankier toen hij in Goes de kassiersfirma Fran-
sen van de Putte oprichtte. Met deze activiteiten vergaarde hij zijn fortuin en werkte hij zich 
op tot een Zeeuwse notabele. Van 1850 tot 1859 was hij lid van de stedelijke raad van Goes en 
lid van Provinciale Staten van Zeeland. 

Uit zijn nevenfuncties blijkt dat hij in Goes naast zijn economische bezigheden ook in an-
dere opzichten maatschappelijk flink aan de weg timmerde. Omstreeks 1836 was hij secreta-
ris van het ‘Kollegie van Kerkvoogden der Nederlands Hervormde Gemeente’ te Goes, com-
missaris van de Koninklijke Nederlandsche Yachtclub in dezelfde gemeente, dijkgraaf van de 
polder ’s Heer Arendskerke, commissaris voor Beurszaken, voorzitter van het bestuur van de 
‘Vereeniging der Algemeene Armenwerk-Inrigting’ en penningmeester van het Landbouw-
kundig Congres te Leiden. 

Hij belegde een deel van zijn vermogen in onroerend goed, en zo kon hij door zijn grond-
bezit een der hoogstaangeslagenen in Zeeland worden, waarmee hij toegang tot de Eerste 
Kamer kreeg. In 1859 werd hij als senator voor Zeeland gekozen, en dat bleef hij tot zijn 
overlijden in 1875. Zijn oudste zoon Johannes Adolphus Abraham (1819-1889) volgde in 
zijn vaders voetspoor. Hij was ondertussen lid van de kassiersfirma Fransen van de Putte 
en werd wethouder van Goes, en later gedeputeerde van Zeeland (1868-1889). Maar de in-
tegratie van de familie Fransen van de Putte in de nationale haute-volée, het aristocratische 
familiecomplex werd pas goed tot stand gebracht door zijn tweede zoon, Izaak Dignus 
(1822-1902).176

In het zelfde jaar als zijn vader op het Binnenhof verscheen, repatrieerde Izaak Dignus 
Fransen van de Putte op zevenendertigjarige leeftijd in uit Nederlands-Indië, waar overigens 
ook de jongste zoon Andries Steven (1863-1921) administrateur van koffie-ondernemingen 
actief zou worden. Izaak had daar toen als suikerfabrikant zelf zijn fortuin gemaakt.177 In het 
begin van de jaren zestig was hij een geslaagd zakenman van nog geen veertig jaar oud. Hij had 
zich toen al voor de rest van zijn leven verzekerd van voldoende inkomen uit zijn vermogen. 

Op 4 september 1860 becijferde hij zijn fortuin op ongeveer een miljoen gulden, ruim tien 
miljoen euro in huidige koopkracht.178 Van dat kapitaal had hij honderdzestigduizend gulden 

175  De vader van Johannes Fransen van de Putte was Johannes Adolphus van de Putte. Zijn beroep was kapitein ter zee. Zijn grootva-
der, Justus van de Putte (1732-1767), was gezagvoerder bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie, en zijn overgrootvader, Johannes 
van de Putte (1686-1745), was als zeepzieder in Dordrecht actief geweest. Nederland’s Patriciaat 60 (1974) 329-350.
176  Johannes Fransen van de Putte (1798-1875) was lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de provincie Zeeland van 20 
september 1859 tot 9 november 1875. Zijn zoon Izaak Dignus Fransen van de Putte (1822-1902) was lid van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal voor het kiesdistrict Rotterdam van 24 april 1862 tot 2 februari 1863. Daarna werd hij minister van Koloniën van 2 
februari 1863 tot 30 mei 1866. Vervolgens werd hij lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Rotterdam van 
19 september 1866 tot 6 juli 1872, en wederom minister van Koloniën van 6 juli 1872 tot 27 augustus 1874. Daarop werd hij lid van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Hoorn van 18 november 1874 tot 2 augustus 1880. Van 21 september 1880 
tot tot 3 maart 1902 was hij lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de provincie Zuid-Holland. Biografisch archief PDC.
177  Fasseur, ‘Suikercontractant’, 348 en noot 96.
178  Berekend met: http://www.iisg.nl/hpw/calculate.php.
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in effecten belegd, honderdvijftigduizend gulden was geïnvesteerd in een Zeeuwse garanci-
nefabriek, zeventigduizend gulden had hij uitgezet in hypotheken en vijfentwintigduizend 
gulden was in Zuid-Bevelandse landerijen gestoken.179 

In Indië had hij nog vijftienduizend gulden belegd, afgezien van drie dan nog niet verkoch-
te tabakondernemingen, die een boekwaarde van ongeveer drie ton vertegenwoordigden, en 
zijn obligaties in Pandji ter waarde van een kwart miljoen.180 Zijn eigen schatting van het for-
tuin in 1860 was vermoedelijk aan de lage kant, want er kwam waarschijnlijk nog het aan-
koopbedrag van honderdveertigduizend gulden bij voor de heerlijkheid Hoogvliet en Oud en 
Nieuw Engeland met het daarbij behorende land in de directe omgeving van het expanderen-
de Rotterdam. 

Fransen van de Putte staat vanaf mijn steekjaar 1870 op de Zuid-Hollandse lijst van hoogst-
aangeslagenen vermeld met een totale belastingaanslag van bijna dertienhonderd gulden, 
waarmee hij in de rangorde van die provincie op de 113e plaats staat.181 De lijst is aflopend ge-
ordend naar de hoogte van de verschuldigde som van de drie directe rijksbelastingen. Als alle 
hoogstaangeslagenen in Nederland van dat jaar op die manier worden gerangschikt, staat hij 
op de 356e plaats.182 Zijn grondbezit was daarbij van cruciaal belang. Bij zijn naam worden 
in dat jaar in zes gemeenten grondbelastingaanslagen vermeld: twee in Zuid-Holland en vier 
in zijn geboorteprovincie Zeeland. In de gemeente Hoogvliet was zijn grondbelastingaanslag 
het hoogst. Verder staat een zeer hoge aanslag van ƒ 676 in ‘het personeel’ te ’s-Gravenhage 
achter zijn naam. In het patent was Fransen van de Putte niet aangeslagen. We zagen al dat hij 
als miljonair vanaf zijn veertigste rentenierde.

In 1880 was hij in de gelederen der Zuid-Hollandse hoogstaangeslagenen flink gestegen tot 
de twaalfde plaats, die overeenkomt met de 36e plaats van alle hoogstaangeslagenen in Ne-
derland. Hij was dus niet alleen in zijn bestuurlijke carrière als een komeet omhoog gescho-
ten van repatriant tot minister-president, maar ook in aanzien, en als grootgrondbezitter was 
zijn status eveneens tot grote hoogte gestegen. Achter zijn naam staan dat jaar 21 grondbelas-
tingaanslagen gespecificeerd. Naast bezittingen in een vijftal Zuid-Hollandse gemeenten had 
hij de meeste vaste goederen verworven in zijn geboorteprovincie Zeeland. In 1880 betaalde 
hij daar in zestien gemeenten grondbelasting. Een deel van dat omvangrijke grondbezit had 
hij geërfd van zijn vader Johannes, die in 1875 was overleden.183

Daarnaast stak hij ook zelf substantiële bedragen tijdens de voor beleggers gunstige jaren 
van de agrarische depressie in landerijen, want in 1890, het laatste peiljaar van mijn onder-
zoek in de lijsten van hoogstaangeslagenen, is zijn grondbezit verder uitgebreid tot onroe-
rend goed in niet minder dan 25 gemeenten: vijf in Zuid-Holland, negentien in Zeeland en 
een in Utrecht. Op de Zuid-Hollandse lijst van 1890 prijkt Fransen van de Putte op de achtste 

179  Fasseur meldt dat belegging in land het meest solide leek. Anderen maakten tussen de vijf en zes procent op hun belegging in 
land. Fasseur, ‘Van suikercontractant tot Kamerlid’, 348, noot 96.
180  Ibidem.
181  Voor de aanslagen in de directe rijksbelastingen van Izaak Dignus Fransen van de Putte zie Bijlage II Alfabetische lijst van de hoog-
staangeslagenen in de directe rijksbelastingen in Nederland in 1850, 1860, 1870, 1880 en 1890.
182  Daartoe heb ik de hoogstaangeslagenen van alle provincies in één lijst gezet naar hoogte van belastingsom.
183  Na het overlijden van zijn vader (9 november 1875 te ’s-Gravenhage) erfde Izaak Dignus samen met zijn broer André land. Uit 
zijn belastingaanslagen op de Zuid-Hollandse lijsten van verkiesbaren voor de Eerste Kamer in enkele steekjaren blijkt evenwel zijn 
landbezit nadien ook werd uitgebreid. Voor de aanslagen in de directe rijksbelastingen van Izaak Dignus Fransen van de Putte zie 
Bijlage II Alfabetische lijst van de hoogstaangeslagenen in de directe rijksbelastingen in Nederland in 1850, 1860, 1870, 1880 en 1890.
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plaats. Hij betaalde toen ruim vierenhalfduizend gulden directe belastingen. Daarmee stond 
hij op de 23e plaats van de hoogstaangeslagenen in heel Nederland. Alleen aristocraten uit 
oeroude adellijke families als Rodolphe Fréderic baron van Heeckeren van Wassenaer, naza-
ten van de oprichters der Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) als de bankier jhr. Hen-
drik Maurits Jacobus van Loon, en nieuwe industriële magnaten als Willem Albert Scholten 
betaalden meer belasting, om er drie te noemen. Vrijwel allen die meer dan Fransen van de 
Putte betaalden, hadden blauw bloed. 

Toen Izaak in 1859 repatrieerde, had hij ook politieke ambities ontwikkeld en in 1862 werd 
deze voortvarende Zeeuw in de Tweede Kamer gekozen. Al een jaar later bracht hij het door 
zijn kennis van Nederlands-Indië tot minister van Koloniën. Quack zou hem als een van de 
‘go-getters’ of de ‘go-ahead mensen’ hebben getypeerd.184 Toen het tweede kabinet Thorbecke 
in 1866 viel, volgde Fransen van de Putte Thorbecke op als minister-president. Enkele maan-
den later struikelde dit kabinet over de ontwerp-Cultuurwet. Daarop nam Fransen van de Put-
te weer zitting in de Tweede Kamer om in 1872 opnieuw minister van Koloniën te worden. 

In die hoedanigheid was hij bij de Atjeh-oorlog (1873-1903) betrokken. Al in de beginfase 
daarvan trad hij af om wederom tijdelijk zitting te nemen in de Tweede Kamer. In 1880 ver-
huisde hij ten slotte van zijn bestuurlijke loopbaan naar de ‘overkant’ op het Binnenhof, waar 
de Eerste Kamer der Staten-Generaal zetelt. Izaak was senator, totdat hij op 3 maart 1902 
overleed. Zo heeft deze notabele burger op de kop af veertig jaar deel uitgemaakt van de rege-
ring en het parlement in Nederland.

Decennialang stond hij tussen prominente aristocraten op de prestigieuze lijsten van hoog-
staangeslagenen vermeld. Daar bleef het niet bij, want alle drie zijn rijke erfdochters trouw-
den met telgen uit het gevestigde, aristocratische milieu. Digna Johanna, zijn oudste dochter, 
huwde in 1872 jhr.mr. Hendrik Barthout van Tets. Dochter Jeanne Louise werd in 1878 in de 
echt verbonden met jhr. Frederik van Reenen, en Henriëtte Lucie trouwde in 1880 mr. Henri 
Maarten baron van der Goes van Dirxland. Het heeft er in deze casussen veel van weg dat rela-
tief arme of weinig grondbezittende adel met rijke, buitengewoon machtige burgerij trouwde. 
De betrekkelijk nieuwe notabele familie Fransen van de Putte werd in elk geval innig omhelsd 
in deze adellijke kringen.185 

Als we ten slotte de verwantschapsrelaties van Fransen van de Putte op het Binnenhof in 
kaart brengen, ontstaat het volgende beeld van intermarriages op het Haagse pluche. Om te 
beginnen was Izaak zelf getrouwd met een nicht van jhr. Jan Pieter Cornets de Groot van 
Kraaijenburg (1808-1878), die in 1861 minister van Koloniën was. Verder trouwden zijn drie 
dochters eveneens in de kringen van de bestuurlijke elite, namelijk met de zonen van de voor-
malige ministers jhr.mr. Jacob George Hieronymus van Tets van Goudriaan (1812-1885), mr. 
Lodewijk Napoleon graaf van Randwijck (1807-1898) en jhr.mr. Gerlach Cornlis Johannes 
van Reenen (181-1893). Daarnaast was minister, Eerste- en Tweede-Kamerlid mr. Epimachus 
Jacobus Johannes Baptista Cremers (1823-1896) niet alleen zeer goed bevriend met Fransen 
van de Putte. Hij werd vrijwel familie van hem toen Cremers in 1865 te ’s-Gravenhage trouwde 
met Anna Ernestine van de Velde. Fransen van de Putte was namelijk haar voogd.

184  Geciteerd door K. Bruin, ‘Kwesties van stand’, 118.
185  Alleen zijn zoon, mr. Johan Hora Fransen van de Putte, trouwde niet in adellijke kring. Nederland’s Patriciaat (1974) 342-345.
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Via Cremers stuiten we op een aanverwant netwerk op het Binnenhof, want hij was de broer 
van Eerste-Kamerlid mr. Jacobus Johannes Cremers (1806-1882). Een van Epimachus’ doch-
ters was getrouwd met een neef van minister van Buitenlandse Zaken Joan Röell (1844-1914). 
Daarnaast was Cremers de zwager van de liberale advocaat mr. Herman van Sonsbeeck (1796-
1865), want Van Sonsbeeck was met Cremers zus in het huwelijksbootje gestapt.186 

De katholieke Van Sonsbeeck speelde als lid van de Raad van State (1842-1849) en als minis-
ter van Buitenlandse Zaken en tegelijkertijd voorlopig minister voor de Zaken der Rooms-Ka-
tholieke Eredienst (1849-1852) een rol bij de voorbereiding van het herstel van de bisschop-
pelijke hiërarchie in Nederland.187 Van Sonsbeeck leidt ons naar meer knopen in het Haagse 
kluwen van verwantschapsrelaties en informele allianties. Hij stamt uit een vooraanstaande 
Overijsselse grondbezittersfamilie. Door zijn drie huwelijken en zeven kinderen had hij ver-
schillende verwantschapsrelaties met aristocratische en andere notabele families.

Eerst was hij in 1821 te Utrecht getrouwd met jkvr. Pauline Elisabeth Bosch van Drakestein. 
Zo werd hij zwager van het Eerste-Kamerlid jhr.mr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van 
Drakestein (1799-1866). Zijn tweede huwelijk sloot hij in 1843 te Groningen met de eveneens 
gefortuneerde Anna Maria Lucia Cremers waardoor hij, zoals we hierboven al zagen, de zwa-
ger werd van minister en Tweede- en Eerste-Kamerlid mr. Epimachus Jacobus Johannes Bap-
tista Cremers. 

Zijn derde echtgenote werd Magdalena Requina Wilhelmina van Romunde. Zij trouwden 
in 1856 te Amsterdam. En zo werd Herman de zwager van het Tweede-Kamerlid Charles An-
toine baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky (1796-1880), die met de zus van zijn vrouw 
Magdalena was getrouwd. Daarmee zijn we er nog niet, want een van Van Sonsbeecks doch-
ters werd in de echt verbonden met een zoon van senator en Eerste-Kamervoorzitter Domini-
cus Blankenheym (1797-1872). Het een en ander wijst dus onmiskenbaar op een hoge graad 
van geregisseerde sociale cohesie back stage binnen althans het oude, aristocratische deel der 
nationale bestuurlijke elite, maar hoe staat het ermee buiten de beperkte kring op het Bin-
nenhof ? 

Verwantschapsrelaties onder hoogste belastingbetalers

Om de onderlinge verwantschapsrelaties van aristocraten in een breder maatschappelijk ver-
band, buiten de politieke machtsdimensie van het Binnenhof en meer in de financieel-eco-
nomische sfeer te onderzoeken, maak ik gebruik van de lijsten van hoogstaangeslagenen in 
de directe rijksbelastingen. Net als op het Binnenhof onderscheid ik langs patrilineaire lijnen 
dynastieën en beschouw ik de clanvorming via huwelijksbanden. Eerst komt de dynastievor-
ming aan bod, daarna het huwelijksverkeer binnen de aristocratische kring en dat met andere 
notabelen. 

De kleine drieënhalfduizend hoogstaangeslagenen uit vijf steekjaren zijn met behulp van 
de adels- en patriciaatsboekjes en het biografische archief van het Parlementair Documen-

186  Biografisch archief PDC; NNBW IX, 1053; Jurriaanse, Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken, 85-99; Nederland’s Patriciaatsboek 
(1910) 432

187  Rogier, Katholieke herleving, 55, 63-66; Peijnenburg, Joannes Zwijsen, 132.
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tatie Centrum langs dynastieke lijnen in ruim negentienhonderd families in te delen. Voor 
de statusgroepen adel, het ‘oude patriciaat’, het ‘zelfbenoemde patriciaat’ levert dat met de 
‘rode’ en ‘blauwe’ boekjes geen problemen op. Bij de hoogstaangeslagen ‘andere burgers’ 
van wie langs die weg geen nadere relevante informatie valt te achterhalen, ben ik er analoog 
aan de werkwijze van Bos vanuit gegaan dat twee verkiesbaren met dezelfde achternaam ver-
want zijn.188 

Twee evidente bezwaren zijn dat mensen met dezelfde achternaam geen familie van elkaar 
hoeven te zijn, en dat mensen met verschillende familienamen wel familie van elkaar kunnen 
zijn. Volgens Bos compenseren beide bezwaren elkaar mogelijk enigszins. Daaraan kan ik in 
de specifieke situatie van de hoogstaangeslagenen het argument toevoegen, dat het een be-
perkt en bijzonder sociaal milieu betreft, waardoor het waarschijnlijker is dat dezelfde achter-
namen familieverwantschap vertegenwoordigen. 

Bij elkaar worden 227 adellijke families op de lijsten vermeld (ofwel 12 procent van de to-
tale fiscale elite), 344 families uit het ‘oude patriciaat’ (18 procent), 276 families uit het ‘zelf-
benoemde patriciaat’ (14 procent) en ten slotte is er een groep van 1.102 families (56 pro-
cent), die niet in de patriciaatsboekjes is opgenomen.189 Hierna worden eerst de dynastieke 
relaties besproken en vervolgens komt de onderlinge verzwagering binnen deze fiscale elites 
aan bod.

Als vanuit het perspectief van een elitemodel met concentrische cirkels langs dynastie-
ke lijnen het aantal hoogstaangeslagenen per familie wordt bekeken, springt een kern van 
overwegend adellijke en oude patricische families met meerdere telgen in het oog. Daarom-
heen bevindt zich een wijdere kring, die voornamelijk uit families bestaat die tot de status-
groepen ‘zelfbenoemd patriciaat’ en ‘andere burgers’ moeten worden gerekend. Zij telden 
meestal slechts één hoogstaangeslagene. Om preciezer te zijn: van de adellijke en oude pa-
tricische families onder de hoogstaangeslagenen was meer dan de helft met meerdere tel-
gen in de fiscale elite vertegenwoordigd. Bij het ‘zelfbenoemde patriciaat’ betreft dit ruim 
veertig procent, terwijl dat bij een kwart van de andere hoogstaangeslagen burgers het ge-
val was.190 

Ook hier komt de adellijke disproportionaliteit pregnant naar voren als de notabelenelite in 
statusgroepen wordt verdeeld. Een hoogstaangeslagen adellijke familie telde gemiddeld 2,7 
hoogstaangeslagenen, een ‘oude’ patriciaatsfamilie 2,2, een familie uit het ‘zelfbenoemde 
patriciaat’ iets minder, namelijk 2,1 en een familie uit de statusgroep ‘andere burgerij’ telde 
gemiddeld 1,4 hoogstaangeslagene. Aristocraten vertonen dus niet alleen wat bestuurlijk ka-
pitaal betreft de grootste machtsconcentratie, zij voerden ook in sociaal-economisch opzicht 
een boventoon in het ‘burgerlijke’ Nederland.

188  Zie voor zijn werkwijze: Nick Bos, ‘Deftige lui’, 85, noot 59.
189  Bijlage I diagram 177. Sociale samenstelling van de hoogstaangeslagen families in statusgroepen, 1850-1890.
190  Bijlage I tabel 22. Het aantal hoogstaangeslagenen per familie.
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Een dynastie uit de fiscale top

Een oud en zeer welgesteld adellijk geslacht dat met meerdere telgen in opeenvolgende gene-
raties op de lijsten van hoogstaangeslagen wordt vermeld, is de familie Van Boetzelaer. Naar 
verluidt wordt zij voor het eerst vermeld in een oorkonde uit 1258.191 In de negentiende eeuw 
behoort de familie tot de exclusieve kring van driehonderd aanzienlijkste families in Neder-
land.

Om te beginnen prijkt Christiaan Willem Johan baron van Boetzelaer van Dubbeldam 
(1806-1872) op de Utrechtse lijsten van hoogstaangeslagenen in 1850, 1860 en 1870 met tota-
le belastingaanslagen van respectievelijk ruim 1.200 gulden, meer dan 5.300 gulden en bijna 
6.500 gulden.192 Hij was lid van Provinciale Staten Utrecht, lid van de Utrechtse gemeenteraad 
en kamerheer van de koning. Van Boetzelaer trouwde in 1835 met de welgestelde Elisabeth 
Charlotta Petronella Both Hendriksen (1809-1880).193 Zij was een dochter van een andere 
Utrechtse hoogstaangeslagene, namelijk mr. Willem Jan Both Hendriksen (1780-1853), die 
in 1850 865 gulden directe rijksbelastingen betaalde.194 Het echtpaar kreeg vijf kinderen: vier 
zonen en een dochter. 

De vier zonen staan in 1890 op de Utrechtse lijst van verkiesbaren vermeld. De oudste zoon, 
mr. Carel Theodoor baron van Boetzelaer van Dubbeldam (1839-1903), die net als zijn vader 
lid van Provinciale Staten van Utrecht werd en kamerheer i.b.d., betaalde toen ruim 2.300 gul-
den directe rijksbelastingen. De tweede zoon, Godfried Hendrik Leonard baron van Boetze-
laer (1842-1914), was net als zijn vader en broer lid van Provinciale Staten van Utrecht. Hij was 
dat jaar aangeslagen voor ruim 2.700 gulden. En het wordt voorspelbaar, want ook zijn jon-
gere broer, mr. Willem Carel baron van Boetzelaer (1845-1934), was lid van Provinciale Staten 
van Utrecht. Hij betaalde ruim 2.100 gulden directe belastingen. Ten slotte kan het nauwelijks 
nog verbazen, dat de jongste zoon en broer, mr. Hendrik Johan Herman baron van Boetze-
laer van Oosterhout (1876-1952), ook lid werd van Provinciale Staten van Utrecht en gemeen-
teraadslid van Utrecht. In 1890 werd hij aangeslagen voor ruim 2.100 gulden. Zijn dochter 
Wilhelmina Elisabeth Charlotta (1869-1930) werd als vrouw natuurlijk niet op de lijsten van 
verkiesbaren vermeld, maar als grootmeesteres van Koningin Emma had zij wel een buiten-
gewoon prestigieuze bezigheid. Hoffuncties werkten statusverhogend voor de hele aristocra-
tische familie, zoals het leven van haar collega jkvr. Henriëtte van de Poll (1853-1946), even-
eens hofdame van koningin Emma, laat zien.195 

Van achteruitgang, verval of crisis valt in deze prominente aristocratische familie na ver-
lies van standsrechten weinig te bespeuren. Het is juist de continuïteit die opvalt. Wat haar 
positie in de sociaal-economische elite van de hoogste belastingbetalers betreft lopen de dy-
nastieke lijnen van de aristocratische familie Van Boetzelaer na 1848 door tot de eeuwwisse-

191  Nederland’s Adelsboek 1940, 330.
192  Ibidem, 338-339. Voor de belastingaanslagen van de familie Van Boetzelaer zie Bijlage II Alfabetische lijst van de hoogstaangesla-
genen in de directe rijksbelastingen in Nederland in 1850, 1860, 1870, 1880 en 1890.
193  Nederland’s Adelsboek 1903, 63-70.
194  W.J. Both Hendriksen was in 1780 te Amersfoort geboren. Hij woonde in 1850 te Utrecht en staat op de Utrechtse lijst van 
verkiesbaren uit dat jaar. Hij betaalde in Utrecht ƒ 192,98 grondbelasting en ƒ 672,29 personele belasting. In het patent was hij niet 
aangeslagen. Zijn belastingsom was dus ƒ 865,27. Zie Bijlage II Alfabetische lijst van de hoogstaangeslagenen in de directe rijksbelas-
tingen in Nederland in 1850, 1860, 1870, 1880 en 1890.
195  Hermans en Hooghiemstra, ‘Vertel dit toch aan niemand’.
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ling, en bovendien bekleedde zij bestuurlijke topambten tot diep in de twintigste eeuw. Dat 
de Van Boetzelaers huwelijksbanden hadden aangeknoopt met andere zeer welgestelde fami-
lies heeft daar ongetwijfeld bij geholpen. Of zulke verzwagering tussen aristocraten en ande-
re notabelen onder de hoogstaangeslagenen frequent voorkwam, vraagt nu onze aandacht.

Clanvorming onder hoogstaangeslagenen

Within the statuscircles there is the question of intermarriage: the interest of the 
families in the monopolization of potential bridegrooms is at least of equal im-
portance and is parallel to the interest in the monopolization of daughters. The 
daughters of the circles must be provided for. 

Max Weber, Essays in sociology (New York 1946) 191.

Zowel de zonen als de dochters moeten, als we Weber volgen, van groot belang worden geacht 
voor de onderlinge huwelijksrelaties van de statusgroepen binnen de notabelenelite. Geldt 
de subtiele, tweeledige aristocratische strategie van afhouden én selectief aanknopen van ver-
wantschapsrelaties ook buiten het in menig opzicht beperkte circuit van het Binnenhof, dus 
voor Nederlandse aristocraten in het algemeen? Vanuit het hierboven besproken concentri-
sche kringenmodel met ten dele overlappende netwerken binnen de nationale notabelene-

lite, wordt nu de huwelijkspolitiek van aristo-
craten uit de wijdere cirkel om de ministers en 
parlementsleden heen nader bekeken. Daarbij 
richt ik de blik op de financieel-economische 
dimensie van de fiscale elites. Ik heb de eerste 
huwelijken van tweehonderd willekeurig geko-
zen aristocratische hoogstaangeslagenen na-
der onderzocht. 

Steekproefsgewijs zijn honderd uit alle pro-
vincies afkomstige hoogstaangeslagen ede-
len uit de adelsboekjes getrokken en honderd 
hoogstaangeslagenen die tot het ‘oude patrici-
aat’ kunnen worden gerekend uit de patriciaat-
sboekjes. Om eventuele veranderingen te kun-
nen opsporen, heb ik de peiling zo ingericht 
dat binnen elke groep van honderd hoogstaan-
geslagenen er vijftig uit de lijsten van 1850 en 
vijftig uit 1890 zijn getrokken. Om mogelijke 
verschuivingen op te sporen, zijn de huwelij-
ken verdeeld in twee perioden: tot en met 1848 
en daarna.

De verzamelde huwelijksgegevens van twee-
honderd aristocraten laten duidelijk zien, dat 
de aristocratische hoogstaangeslagenen (adel Freules op kasteel Amerongen, 1909.
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en ‘oud patriciaat’) met meer dan de helft onderlinge huwelijken relatief homogaam waren, 
en van belang is dat zij dat ook bleven.196 Bijna zestig procent van de aristocratische hoog-
staangeslagenen trouwde voor 1848 in de eigen kring van adellijke en oude patricische clans, 
en daarna was dat percentage nog iets hoger. 

In deze cijfers wordt bepaald geen verschuiving in de richting van een fusie met de gegoe-
de burgerij zichtbaar. Van een spectaculaire aristocratische hofmakerij van de Hollandse ‘up-
per middle classes’ lijkt dus geen sprake te zijn geweest. Ten tijde van ingrijpende politieke 
en sociaal-economische veranderingen gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw 
sloten aristocraten de gelederen eerder enigszins dan dat zij die openstelden voor de welge-
stelde middenklasse op de lijsten van hoogstaangeslagenen. Maar het is ook duidelijk, dat 
aristocraten na 1848 binnen het segment van huwelijken met de burgerij wat meer bruiden 
uit de statusgroep ‘zelfbenoemd patriciaat’ kozen. Dat waren dus waarschijnlijk zeer welge-
stelde dames. 

Uitsplitsing van de tweehonderd bruiden naar statusgroep brengt enkele opvallende ver-
schillen aan het licht. Zoals wellicht min of meer te verwachten valt, trouwde de adel het 
meest homogaam, waarbij moet worden opgemerkt, dat het ‘oude patriciaat’ ebenbürtig aan de 
adel was.197 Vooral tussen de oude patricische families en de jonge, door Willem I en Willem 
II in de adelstand verheven patriciërs, die meestal het predicaat jonkheer voerden, bestonden 
van oudsher veel huwelijksbanden. Zo valt in de bruidskeuze van de adel een zekere prioritei-
tenvolgorde te ontdekken. 

De regel lijkt te zijn geweest: adel trouwt bij voorkeur met adel, ook wel met een telg uit een 
oude patricische familie, in mindere mate met het ‘zelfbenoemde patriciaat’ en vrijwel niet 
met ‘andere burgers’. Na 1848 trad geen wezenlijke verschuiving in de partnerkeuze van de 

196  Bijlage I diagram 178. Tweehonderd bruiden van aristocratische hoogstaangeslagenen tot en met 1848 en daarna, verdeeld in 
statusgroepen.
197  Vgl. Dronkers en Schijf, ‘Huwelijken tussen adel en patriciaat’, 144-155.
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adellijke hoogstaangeslagenen op: bijna driekwart van de onderzochte edelen trouwde met 
een vrouw uit aristocratische kringen. Selectief koos hij in het segment van de notabele bur-
gerij wel wat meer bruiden uit het ‘zelfbenoemde patriciaat’, waarschijnlijk pour redorer le bla-
son, om het wapenschild van de familie opnieuw te vergulden. 

Het ‘oude patriciaat’ was minder homogaam dan de adel. De sociale afstand tussen deze 
statusgroep en de andere notabele burgerij was dus in dit opzicht geringer, maar het ‘oude 
patriciaat’ onder de onderzochte hoogstaangeslagenen stapte na 1848 wel wat minder met 
dochters van het ‘zelfbenoemde patriciaat’ in het huwelijksbootje, en wat meer met vrouwen 
uit de eigen gelederen. Dit beeld van overwegend onveranderde homogamie in de finan-
cieel-economische dimensie kan worden aangevuld met een analyse van de sociaal-culture-
le ruimte van de kandidaten waarmee hoogstaangeslagen aristocraten hun kinderen lieten 
trouwen. 

Zelfperceptie en het eigen toekomstbeeld

Hoe zagen aristocraten zichzelf en welk toekomstbeeld hadden zij van hun familie en hun 
stand? Hielden zij na 1848 afstand van de min of meer recent gefortuneerde ondernemers 
uit de gegoede burgerij, of lieten zij hun kinderen juist met hen trouwen om eventueel te 
kunnen integreren in een nieuwe, welgestelde Nederlandse ‘upper ten’? Ik baseer mijn ant-
woord op de huwelijken van tweehonderd willekeurig gekozen kinderen van aristocratische 
hoogstaangeslagenen. Bij het verzamelen van relevante informatie over deze kinderen uit de 
adels- en patriciaatsboekjes is de nodige evenredigheid in acht genomen met betrekking tot 
de adel en het ‘oude patriciaat’. Bovendien is erop gelet, dat veranderingen in de tijd zichtbaar 
kunnen worden gemaakt. In totaal gaat het om vijftig huwelijken van kinderen van adellijke 
hoogstaangeslagenen in 1850, vijftig huwelijken van kinderen van hoogstaangeslagenen uit 
het ‘oude patriciaat’; en die aantallen zijn ook gehanteerd in het steekjaar 1890, zodat het in 
totaal om tweehonderd huwelijken gaat.

Bij de trekking van de waarnemingen zijn nog enkele nadere overwegingen van belang. 
Aangezien de titel, de familienaam en de familiegoederen patrilineair werden doorgegeven, 
was de vrijheid van huwelijkspartnerkeuze niet voor alle kinderen uit een aristocratisch gezin 
even groot. Het ging er bij aristocratische huwelijken in eerste instantie om de naam en de 
bezittingen van de familie via een huwelijk van een of meer zonen veilig te stellen voor de toe-
komst. Daarom was de huwelijksmarkt voor aristocratische zonen en dochters verschillend. 
Zij was met andere woorden gesegmenteerd. Voor elk deel golden andere spelregels bij het 
vinden van geschikte huwelijkspartner.

Met het oog op de voortzetting van de dynastie vond de adel het sluiten van huwelijken voor 
zonen over het algemeen belangrijker dan het vinden van geschikte partners voor dochters. 
Zo hadden adellijke mannen in Friesland een relatief ruime huwelijksvrijheid.198 Binnen be-
paalde grenzen mochten zij van hun ouders trouwen met wie ze wilden, zolang er maar ge-
trouwd werd en er (klein)kinderen werden geboren, het liefst zonen die het maatschappelijke 

198  Kuiper, ‘Uitsterven of uithuwelijken?’, 290-292, 293.
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familievermogen in de toekomst konden waarborgen. Vanuit dat perspectief bezien kunnen 
de jongste dochters een grotere vrijheid van huwelijkspartnerkeuze hebben genoten dan hun 
oudere zussen en broers. 

De ouderlijke druk op aristocratische zonen was dus waarschijnlijk niet alleen vrij groot bij 
hun beroepskeuze, zoals in hoofdstuk twee is gesteld, maar ook bij de keuze van een bruid. 
Individuen leefden in het aristocratische milieu voortdurend op gespannen voet met wat zij 
eventueel zelf wilden en solidariteit met de familie, de clan of de dynastie.199 Excentriciteit 
kwam in aristocratische kringen wel voor, werd misschien door het geconstateerde keurslijf 
ook wel gecultiveerd, maar over het algemeen bepaalden familietradities toch wat gangbaar 
was.

Dochters hadden een andere toekomst dan zonen. Als er meerdere waren, was het voor de 
pater familias met netwerkambities vaak voldoende om één of enkele dochters met zijn poli-
tieke relaties te laten trouwen. Als de ongehuwde dochters overleden, bleef hun erfdeel in elk 
geval binnen de eigen kring of clan. Een voorbeeld is jkvr. Catharina Maria Vegelin van Clae-
rbergen, die ongehuwd op 43-jarige leeftijd in 1892 te ’s-Gravenhage kinderloos overleed en 
bijna 450.000 gulden aan haar negen broers en zusters naliet, waarmee zij hun eigen maat-
schappelijke positie konden consolideren.200 Een ander voordeel was dat voor een ongehuw-
de dochter geen bruidschat aan het familiekapitaal onttrokken hoefde te worden. 

Voor de pater familias waren de eerste huwelijken van zijn kinderen waarschijnlijk het be-
langrijkst. Vanuit deze overwegingen heb ik voor mijn nadere naspeuringen alleen de hu-
welijken van de oudste zonen en oudste dochters gebruikt, omdat zij waarschijnlijk de beste 
reflectie vormen van het toekomstbeeld, dat aristocraten hadden van hun eigen familie, hun 
nageslacht en hun stand. Om tot een zo goed mogelijke beeld van het huwelijkspatroon en 
veranderingen daarin te komen, heb ik het toeval in mijn selectie een zo groot mogelijke rol 
laten spelen door de individuele kinderen van de tweehonderd hoogstaangeslagenen wille-
keurig uit de adels- en patriciaatsboekjes te lichten.201 

Aangezien er verschillen in huwelijksgedrag tussen mannen en vrouwen bestonden, ge-
bruik ik van elke, per steekjaar getrokken groep de huwelijken van vijfentwintig zonen en vijf-
entwintig dochters. Om eventuele veranderingen in het aristocratische toekomstbeeld op te 
kunnen sporen, maak ik een onderscheid tussen huwelijken voor 1880 en daarna, want om-
streeks dat jaar werden aristocraten met grote veranderingen geconfronteerd. Daarbij kan 
gedacht worden aan het onstaan van moderne politieke partijen, de daaraan gerelateerde 
transformatie van de politieke cultuur, de agrarische depressie met dalende inkomsten uit 
grondbezit en de luider wordende roep om kiesrechtuitbreiding, die haaks op de aristocrati-
sche belangen stond. 

Als de verzamelde gegevens op een rij worden gezet, blijkt dat ruim de helft van de kinde-
ren van aristocratische hoogstaangeslagenen, zowel zonen als dochters, met een aristocrati-

199  Agnies Pauw van Wieldrecht, Vin-je dat we een hoed op moeten? Persoonlijke herinneringen aan een bijna vervlogen levensstijl (Amsterdam 
2003) 302. Vgl. Wasson, Aristocracy, 58.
200 NA, Archief van Zuid-Holland, Memories van Successie, inv.nr. 3828; memorienr. 11/9434.
201  Aangezien ik geïnteresseerd ben in de huwelijkspartners van deze kinderen heb ik uitsluitend gehuwde kinderen geselecteerd. 
Dat ongehuwde kinderen buiten beschouwing blijven heeft vanzelfsprekend gevolgen voor het beeld dat van adellijke dochters uit 
mijn onderzoek naar voren komt. De ongehuwde dochters zijn hier dus niet vertegenwoordigd.



268 4 standvastig als exclusieve sociale elite 

sche partner trouwde.202 Dat komt dus vrijwel overeen met het huwelijkspatroon van hun ou-
ders. Aristocratische zonen gingen na 1880 wat meer met vrouwen uit de statusgroep ‘andere 
burgers’ trouwen, maar de helft vond zijn huwelijkspartner onveranderd in eigen kring. Opval-
lend is dat ik bij hen geen relaties met het ‘zelfbenoemde patriciaat’ tegenkwam. Die hielden 
zij blijkbaar onverminderd af.203 Maar er waren wel wat dochters die met mannen uit die sta-
tusgroep trouwden.

Welk beeld vertoont het niveau van sociale statusgroepen? Aangezien aristocratische doch-
ters sinds 1880 wat meer met adellijke mannen trouwden, ontstaat de indruk dat de adellijke 
ouders de gelederen eerder sloten dan dat zij die openden voor de nieuwe notabele burgerij. 
Over het geheel bezien trouwden aristocratische dochters, zowel voor als na 1880, net als de 
zonen, in vrijwel dezelfde mate met aristocratische partners. Zo veranderde er per saldo maar 
weinig in het huwelijksgedrag van kinderen van hoogstaangeslagenen, en dus ook in het ver-
trouwen en het toekomstbeeld dat aristocratische ouders toen van hun kinderen, hun familie 
en hun stand hadden.

De zonen genoten over het algemeen meer vrijheid in de keuze van hun huwelijkspartner 
dan dochters. Om eventuele veranderingen op de wat langere termijn in de aristocratische 
huwelijkspolitiek op te sporen, kunnen het beste de huwelijkscijfers van tweehonderd brui-
den van hoogstaangeslagenen worden vergeleken met die van hun dochters, want er valt te 
redeneren, dat in hun huwelijkspartnerkeuze de zuiverste echo van de wensen van hun ou-
ders weerklinkt. Gemiddeld trouwde zestig procent van de aristocratische moeders homo-
gaam (voor 1848 was dat 58 procent en daarna 62 procent), terwijl 54 procent van de dochters 
met een aristocratische man trouwde. 

Volgens deze peiling is bij aristocratische dochters dus sprake van een verhoogde exoga-
mie met gemiddeld zes procent binnen een generatie in de tweede helft van de negentiende 
eeuw. Huwelijken van twee opeenvolgende generaties aristocratische vrouwen laten daarmee 
een geringe verschuiving in huwelijkspatroon zien. Hoewel van een omvangrijke, spontane 
en innige omhelzing van nieuwe welgestelden uit de gegoede burgerij door aristocraten geen 
sprake was, lijkt de via huwelijken gemeten sociale afstand tussen beide aan het einde van de 
negentiende eeuw wel iets te zijn afgenomen. Een volkomen integratie van aristocraten met 
de zich emanciperende burgerij in een nieuwe nationale burgerlijke elite in Nederland zou in 
dat tempo ceteris paribus nog wel een aantal generaties hebben gevergd. Dat het niet zover is 
gekomen, blijkt uit het onderzoek van de sociologen Dronkers en Schijf naar adellijke huwe-
lijken in de twintigste eeuw.204

Ter nuancering is het ten slotte nog interessant om een nader onderscheid te maken tus-
sen sociale statusgroepen. Om te beginnen was de adel homogamer dan het ‘oude patriciaat’. 
Over het algemeen trouwden adellijke zonen meer ‘omlaag’ dan dochters, die hun echtgenoot 
meer ‘omhoog’ vonden.205 De zonen van hoogstaangeslagen edelen trouwden wat meer met 

202  Bijlage I diagram 179. Huwelijkspartners van honderd zonen en honderd dochters van tweehonderd aristocratische hoogstaan-
geslagenen uit 1850 en 1890.
203  Bijlage I diagram 180. Huwelijkspartners van 100 zonen en 100 dochters van 200 aristocratische hoogstaangeslagenen uit 1850 
en 1890.
204  Dronkers en Schijf, ‘Huwelijken tussen adel en patriciaat’, 144-155; Dronkers, ‘Afnemende adellijke homogamie binnen de 
Duits-Oostenrijkse adel’, 121-139. 
205  Vgl. Dronkers, ‘Hedendaagse Friese adel’, 15.
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vrouwen uit de kringen van de statusgroep ‘andere burgers’ dan de dochters, die in hogere 
mate met aristocratische mannen trouwden. 

Bij de onderzochte zonen van adellijke hoogstaangeslagenen vallen in mijn peiling na 1880 
nauwelijks veranderingen in huwelijksgedrag te meten. Zij trouwden onveranderd in ruime 
meerderheid met aristocratische vrouwen, en ik kwam daarbij geen bruiden tegen uit het 
‘zelfbenoemde patriciaat’. Maar bij de dochters ligt dat anders. Tot en met 1880 waren adel-
lijke dochters homogamer dan daarna, zij het dat zij wel meer met mannen uit de opkomende 
middenklasse trouwden dan daarna. Na 1880 werden wat minder adellijke bruidegoms geko-
zen, meer telgen van oude patricische families, en vooral bruidegoms uit de statusgroep ‘ove-
rige burgers’. Zij lijken echter niet meer met ‘zelfbenoemd patriciaat’ te zijn gaan trouwen, 
mogelijk doordat de omstandigheden van zowel aristocraten als andere notabelen na 1880 
wat welstand en statusrivaliteit tussen de adel en het ‘zelfbenoemde patriciaat’ nogal veran-
derd waren ten opzichte van de periode daarvoor, zoals hierboven bij het front stage impression 
management naar voren is gekomen. 

De hier geconstateerde huwelijksafstand tussen de statusgroepen adel en ‘zelfbenoemd 
patriciaat’ aan het einde van de negentiende eeuw kan daarvan een gevolg zijn geweest. Hoe-
wel adel dus in de tweede helft van de negentiende eeuw bepaald niet uitsluitend met adel 
trouwde, was de bereidheid na 1880 om een schoonzoon uit bijvoorbeeld het industriële mi-
lieu in zijn gelederen op te nemen zeer gering.206 Door de selectieve adellijke huwelijkspoli-
tiek bleven adellijke bruiden voor zulke patentplichtige burgers eenvoudigweg vrijwel onbe-
reikbaar.

Het huwelijkspatroon van kinderen van het ‘oude patriciaat’ onder de hoogstaangeslage-
nen vertoont een ander beeld. Om te beginnen trouwden zij veel minder homogaam, bin-
nen de eigen aristocratische kring dan de adel. Verder waren de zonen uit oude patricische 

206  Boudien de Vries, ‘Stabiliteit in een periode van verandering: de huwelijksleeftijd van de Amsterdamse elite, 1811-1883’, Histo-
risch tijdschrift Holland 1998, 22-34.
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families na 1880 exogamer dan daarvoor. Als we ervan uitgaan, dat de adel bepaalde met 
wie zijn dochters trouwden, kregen wat meer zonen uit het ‘oude patriciaat’ de gelegen-
heid om met een adellijke vrouw te trouwen. Daarnaast sloten zij minder huwelijken in de 
eigen kring van oude patricische families en vonden meer trouwpartijen plaats met meis-
jes uit de statusgroep ‘andere burgers’. Opvallend genoeg kwam ik ook bij hen geen brui-
den uit het ‘zelfbenoemde patriciaat’ tegen. Verscherpt standsverschil aan het einde van de 
negentiende eeuw, mogelijk als gevolg van de genoemde statusrivaliteit kan daarbij een rol 
hebben gespeeld. 

Een zelfde beeld van sluiting der aristocratische gelederen komt naar voren uit de huwelij-
ken van de onderzochte dochters uit oude patricische families. Zij kregen na 1880 veel meer 
gelegenheid dan voorheen om met een edelman te trouwen. Dit wijst erop dat de adel na 1880 
eerder aan bruidegoms uit het ‘oude patriciaat’ de voorkeur gaf dan aan de andere statusgroe-
pen. Het is wederom een aanwijzing voor selectiviteit in de huwelijkspolitiek van aristocraten 
toen de omstandigheden aan het einde van de negentiende eeuw zich voor hen minder gun-
stig ontwikkelden.

Als er ten slotte voor de eeuwwisseling al sprake was van een toenadering tussen aristocra-
ten en andere notabelen via huwelijksrelaties, dan lijkt dat proces waarschijnlijk niet zozeer 
via de adel te zijn verlopen, maar meer via de zonen van het ‘oude patriciaat’, die dochters uit 
de welgestelde en machtige burgerij als levensgezellin uitzochten, en daarmee dus impliciet 
ook vanuit hun toekomstbeeld voor die families kozen.

Het ‘zelfbenoemde patriciaat’ trouwde vooral met vrouwen uit de burgerij, gewoonlijk 
ook weer binnen hun eigen kringen met dochters uit andere ondernemersfamilies. Er kon-
den uiteenlopende motieven bestaan om huwelijksbanden met collega-ondernemers aan 
te knopen. Daarbij hoeft niet alleen te worden gedacht aan eventuele zakelijke motieven 
als concurrentiebeperking, prijsafspraken en marktverdeling; er deden zich bijvoorbeeld 
ook nogal eens opvolgingsproblemen in familiefirma’s voor. De huwelijkspartnerkeuze van 
dochters kon soelaas bieden, zodat een schoonzoon of zwager eventueel in het bedrijf kon 

Adel
Oud patriciaat 
Zelfbenoemd patriciaat 
Andere burgers 

0%

25%

50%

75%

100%

t/m 1880 Na 1880 t/m 1848 Na 1880

Zoon Dochter

Diagram 19 Huwelijkspartners van vijftig zonen en vijftig dochters van honderd 

hoogstaangeslagenen uit het ‘oude patriciaat’, 1850 en 1890



 zelfperceptie en het eigen toekomstbeeld 271

worden opgenomen, wellicht zelfs als partner of firmant.207 Waarschijnlijk speelden daarbij 
in deze burgerlijke kringen familisme en continuïteit van familieondernemingen een rol.208 

De Twentse textielfabrikanten kunnen dat illustreren.209 Helmich August van Heek was als 
oprichter van de firma Gebrs. Van Heek niet alleen fabrikant, maar ook lid van de gemeente-
raad van Enschede, voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Enschede. Hij 
trouwde in 1865 met de dochter van een andere textielfabrikant, namelijk Judith Geertruid ter 
Kuile. Vier van hun vijf kinderen trouwden met kinderen uit andere vooraanstaande Overijs-
selse textielfamilies. Zij bleven sterk van de lokale adel gescheiden circuits vormen.210

De oudste dochter, Maria Geertruid, begon haar wittebroodsweken in 1890 te Enschede 
met Harry ter Kuile. Margaretha Hermina werd in 1893 door Helmich Benjamin Blijdenstein 
ten huwelijk gevraagd. Harmina Engelberta trouwde in 1897 met Willem Ledeboer. Ten slot-
te werd de jongste zoon Nicolaas Gijsbertus in 1898 met Anna Catharina ter Kuile in de echt 
verbonden. De oudste zoon Gerrit Jan Pieter was interessant genoeg een opvallende uitzon-
dering in het gezin, want hij trouwde in 1907 met Johanna Hermina Burgers, de enige huwe-
lijkspartner die wellicht wel welgesteld was, maar die bij mijn weten niet uit een textielfami-
lie stamde.211 

Samengevat wijst de peiling naar het huwelijksgedrag van hoogstaangeslagenen en hun 
kinderen uit, dat aristocraten en nieuwe welgestelde notabelen aanvankelijk na 1848 wat meer 
onderling trouwden dan na 1880. Het lijkt er echter op, dat aristocraten de gelederen aan het ein-
de van de negentiende eeuw eerder sloten dan openden. Alle indicaties wijzen erop, dat zij in 
hoge mate van andere notabelen gescheiden circuits vormden. Tussen de werelden van voor-
al de adel en de nieuwe rijke ondernemersfamilies bestond aan het einde van de negentiende 
eeuw een aanzienlijke ‘glazen wand’: men leefde ten dele samen in en rond de buitenplaatsen 
en villa’s in lommerrijke plattelandsgemeenten; men kwam elkaar steeds meer op het Haagse 
pluche en in allerlei gremia buiten het Binnenhof tegen, maar intieme banden werden door 
aristocraten toch zoveel mogelijk afgehouden. 

De adel hield een voorkeur voor huwelijkspartners uit de welgestelde burgerlijke families, 
die geen directe betrokkenheid bij handel en industrie (meer) hadden, en een reeds geves-
tigde maatschappelijke status genoten, met name voor telgen van families die ook op eni-
gerlei wijze bestuurlijk actief (geweest) waren en die hun schaapjes al op het droge hadden. 
Mate riële verervingen konden behulpzaam zijn bij het behoud van de nodig geachte sociale 
afstand tot de zich emanciperende middenklasse, en het veiligstellen van een bevoorrech-
te maatschappelijke startpositie voor toekomstige generaties met het oog op continuïteit 
als een exclusieve sociale elite. Afgaande op hun huwelijksgedrag lijkt dat ten slotte het toe-
komstbeeld te zijn geweest dat aristocraten omstreeks 1900 van zichzelf, hun familie en hun 
eigen stand hadden.

207  De Nijs, In veilige haven, 203.
208  A.L. van Schelven, Onderneming en familisme. Opkomst, bloei en neergang van de textielonderneming Van Heek & co te En-
schede (Leiden 1984) 216-217.
209  Vgl. F. van Heek, Stijging en daling op de maatschappelijke ladder. Een onderzoek naar de verticale sociale mobiliteit (Leiden 1945); T. 
Hammer-Stroeve, Familiezoet. Vrouwen in een ondernemerselite, Enschede 1800-1940 (Zuthphen 2001).
210  Elyze Storms-Smeets, ‘De landelijke elite in negentiende-eeuws Twente. Textielindustriëlen als landgoedeigenaren en hun rela-
tie met de lokale adel’, Virtus. Jaarboek voor adelsgeschiedenis 13 (2006) 114-132.
211  Nederland’s Patriciaat 1923, 117. Zie verder over de familie Van Heek o.a.: Van Schelven, Onderneming en familisme.
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Een voorbeeld van een aanslag in de personele belasting.
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Recapitulatie: allianties, zichtbaarheid en zelfvertrouwen 

In dit vierde hoofdstuk is langs lijnen van Goffmans impression management nagegaan hoe aris-
tocraten in Nederland op verschillende Bourdieusiaanse velden hebben getracht om stand 
te houden als een exclusieve maatschappelijke elite toen de rijker wordende middenklasse 
steeds meer macht, middelen en aanzien ging opeisen. Op het front stage zijn hun levensstijl 
en statussymbolen in de vorm van gevoerde tekenen van welstand bekeken. Back stage is in 
de politieke of machtsdimensie op het Binnenhof de dynastie- en clanvorming onderzocht, 
en in de financieel-economische sfeer is de amalgamering van sociale statusgroepen onder 
de hoogstaangeslagenen bekeken. Ten slotte is op het sociaal-culturele terrein van status en 
aanzien via de huwelijken die aristocratische hoogstaangeslagenen hun kinderen lieten slui-
ten onderzocht welk toekomstbeeld aristocraten van hun familie en hun stand hadden. Wil-
den zij integreren met de burgerij, of wensten zij stand te houden als een bijzondere sociale 
groep met een eigen collectieve identiteit?

In het eerste deel van dit hoofdstuk is het front stage onderzocht. Om te beginnen is met be-
hulp van aanslagen in de personele belasting, die werd geheven op het voeren van tekenen van 
welstand, en een reconstructie van het consumptieprofiel op basis van openstaande schulden 
uit successiememories duidelijk geworden, dat aristocraten er vergeleken met andere nota-
belen in Nederland een zichtbare en herkenbare levensstijl op nahielden. In het verlengde van 
de in hoofdstuk drie geconstateerde welstandsverschillen is tevens vastgesteld, dat binnen 
aristocratische kringen een verscheidenheid in het voeren van zichtbare welstands tekenen 
bestond.

De adel voerde de meeste uiterlijke tekenen van welstand in de vorm van een groot huis 
met veel deuren, vensters en haardsteden, luxueus meubilair, paarden, rijtuigen, dienst-
boden en ander personeel. Halverwege de negentiende eeuw is hij zo als exclusieve elite 
binnen de notabelenelite herkenbaar. In de daaropvolgende decennia namen nieuwe wel-
gestelde burgers zulke aristocratische kentekenen over. Ter aanvulling op de genoemde 
welstandstekenen zijn drie andere zogenoemde aristocratic markers onderzocht. Zowel wat 
betreft het voeren van dubbele namen, de cultivering van een grondbezittersstatus als het 
bezit van tweede woningen of buitenplaatsen vond in het derde kwart van de negentiende 
eeuw in de sociaal-culturele ruimte van aristocraten een zekere convergentie plaats. Nieu-
we welgestelde burgers namen dubbele namen aan, zij belegden hun kapitaal steeds meer 
in landerijen, waarmee zij een grondbezittersstatus verwierven, en ten slotte schaften zij 
buitenplaatsen of zomerhuizen aan, kortom tweede woningen op het platteland voor tijde-
lijke bewoning. In deze opzichten gingen aristocraten en de notabele burgerij steeds meer 
op elkaar lijken.

Tegelijkertijd ontwikkelde zich in dat proces een zekere statusrivaliteit tussen beide sociale 
topgroepen. Uit de personele belastingaanslagen blijkt dat aristocraten op de nabootsing van 
de aristocratiserende, maatschappelijk gezien ‘naar boven opschuivende’ gegoede burgerij 
reageerden door input van meer middelen, waardoor hun representatiekosten opliepen. Door 
hun grotere reserves konden de rijkste aristocraten zich dat veroorloven, en een deel van hen 
ging daartoe daadwerkelijk over. Voor hun minder welgestelde standgenoten leverde de con-
sumption competition op den duur financiële problemen op. De welstandsverschillen die al om-
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streeks 1848 in aristocratische kringen bestonden, werden aan het einde van de negentiende 
eeuw geleidelijk groter. 

Toenemende schulden en achterblijvende inkomsten door een vrijwel onveranderde oriën-
tatie op onbezoldigde functies, conservatief vermogensbeheer en de agrarische depressie, die 
het inkomen uit grondbezit en de kapitaalwaarde van landerijen deed slinken, leidden tot een 
divergentieproces in aristocratische kringen. De gegoede burgerij werd ondertussen steeds 
welgestelder door haar offensieve vermogensbeheer, waarin meer risico werd genomen en 
hogere rendementen werden behaald ten tijde van de versnelling in het industrialisatiepro-
ces, de exploitatie van de koloniën en de opbloeiende internationale handel. De aristocrati-
sche haute-volée viel uiteen in een klein aantal buitengewoon welgestelde families, dat er een 
extravagantere, mondiale en jetset-achtige levensstijl op na ging houden met elementen van 
internationale representatie, en een veel grotere groep minder welgestelde aristocraten die de 
almaar oplopende uitgaven niet meer konden of wilden opbrengen. 

Omstreeks de eeuwwisseling trokken steeds meer aristocraten zich uit de maatschappe-
lijke spotlights terug. Zij verlieten het Binnenhof, en mede daardoor kwijnde de aristocrati-
sche traditie om zich tijdens het zomerreces op de buitenplaats te verpozen, de gewoonte 
om volgens de seizoenen te leven. Zo veranderde de aristocratische levensstijl in de laatste 
decennia van de negentiende eeuw. Sommigen kozen daarbij voor een voortdurend verblijf 
in een stedelijke omgeving, terwijl anderen zich permanent vestigden op hun buiten langs 
de Noordzeekust op de oude duinwallen of aan de noble belt, de nog geen honderd kilome-
ter lange weg tussen Amsterdam en Arnhem, en verder in de richting van de Duitse grens.

Tegelijkertijd trachtten de aristocratische families na 1848 back stage via dynastie- en clan-
vorming een exclusieve elite blijven. Deze problematiek is in het tweede en laatste deel van dit 
hoofdstuk via een reconstructie van maagschap en onderlinge huwelijksrelaties uitgediept. 
Om te beginnen was zowel de dynastie- als de clanvorming in de politiek-bestuurlijke ruimte 
rond de macht op op het Binnenhof bij aristocraten veel omvangrijker dan bij andere notabe-
len. Van de meerderheid der bestuurlijke eliteleden uit vijf steekjaren kon worden vastgesteld, 
dat zij in de negentiende eeuw verwantschapsrelaties op het Haagse pluche hadden. Bijna de 
helft van de aristocraten onder hen telde minstens twee dynastieke verwanten, die achtereen-
volgens of tegelijkertijd op het Binnenhof actief waren, terwijl dat bij de notabele burgerij met 
zulke voorname verwanten met dertien procent veel minder het geval was. 

Wat clanvorming of het aangaan van huwelijksrelaties betreft, ook wel horizontale integra-
tie genoemd, sloten aristocraten na 1848 eerder de gelederen dan dat zij nieuwe notabelen op 
het Binnenhof omhelsden en meer intieme relaties met hen aangingen. Over het algemeen 
waren zij omstreeks 1900 vrijwel even homogaam als vijftig jaar eerder. In beperkte mate, en 
dan ook nog eens zeer selectief, werden via een dubbele strategie van zowel omhelzen als af-
houden op de gesegmenteerde huwelijksmarkt van zonen en dochters huwelijksbanden met 
nieuwe welgestelde en machtige families uit de notabele burgerij aangeknoopt. Naar status-
groep bekeken staat de adel zowel wat dynastie- als clanvorming betreft in het elitevormende 
proces op de eerste plaats. Gemiddeld had hij ruim twee keer zoveel familiecontacten op het 
Binnenhof als het ‘oude patriciaat’, vier keer zoveel als het ‘zelfbenoemde patriciaat’ en zeven 
keer zoveel als de andere deftige burgerij.
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Buiten de politieke dimensie van het Binnenhof is in de financieel-economische sfeer van 
het milieu van de hoogstaangeslagenen onderzocht of aristocraten meer huwelijksbanden 
met de zeer welgestelde burgerij aanknoopten. Ook hier blijkt, dat aristocraten in hoge mate 
homogaam bleven. Dat geldt weer vooral de adel en in mindere mate voor het ‘oude patrici-
aat’. Als er in deze tijd al een integratie, fusie of amalgameringsproces met de welgestelde bur-
gerij op gang kwam, verliep dat waarschijnlijk eerder via oude patricische families, die op ge-
ringere sociale afstand van de notabele burgerij stonden dan via de adel. Bijna zestig procent 
van de aristocratische hoogstaangeslagenen trouwde voor 1848 in de eigen kring van adel-
lijke en oude patricische clans, en in de decennia daarna was dat percentage nog iets hoger. 

Ook onder de hoogstaangeslagenen is dus bepaald geen verschuiving geconstateerd in de 
richting van een fusie met de rijkgeworden middenklasse. Hoewel aristocraten in beperkte 
mate en zeer selectief met de welgestelde burgerij trouwden, lijkt van een spectaculaire aris-
tocratische hofmakerij van de Hollandse ‘upper middle classes’ om financiële redenen geen 
sprake te zijn geweest. Geld alleen was voor aristocraten, en dan vooral de adel, onvoldoen-
de reden om de armen voor de nieuwe welgestelde burgerij te openen. Bovendien valt op, dat 
adellijke vrouwen die met de rijke burgerij trouwden geen gravinnen of baronessen waren, 
maar vooral jonkvrouwen, die dus tot de lagere adel behoorden. Het deftigste deel van de adel 
lijkt zich het meest afzijdig te hebben gehouden van het nieuwe geld.

Ten slotte is in de sociaal-culturele dimensie via de kinderen van hoogstaangeslagenen be-
keken hoe aristocraten de toekomst van hun eigen familie en hun stand zagen, welk zelfver-
trouwen zij cultiveerden. Ook hier lijkt geen sprake te zijn geweest van een opmerkelijke ver-
schuiving. Net als hun ouders bleven de kinderen overwegend in de eigen kring trouwen. Dat 
geldt vooral voor de adel en in mindere mate voor zijn aristocratische evenknie, de oude pa-
tricische families. Per saldo werden welgestelden uit de gegoede burgerij ook in dit opzicht 
door de overheersende homogamie op sociale afstand gehouden.

Bekeken en gemeten in deze drie sferen van gezag, vermogen en status wijzen alle indicaties 
erop dat aristocraten de gelederen aan het einde van de negentiende eeuw eerder sloten dan dat 
zij die openden. Zo vormden zij van andere notabelen gescheiden circuits. Tussen de werel-
den van vooral de adel en de nieuwe rijke ondernemersfamilies bestond aan het begin van 
de twintigste eeuw een ‘glazen afscheiding’: men leefde ten dele samen, kwam elkaar steeds 
meer tegen op het Binnenhof en in allerlei gremia daarbuiten, maar aristocraten hielden in-
tieme relaties met de zich emanciperende gegoede middenklasse af. 

De adel hield een voorkeur voor huwelijkspartners uit deftige, welgestelde burgerlijke fa-
milies, die geen directe betrokkenheid bij handel en industrie (meer) hadden, en een reeds 
gevestigde maatschappelijke status genoten, met name voor telgen van families, die ook op 
enigerlei wijze bestuurlijk actief (geweest) waren, en die hun schaapjes al op het droge had-
den. Zo konden verervingen ten slotte behulpzaam zijn bij het behoud van een bevoorrech-
te maatschappelijke startpositie voor toekomstige generaties. Hun huwelijksgedrag lijkt ten 
slotte te getuigen van hun maatschappelijke zelfvertrouwen en het toekomstbeeld als een ex-
clusieve sociale elite dat aristocraten omstreeks 1900 van zichzelf, hun familie en hun eigen 
stand hadden.



Demissa capit, superna respicit*

(begrijpt het lagere, eerbiedigt het hogere)

Lijfspreuk van Cornelius Ludovicus baron de Wijkerslooth, heer van 
Schalkwijk en Weerdesteyn (1786-1851), bisschop van Curium i.p.i. (1833-
1851)

*  Molhuysen en Blok, NNBW, 1499.
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Baron De Wijkerslooth stond als bisschop van Curium i.p.i. ruim twintig jaar voor het herstel 
van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland niet alleen tussen de paus en de katholieke be-
volking in de ‘Hollandse missie’; als we op zijn lijfspreuk afgaan, zag hij zich bovendien tus-
sen God en de gelovigen geplaatst. Een profane interpretatie van zijn vrome motto zou kun-
nen luiden, dat hij zich tegelijkertijd als aristocraat in het Koninkrijk der Nederlanden tussen 
vorst en volk bevond. Daarnaast was hij als grootgrondbezitter werkgever op het platteland. De 
meervoudige maatschappelijke toppositie, de hegemonie van aristocraten is nu voltooid verle-
den tijd. Momenteel zijn zij vrijwel overal in Europa zowel uit het wereldlijke als het religieuze 
leven verdwenen. Hun zichtbare verdwijning in de moderne tijd staat sinds kort internatio-
naal en ook in Nederland sterk in de belangstelling van sociologen, cultureel antropologen 
en historici. 

Gingen aristocraten werkelijk met welgestelden uit de middenklasse ‘op’ in nieuwe natio-
nale of zelfs internationale elites, zoals algemeen wordt aangenomen? Zo ja, waarom, wan-
neer en hoe vond die integratie plaats? In de afgelopen twee decennia zijn publicaties ver-
schenen van onder andere Lieven, Cardoza en Wasson, die stuk voor stuk vanuit een breed 
perspectief laten zien, dat in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Duitsland niet zo-
zeer sprake is van integratie in de upper middle classes of teloorgang van aristocraten, maar dat 
zij zich aanpasten en zo tot diep in de twintigste eeuw met een eigen collectieve identiteit wis-
ten stand te houden als een invloedrijke kracht in het politieke, sociaal-economische en cul-
turele leven, en bovendien dat zij in symbolisch opzicht nog steeds hecht in de moderne sa-
menleving zijn verankerd.

Tegen die multidimensionale achtergrond heb ik in deze studie met Weber, Bourdieu en 
Goffman als mijn theoretische gidsen bekeken hoe aristocraten in het wijd en zijd als burger-
lijk bij uitstek bekende Nederland reageerden op het verlies van hun standsprivileges tussen 
1848 en 1914. Het achtergronddecor van hun maatschappelijke ontwikkeling wordt gevormd 
door het re-urbanisatieproces, dat halverwege de negentiende eeuw in de Nederlanden op gang 
kwam. Ik heb de nationale sociale toplaag in deze periode nader geanalyseerd met als uitgangs-
punt het concept notabelenelite, zoals dat door Kuiper en Van der Laarse in de Nederlandse his-
toriografie is geïntroduceerd. 

Aan Weber ontleen ik de indeling in sociale statusgroepen en structureer ik mijn verhaal 
in een politieke, economische en sociaal-culturele dimensie. Met ideeën van Bourdieu wor-
den daar culturele en symbolische aspecten aan toegevoegd. Bovenal vormt zijn concept van 
reconversie of transformatie met het oogmerk om ‘oben zu bleiben’ een nuttig analytisch in-
strument om eventuele handelingsstrategieën op te sporen waarmee aristocraten hebben ge-
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tracht om hun hegemonie te behouden toen hun prominente maatschappellijke positie niet 
meer vanzelfsprekend was. Ten slotte gebruik ik het concept impression management van Goff-
man om na te gaan hoe aristocraten probeerden om hun exclusiviteit, zowel voor de buiten-
wacht op het front stage als back stage achter de coulissen in de eigen kring te bewaren.

Kende het Koninkrijk der Nederlanden sinds zijn totstandkoming in 1814 een kortstondig 
aristocratisch intermezzo tot 1848, of waren de adel en oude patriciaatsfamilies ook daarna 
nog van invloed op de ontwikkeling van de Nederlandse samenleving? De grondwetswijziging 
in dat jaar ontnam aristocraten in elk geval hun geboortevoorrechten en introduceerde daarmee 
burgerlijke gelijkheid voor de wet. Waarom verdwenen zij toen niet van het Binnenhof ? Gin-
gen zij daarna min of meer vlot en geruisloos samen met welgestelden uit de gegoede burgerij 
in een nieuwe Nederlandse notabelenelite zoals het gangbare beeld wil, of pasten zij zich aan 
de veranderende omstandigheden van hun tijd aan en hielden zij als een exclusieve elite stand, 
met een eigen sociaal-culturele identiteit en voldoende politieke slagkracht om de loop van de 
maatschappelijke ontwikkelingen nog een tijd naar hun hand te zetten? 

De halve eeuw na 1848 is een buitengewoon geschikte en interessante periode om het aristo-
cratische aanpassingsvermogen in Nederland te bestuderen, want aristocraten werden in een 
betrekkelijk korte tijd met verscheidene ingrijpende maatschappelijke veranderingen gecon-
fronteerd. Om te beginnen veranderde de relatie tussen stad en platteland in het verstedelij-
kingsproces, dat in de tweede helft van de negentiende eeuw op gang kwam. Verder brachten 
het liberalisme, de vrijhandel en de industrialisatie de gegoede burgerij in de l’espace social, de 
sociale ruimte van aristocraten. Zij maakte aanspraak op de macht, het aanzien en de midde-
len, die tot dan vrijwel uitsluitend tot de aristocratische kenmerken hadden behoord, en daar-
mee ontwikkelde zich in de hoogste sociale gelederen een statusconcurrentie om hegemonie. 
Aristocraten trachtten om ‘on top’ te blijven, terwijl de gegoede burgerij emancipeerde en 
maatschappelijk ‘naar boven’ opschoof . 

Wat later, vanaf de jaren tachtig, werd de materiële machtsbasis van aristocratische grond-
bezitters door de agrarische depressie uitgehold, en met de opkomst van moderne nationale 
partijen, die vrijwel tegelijkertijd via politieke programma’s een massa-aanhang nastreefden, 
ontstond zowel op het Binnenhof als in uiteenlopende gremia daarbuiten een geheel andere, 
zakelijke bestuurlijke cultuur van compromissen sluiten tussen verzuilde belangen en natio-
nale politieke programma’s. Om stand te kunnen houden dienden aristocraten zich aan die 
nieuwe constellatie aan te passen.

Mijn antwoorden op de bovengestelde hoofdvragen zijn gebaseerd op prosopografisch 
onderzoek naar de ministers en parlementsleden, een sociaal-economische analyse van de 
hoogstaangeslagenen in de directe rijksbelastingen in Nederland en een steekproef in erfe-
nisaangiften in verband met de successiebelasting in Zuid-Holland, kortweg ook wel succes-
siememories of memories van successie genoemd. 

Ik heb mijn empirische onderzoek opzettelijk niet beperkt tot de getitelde en ongetitelde 
adel, maar ook patricische families en andere notabelen onderzocht om via systematische on-
derlinge vergelijking van Weberiaanse sociale statusgroepen op de Bourdieusiaanse velden 
van bestuurlijke macht, welstand en status met behulp van Goffmans concept van impression 
management tot een zo scherp mogelijk beeld te kunnen komen van aristocraten en hun stre-
ven om zich te handhaven.
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In het tweede hoofdstuk is de politieke of bestuurlijke dimensie in de aristocratische maat-
schappelijke ruimte bekeken. Nagegaan is welke positie de adel en oude patricische families 
in de maatschappelijke toplaag innamen. Handhaafden zij zich op het Binnenhof nadat hun 
politieke privileges in de nieuwe grondwet van 1848 waren geschrapt? Hoe trachtten zij de he-
gemonie te behouden? Hoewel een gedeelde levensstijl en een gemeenschappelijk standsge-
voel voor hen over het algemeen typerend worden geacht, kunnen Nederlandse aristocraten 
in de negentiende eeuw waarschijnlijk toch het beste worden gekenschetst door te wijzen op 
hun verscheidenheid. Zo waren zij in religieus opzicht grondig verdeeld, en dat werkte zeker 
tot de Eerste Wereldoorlog door in vrijwel onverenigbare politieke standpunten en visies op 
de samenleving. 

Aristocraten waren dan ook in alle stromingen en partijen van het politieke spectrum te vin-
den. Of dat op termijn als hun zwakte dan wel hun kracht moet worden gezien is misschien 
de vraag, maar zij handhaafden zich in elk geval na 1848 nog minstens een halve eeuw op het 
Binnenhof. Anders dan in de omringende landen hingen de meeste aristocraten in Nederland 
aanvankelijk eerder het liberale dan het conservatieve gedachtegoed aan, en van alle politieke 
stromingen gaven zij vooral de antirevolutionaire en later, in de twintigste eeuw, de christelijk 
historische beweging vorm en inhoud. 

Tot het einde van de negentiende eeuw vormden zij de meerderheid op het Binnenhof, en 
ook nog daarna hadden zij een niet te onderschatten invloed op de maatschappelijke ontwik-
kelingen. Zo hebben zij er bijvoorbeeld aan bijgedragen dat de traditionele, charitatieve ar-
menzorg tot diep in de twintigste eeuw werd gehandhaafd. Ondanks, of misschien juist wel 
dankzij hun diversiteit domineerden zij getalsmatig nog minstens een halve eeuw na het ver-
lies van hun standsprivileges op het Haagse pluche. Hoe was dat mogelijk? Welk draaiboek 
volgden zij om stand te houden, terwijl tijd zich kennelijk tegen hen had gekeerd?

Veel aristocraten combineerden bestuurlijke macht, grote welstand en een aanzienlijke so-
ciaal-culturele of maatschappelijke status. Buiten aristocratische kringen was deze combi-
natie zeldzaam. Wie degenen telt die tussen 1848 en 1900 zowel tot de nationale bestuurlijke 
elite van ministers en parlementsleden behoorden als tot de fiscale elites van de hoogste be-
lastingbetalers in Nederland, komt in totaal op nog geen driehonderd notabele families uit. 

De ruime meerderheid van deze machtige en uiterst welgestelde clans valt tot de aristocra-
tische kringen van adellijke en oude patricische families te rekenen. Binnen dit exclusieve ge-
zelschap was de adel disproportioneel oververtegenwoordigd. De onderlinge relaties in dit 
Nederlandse notabelencomplex bleven niet beperkt tot het Binnenhof, maar strekten zich 
maatschappelijk gezien veel verder uit. Ook tussen landelijke bewindhebbers en provinciale 
of gemeentelijke bestuurders bestonden wijdvertakte familiebanden en intieme verwantschaps-
relaties, en die waren op alle bestuurlijke niveaus van belang voor de aristocratische continuïteit 
in de top van de samenleving. 

Van jongs af aan werden aristocraten via hun opvoeding en onderwijs in de familietradi-
tie voorbereid op een bestuurlijke functie. Het was de bedoeling dat zonen in hun vaders be-
stuurlijke voetspoor traden. Na 1848 kwam het dan ook frequent voor dat een aristocratische 
familie niet alleen in opeenvolgende generaties, maar ook gelijktijdig met meerdere telgen 
vertegenwoordigd was op het Binnenhof. Uit een peiling naar de professionele oriëntatie van 
aristocraten na het verlies van hun standsprivileges blijkt dat van de onderscheiden sociale 



280 5 slotbeschouwing

statusgroepen vooral de zonen van de adel gedurende de tweede helft van de negentiende 
eeuw vrijwel onverminderd overwegend op bestuurlijke functies waren gericht. Aan het einde 
van de negentiende eeuw valt bij de specifieke groep oude Hollandse patriciërsfamilies het 
begin van een transformatie van bestuur naar bedrijfsleven te constateren, terwijl aristocraten 
in andere delen van het land, zowel op als buiten het Binnenhof, nog overwegend vasthielden 
aan hun voorvaderlijke bestuurstradities.

De door dynastieën, clans en op de universiteiten van Leiden, Utrecht en Groningen ge-
vormde netwerkrelaties waren vervolgens behulpzaam om jonge aristocraten via een infor-
meel systeem van ‘believingen en gunningen’ op gewenste posities in het bestuur, het amb-
tenarenapparaat en later ook in het bedrijfsleven geplaatst te krijgen. Zo droeg dit sociale 
kapitaal bij aan aristocratische continuïteit na 1848. Na de jaren zeventig werd het door de 
voortdurende toename van nieuwe notabelen op het Binnenhof en de opkomst van moderne 
politieke partijen met eigen politieke leiders, die via landelijke verkiezingsprogramma’s een 
massale electorale aanhang nastreefden, voor aristocraten steeds urgenter om zich met de 
veranderingen in de politieke cultuur te verenigen.

Zij transformeerden via een reconversiestrategie langs twee sporen. Ten eerste verschenen 
sinds 1848 niet alleen steeds meer nieuwe welgestelden op het Binnenhof, vanaf de jaren 
tachtig traden in het democratische proces ook volksvertegenwoordigers met een lage oplei-
ding in de politieke arena om er via nieuwe wetgeving naar maatschappelijke veranderingen 
te streven, die vaak haaks op de aristocratische belangen stonden. Het aantal aristocraten met 
een academische graad in de rechten nam toen hand over hand toe. Het lijkt erop dat zij door 
geprofessionaliseerde kennis hebben getracht om hun voorsprong in bestuurlijk opzicht op 
de betrekkelijk onervaren nieuwkomers op het Binnenhof te houden. 

Ten tweede vormde de antirevolutionaire beweging al sinds het begin van de negentiende 
eeuw een belangrijke politieke stroming voor protestantse aristocraten. Zij hadden zich in de 
Réveil-beweging gegroepeerd en stelden zich tegen de moderne, vrijzinnige stroming in de 
Hervormde Kerk op. Deze antirevolutionaire aristocraten namen afstand van de Franse Revo-
lutie met haar egalitaire beginselen en voorkeur voor volkssoevereiniteit. Zij meenden dat de 
overheid haar gezag aan God ontleent en niet aan het volk. 

Na het ontstaan van de eerste moderne politieke partijen keerde de staatsrechtgeleerde jhr. 
Alexander Frederik de Savornin Lohman zich in de jaren tachtig en negentig tegen charis-
matisch leiderschap en emotionele mobilisatie van kiezers. Hij scheidde zich met een aan-
tal aristocratische volgingen van de ARP van Abraham Kuyper af om een nieuwe politieke 
beweging op te richten, de Vrij-Antirevolutionaire Partij (afgekort als VAR), later Christelijk-
Historische Unie (CHU). Via die aanpassing aan de veranderende politieke omstandigheden 
werden zowel de aristocratische bestuurscultuur als het antirevolutionaire gedachtegoed in 
de nieuwe bestuurlijk-institutionele structuur ingepast en later ook verankerd. Zo transfor-
meerden aristocraten in Nederland na het verlies van hun standsprivileges in 1848 tot mo-
derne politici zonder hun collectieve identiteit geheel te verliezen en waren zij in staat om 
tot diep in de twintigste eeuw stand te houden op het Binnenhof en daar hun invloed te doen 
gelden.

In het derde hoofdstuk is de economische dimensie van de aristocratische l’espace social be-
keken aan hand van de volgende vragen. Hoe rijk waren aristocraten vergeleken met andere 



 5 slotbeschouwing  

notabelen? Waaruit bestond hun materiële machtsbasis? Hebben de omvang, de structuur en 
het beheer van hun vermogen bijgedragen aan een bestendiging van hun prominente, maar 
bedreigde maatschappelijke positie na 1848? Mijn antwoorden zijn gebaseerd op een steek-
proef in erfenisaangiften in verband met successiebelasting en een analyse van belastingaan-
slagen van de lijsten van hoogstaangeslagenen.

Hoewel in het aristocratische milieu min of meer aanzienlijke welstandsverschillen beston-
den, waren aristocraten over het algemeen onevenredig welgesteld. De adel was dispropor-
tioneel in de top van de vermogenshiërarchie vertegenwoordigd. Door verervingen, toelagen 
en schenkingen in het complexe aristocratische familiesysteem leefden ook de minder wel-
gestelde aristocraten in relatieve welstand, en zo waren zij in staat om te leven zoals van hun 
stand werd verwacht. 

Het vermogen van aristocraten was zo samengesteld dat hun maatschappelijke positie er-
door werd geschraagd, bevestigd en bestendigd. Zij waren hoofdzakelijk op het platteland 
georiënteerd. De meeste aristocraten bezaten in het overwegend agrarische Nederland voor-
al agrarisch onroerend goed en staatsobligaties, waarmee zij als grootgrondbezitters en be-
stuurderselite als het ware in zichzelf, in hun eigen gevestigde maatschappelijke positie in-
vesteerden. Als van een minimumomvang van vijfhonderd hectaren wordt uitgegaan als 
criterium voor grootgrondbezit, vallen relatief veel aristocraten tot de grootgrondbezitters 
te rekenen.

Net als in de omringende landen was grootgrondbezit in Nederland eerder een aristocra-
tisch dan een burgerlijk kenmerk. Een klein aantal Nederlandse aristocraten bezat zelfs meer 
dan duizend hectaren, en daarmee komen zij in de buurt van de grootgrondbezitters in an-
dere Europese landen. Bovendien bezaten sommige Nederlandse aristocraten grote grond-
bezittingen in het buitenland. Het grootgrondbezit in Nederland bestond echter niet zozeer 
uit aaneengesloten landgoederen, Gutsherrschafts of latifundia zoals die bijvoorbeeld ten oos-
ten van de Elbe, in Schotland en op Sicilië voorkwamen, zij bestonden eerder uit min of meer 
verspreid gelegen bezittingen, waarschijnlijk omdat primogenituur hier ontbrak. Door hun 
omvangrijke totale grondbezit, inclusief dat van hun doorgaans zeer welgestelde echtgenotes, 
betaalden aristocraten relatief hoge aanslagen in de grondbelasting, en dat verzekerde hen tij-
dens het censuskiesrecht van toegang tot het Binnenhof. Velen waren als hoogstaangeslagene 
in de directe rijksbelastingen in hun provincie verkiesbaar voor de Eerste Kamer der Staten-
Generaal. Mede omdat hun onroerend goed en obligaties een tamelijk vast en zeker rende-
ment genereerden, waren zij in de gelegenheid om vrijwel onbezoldigde maar prestigieuze 
bestuurlijke ambten en maatschappelijke functies te vervullen, en daarmee behielden zij hun 
status, standing en aanzien. 

Door hun leven volgens de seizoenen – ’s zomers op hun buitenplaats en ’s winters, tijdens 
het bestuurlijke seizoen, in de stad – hadden veel aristocraten hoge representatiekosten. Wie 
probeert om dit met bijvoorbeeld belastingaanslagen te meten, stuit wederom op een oneven-
redig groot aantal edelen met tweede woningen. Wegens hun dubbele huishouding betaal-
den aristocraten relatief forse aanslagen in de grondbelasting en de personele belasting, die 
ook weer bijdroegen aan hun toegang tot bestuurlijke functies tijdens het censuskiesrecht. 
Een deel van deze hoogstaangeslagen aristocraten werd daadwerkelijk door Provinciale Sta-
ten in de senaat gekozen, terwijl anderen zich verkiesbaar stelden voor de Tweede-Kamer en 
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langs die weg een zetel op het Haagse pluche bemachtigden. Daarbij wisten deze aristocraten 
zich veelal gesteund door uiteenlopende netwerkrelaties en de gevestigde reputatie van hun 
familie, die mede gebaseerd was op het aanzien van bestuurlijke functies van hun voorvade-
ren in het verleden.

Aanvankelijk was het aristocratische vermogensbeheer na 1848 betrekkelijk conservatief, 
gericht op handhaving van de status quo, consolidatie van de bestaande maatschappelijke po-
sitie, op het voortbrengen van een zeker inkomen en op het doorgeven ervan aan volgende ge-
neraties, terwijl de notabele burgerij haar vermogen over het algemeen offensiever beheerde. 
Zij was meer gericht op welstandsvermeerdering en een stedelijke omgeving. Meer dan an-
dere notabelen waren aristocraten als grondbezitter voor hun inkomen afhankelijk van ont-
wikkelingen in de agrarische sector. Door hun relatief beperkte effectenbezit profiteerden zij 
relatief weinig van gunstige ontwikkelingen in handel, industrie en financiële dienstverlening, 
terwijl de gegoede burgerij haar geld vooral in aandelen en andere waardepapieren had gesto-
ken, waardoor zij steeds rijker werd en zo de aristocratische welstand evenaarde. Omstreeks de 
eeuwwisseling waren er heel wat rijke burgers met grotere vermogens dan de adel.

In het laatste kwart van de negentiende eeuw sloeg de economische conjunctuur om en dat 
had verstrekkende gevolgen voor landbouwend Nederland. De agrarische depressie zette niet 
alleen de plattelandsbevolking onder spanning, maar had ook gevolgen voor de grondbezit-
ters. Velen behoorden tot aristocratische families. De pachten, huren en landprijzen daalden 
in korte tijd scherp, waardoor het aristocratische inkomen en vermogen verminderden. Daar 
kwam nog oplopende inflatie bij. 

Het vermogensbeheer van aristocraten lijkt contrair te zijn geweest aan dat van de nota-
bele burgerij, die door tijdige uitbreiding en inkrimping van grondbezit waarschijnlijk meer 
wist te profiteren van de agrarische conjunctuur, terwijl aristocraten vasthielden aan hun zelf-
beeld en status van grondbezitters en werkgevers in de landbouw. Zij bleven zich hoofdzake-
lijk oriën teren op het platteland. Naarmate de uitgaven voor representatie in de Luxuskonkur-
renz met nouveaux riches uit de gegoede burgerij, het nieuwe, ‘zelfbenoemde patriciaat’ stegen, 
werden de bestaande interne welstandsverschillen in het aristocratische milieu groter, zicht-
baarder en van meer betekenis.

Om zich te kunnen handhaven in de hoogste kringen dienden aristocraten zich aan te 
passen aan de veranderende omstandigheden. Via een vorm van economische reconversie 
probeerden zij om een deel van de nieuwe welstandsbronnen, de industriële winsten te be-
machtigen. Naast afscheid nemen van het Binnenhof om zich op het bedrijfsleven te kunnen 
richten, was aanpassing van hun vermogensbeheer van belang. In successiememories heb ik 
echter geen aanwijzingen gevonden, dat aristocraten in hun kapitaalportefeuille grond con-
verteerden in lucratievere aandelen en andere effecten. 

Wel blijkt uit belastingaanslagen op de lijsten van hoogstaangeslagenen, dat aristocraten 
aan het einde van de negentiende eeuw meer stedelijk onroerend goed bezaten dan in de de-
cennia daarvoor. Vermoedelijk mede aangespoord door de agrarische depressie veranderden 
zij de verhouding in hun vastgoedportefeuille tussen minder renderende agrarische bezit-
tingen en winstgevender stedelijk vastgoed, dat in deze periode van toenemende verstedelij-
king een grotere inkomenszekerheid bood dan risicovollere aandelen en uiteenlopende an-
dere waardepapieren.
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Door hun grote welstand en omvangrijke reserves doorstonden de rijkste aristocraten de 
agrarische crisis over het algemeen goed, maar hun minder welgestelde standgenoten en col-
legagrondbezitters kwamen er regelmatig door in financiële problemen. Voor hen werd het 
steeds lastiger om hun stand op te houden. Zo ontstond in het aristocratische milieu een gro-
tere welstandsdiversiteit. De vergroting van de welstandsuitersten in de aristocratische gele-
deren tastte de sociale cohesie aan. In deze jaren, kort na de eeuwwisseling, werd oude adel-
lijke ridderorden nieuw leven ingeblazen, zoals de protestantse ‘Commenderij Nederland van 
de Balije Brandenburg der Johanniter Orde’ (opgericht in 1909; sinds 1958 Johanniter orde 
genaamd) en haar katholieke evenknie de ‘Souvereine Militaire Hospitaal Orde van Sint Jan 
van Jeruzalem, van Rhodos en van Malta’ (opgericht in 1911; ook wel Maltezer Orde of Orde 
van Malta genoemd). Onderling hulpbetoon aan behoevende standgenoten was een van de 
doelstellingen. 

Aristocraten waren echter nog lang na 1848 onevenredig in de hoogste politieke geledin-
gen oververtegenwoordigd, en ook in economisch opzicht behoorden zij nog lang dispro-
portioneel tot de grootste vermogensbezitters en de grootste grondbezitters, zodat zij als een 
exclusieve sociale elite kunnen worden gezien. Daarom heb ik mij in hoofdstuk vier ten slotte 
verdiept in de sociaal-culturele dimensie van de aristocratische maatschappelijke ruimte aan 
de hand van Goffmans concept impression management. Hoe hebben de oude families getracht 
om hun imago van een exclusieve, leidende elite in de Nederlandse samenleving te behou-
den nadat hun standsprivileges in 1848 waren afgeschaft? Sloten zij zich van de opkomende 
middenklasse af, of omhelsden zij de gegoede burgerij juist om stand te kunnen houden? 
Hielden zij ter onderstreping van hun bijzondere sociale identiteit vast aan hun traditione-
le levensstijl en trachtten zij die te waarborgen voor de toekomst, of gaven zij die op? Welk 
beeld creëerden zij daarbij van zichzelf en welk toekomstbeeld hadden zij voor ogen? Mijn 
antwoorden heb ik gestructureerd langs de lijnen van Goffmans front stage en back stage impres-
sion management. 

Gemeten met personele belastingaanslagen bestond halverwege de negentiende eeuw tus-
sen aristocraten en de notabele burgerij in Nederland een verschil in levensstijl en materiële 
cultuur, die opgevat als veruitwendiging van hun mentaliteit ook als een verschil in levens-
houding kan worden gezien. Uit een analyse van bijna zevenduizend aanslagen in de perso-
nele belasting van drieënhalfduizend hoogstaangeslagen uit heel Nederland in vijf steekjaren 
uit de tweede helft van de negentiende eeuw blijkt, dat aristocraten wegens het bezit van een 
groot huis met veel deuren, vensters en haardsteden, luxe meubilair, veel personeel en paar-
den met rijtuigen gemiddeld aanmerkelijk meer belasting betaalden dan de welgestelde bur-
gerij. Kortom, aristocraten hielden er een zichtbare, relatief weelderige levensstijl op na, en 
dat droeg eraan bij dat zij door anderen als een exclusieve sociale elite werden gezien.

Deze conclusie wordt bevestigd door ongeveer tweeduizend openstaande rekeningen voor 
consumptieve uitgaven uit een steekproef in successiememories van welgestelde erflaters 
met een nalatenschap van minstens honderdduizend gulden. Op het niveau van sociale sta-
tusgroepen komt daarbij eveneens een adellijke disproportionaliteit naar voren. De adel be-
taalde gemiddeld de hoogste aanslag in de personele belasting, had de hoogste consumptieve 
uitgaven en liet de meeste openstaande rekeningen na. Aristocraten leefden dus niet alleen op 
grotere voet, maar ook met meer schulden dan andere notabelen.
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De gegoede burgerij werd door het liberalisme, de vrijhandel en de industrialisering na 
1848 geleidelijk machtiger en welgestelder, terwijl aristocraten zich niet of nauwelijks met 
geld verdienen bezighielden. Zij bleven zich over het algemeen oriënteren op vrijwel onbe-
zoldigde functies in bestuur, rechtspraak en de krijgsmacht. Bovendien was hun financiële 
beheer eerder conservatief of defensief dan offensief van karakter. Het was gericht op het 
genereren van een vast inkomen en het in standhouden van het familievermogen, zodat het 
met het oog op de toekomst kon worden doorgegeven aan de volgende generatie. Daarin valt 
een indicatie te zien voor hun zelfbeeld en het vertrouwen dat zij in hun eigen toekomst stel-
den. Als zij veel effecten bezaten, waren dat voornamelijk staatsobligaties, waarmee zij als 
bestuurderselite in feite in hun eigen toekomst investeerden. Zij bezaten weinig of geen aan-
delen van bedrijven, die weliswaar meer risico met zich mee brachten, maar eveneens hogere 
rendementen opleverden en bovendien toegang tot ondernemend Nederland konden bieden.

In de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw kregen de oude families steeds 
meer te maken met de almaar rijker wordende burgerij, die aanspraak maakte op de macht 
en het aanzien, die tot dan voornamelijk tot de aristocratische kenmerken hadden behoord. 
Meer en meer welgestelde burgers gingen dubbele namen voeren, breidden hun grondbe-
zit uit en verwierven een grondbezittersstatus en kregen zo een aristocratisch aanzien. Velen 
schaften zich een zomerhuis aan in de nabijheid van aristocratische buitenplaatsen en land-
goederen, die van oudsher geconcentreerd lagen in de relatief hooggelegen en schaduwrijke 
delen van Nederland op de oude Hollandse duinwallen, de Kennemerduinen en langs de hon-
derd kilometerlange weg tussen Amsterdam, Arnhem en verder in de richting van de Duitse 
grens.

De ontwikkeling van de notabelencultuur kan worden gezien als een dynamisch proces van 
onophoudelijke interacties, confrontaties en uitwisseling van groepsculturen. Uit de na 1848 
gestaag stijgende personele belastingaanslagen blijkt dat aristocraten op de maatschappelijk 
‘naar boven opschuivende’ gegoede burgerij reageerden met een verhoogde input van mid-
delen. De consumption competition of statuscompetitie die daarop ontstond, leidde voor aristo-
craten tot verder oplopende representatiekosten. Uiteindelijk resulteerde dat in toenemende 
schulden, vooral ook omdat zij als grondbezitters hun inkomen door de agrarische depressie 
in de laatste decennia van de negentiende eeuw zagen afnemen en de kapitaalwaarde van hun 
landerijen kelderde. Zo kwam omstreeks de eeuwwisseling een divergentieproces in het aris-
tocratische milieu tot ontwikkeling.

Het doorsneevermogen van aristocraten bestond voor een relatief groot deel uit grondbe-
zit, zodat zij voor hun inkomen afhankelijker van de agrarische sector waren dan de gegoede 
burgerij, die meer bij handel, scheepvaart en industrie was betrokken. Behalve de landbouw-
bevolking zelf werden aristocraten dan ook het meest door de landbouwcrisis getroffen. De 
welstandsverschillen die al in aristocratische kringen bestonden, werden door de oplopende 
representatiekosten als gevolg van de statuscompetitie met de rijker wordende middenklasse 
nog groter. Het aristocratische milieu in Nederland viel uiteen in enerzijds een betrekkelijk 
kleine kring van zeer welgestelde families, die dankzij hun reserves niet wezenlijk door de 
agrarische depressie werden getroffen, en die de hogere uitgaven konden en ook wilden op-
brengen. Zij maten zich een mondaine, jetset-achtige levensstijl aan, die on-Nederlands voor-
komt, en zij cultiveerden de geschiedenis van hun families door de invention of traditions. Zo 
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werden in deze tijd verscheidene kastelen naar middeleeuws ontwerp gebouwd als bijvoor-
beeld kasteel De Haar bij Haarzuilens en het buiten Sypesteyn te Loosdrecht.

Anderzijds was er een groeiende groep edelen die de oplopende representatiekosten niet 
meer kon of wilde opbrengen. Na ongeveer 1880 trad in deze veelal minder welgestelde aris-
tocratische kringen een relatieve versobering in, die gepaard ging met een onvermijdelijke 
verandering in levensstijl. Mede door hun vertrek van het Binnenhof verdween het zomerre-
ces uit hun leven, en daarmee de gewoonte om zich tijdelijk op hun buiten terug te trekken. 
Het aantal aristocraten met een buitenplaats begon af te nemen. Allengs gingen steeds min-
der van hen op de traditionele manier volgens de seizoenen leven, terwijl tegelijkertijd rond 
de eeuwwisseling steeds meer aristocraten voor een permanent verblijf in de stad óf op het 
platteland kozen. 

Op de lijsten van hoogstaangeslagenen valt een afname te constateren van woningbezit in 
twee of meer gemeenten, meestal was dat een huis in de stad én een op platteland, en een 
toename van het bezit van slechts één woning. Een deel van de aristocraten trok zich uit dure 
steden in een ‘beschavingsdefensief ’ terug in een plattelandsgebied langs de lijn van Bloe-
mendaal aan de Noordzeekust tot de omgeving van Arnhem tegen de Duitse grens, terwijl een 
ander deel de grote stad als permanente woonplaats koos, of naar het buitenland verhuisde. 
Na de eeuwwisseling kwamen Zuid-Frankrijk, Toscane en Zwitserland in trek. 

Over het algemeen zal daarbij sprake zijn geweest van een combinatie van de push van het 
duurder en drukker wordende stadsleven met stank, geluids- en verkeersoverlast en de pull 
van de rust, ruimte en natuur van het lommerrijke ‘platteland’ van de Veluwezoom. Maar ook 
andere rustieke regio’s binnen de landsgrenzen kwamen in trek. In bijvoorbeeld het Kenne-
merduingebied en de regio rond ’s-Hertogenbosch vestigden zich in het laatste kwart van de 
negentiende eeuw steeds meer aristocraten, en overigens ook andere notabelen.

Zo bevonden veel aristocraten in Nederland zich omstreeks de Eerste Wereldoorlog in feite 
tussen Scylla en Charibdis, kortom in een situatie waarin er maar weinig van hun eens zo pro-
minente maatschappelijke positie te redden viel. Van degenen die in de voortdurende status-
competitie met nieuwe welgestelden uit de gegoede burgerij en de almaar oplopende repre-
sentatiekosten meegingen, raakten de financiële middelen uiteindelijk uitgeput. Zij konden 
niet meer voldoen aan het aristocratische ideaalbeeld, werden niet meer als aristocraten her-
kend, verloren zo hun aanzien en verdwenen in de loop van de twintigste eeuw van het maat-
schappelijke front stage.

Waren aristocraten anderzijds in hun transformatie wel succesvol, doordat zij nieuwe wel-
standsbronnen wisten aan te boren, de overstap van onbezoldigde bestuurlijke ambten naar 
hoge of althans goedbetaalde functies in het bedrijfsleven maakten of hun vermogensbeheer 
veranderden door landbouwgrond te converteren in aandelen, bedrijfsobligaties of lucratief 
stedelijk vastgoed, dan voldeden zij niet meer aan het aristocratische cultuurmodel, en wer-
den ook zij ten slotte niet meer als aristocraten herkend, omdat zij niet meer leefden zoals op 
het front stage van aristocraten werd verwacht. 

Ter bestudering van het back stage impression management heb ik mij op de aristocratische hu-
welijkspolitiek geconcentreerd. Gingen aristocraten na 1848 met de rijker wordende mid-
denklasse huwelijksrelaties aan, of hielden zij die juist af ? Ik heb de huwelijksrelaties van 
aristocraten met de nieuwe welgestelde burgerij, zowel op als buiten het Binnenhof in drie 
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dimensies onderzocht. Om te beginnen is de politieke machtsdimensie bekeken via huwe-
lijken van ministers en parlementsleden. In de financieel-economische sfeer zijn vervolgens 
de huwelijken van aristocraten met notabele burgers onder de hoogstaangeslagenen onder-
zocht. Ten slotte is in de sociaal-culturele dimensie van status en aanzien via de huwelijken 
van kinderen van hoogstaangeslagen edelen en patriciërs nagegaan of aristocraten zich na 
1848 van de welgestelde middenklasse afsloten of haar juist insloten. De aristocratische visie 
op de eigen toekomst komt in dit verband waarschijnlijk het beste tot uiting in de sociale ach-
tergrond van de bruiden en bruidegoms, die hoogstaangeslagenen voor hun kinderen accep-
teerden. Bleven dat na 1848 overwegend aristocraten, of kwamen steeds meer van hun brui-
den en bruidegoms uit het milieu van de nieuwe welgestelde burgerij? 

Om te beginnen moet worden vastgesteld dat er al halverwege de negentiende eeuw veel 
huwelijksbanden tussen aristocraten en niet-aristocraten bestonden. De ruime meerderheid 
van de aristocraten trouwde echter onderling in het adellijke en ebenbürtige milieu van oude 
patricische families. Daarin is in de daaropvolgende decennia geen verandering gemeten. De 
hoofdconclusie over het huwelijksgedrag van aristocraten na 1848 luidt samengevat als volgt. 

De tot stand gebrachte huwelijksrelaties tussen aristocraten en andere notabelen in Neder-
land tussen 1848 en 1914 waren zowel selectief als subtiel en complex. Als er intieme relaties 
tussen aristocraten en andere notabelen ontstonden, kwamen die op aristocratisch initiatief 
tot stand, en dat was vrijwel altijd met de goedkeuring van ouders. De aristocratische huwe-
lijksmarkt was gesegmenteerd, want zonen en dochters speelden voor de continuïteit van de 
familie een verschillende rol. Zo kon de aristocratische clanvorming een dubbele strategie 
behelzen van afhouden én selectieve omhelzing. Aristocratische mannen lijken over het al-
gemeen geen machtige, recent rijk geworden schoonvaders uit de burgerij te hebben geduld, 
maar zij waren wel bereid om hun dochters of zusters met zulke welgestelde homines novi te la-
ten trouwen, zodat de aristocratische familie langs die weg wel betrokken werd bij de nieuwe 
welstand en kon profiteren van de potentiële netwerken die dat met zich meebracht.

In de machtige, welgestelde kringen op en rond het Haagse pluche sloten aristocraten zich 
aanvankelijk via verhoogde homogamie af voor intieme verwantschapsrelaties met nieuwe 
notabelen, maar in de wijdere, minder welgestelde en minder machtige aristocratische kring 
van oude patricische families daaromheen trouwden dochters en zussen wat vaker met tel-
gen van nieuwe welgestelde en invloedrijke families, en kwamen romantische relaties met de 
gegoede burgerij tot stand. Bij de aristocratische huwelijkspolitiek na 1848 lijkt dus eerder 
sprake te zijn geweest van aristocratische aanpassing aan de situatie met nieuwe welgestelde 
burgers dan van absorptie, samensmelting of zelfs kapitulatie van aristocratische families. 

Op het niveau van aristocratische statusgroepen gingen alleen de adellijke dochters, en dan 
vooral jonkvrouwen, wat meer met de burgerij trouwen, maar hun bruidegoms waren geen 
telgen van families uit het ‘zelfbenoemde patriciaat’. Zij kwamen in elk geval niet uit het in-
dustriële milieu. Vaak waren deze bruidegoms uiterst welgestelde burgers die al in hoog aan-
zien stonden en reeds op een aristocratische wijze leefden, zoals het voorbeeld van Fransen 
van de Putte laat zien. Zulke huwelijken van nieuwe notabelen met gravinnen of baronessen 
waren veel zeldzamer. Zo hield het chicste deel van de adel als een exclusieve elite de gegoede 
burgerij tot na de eeuwwisseling op sociale afstand, terwijl aristocraten zich tegelijkertijd een 
deel van de nieuwe welstand eigen maakten, die via verervingen, schenkingen en toelagen 
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kon bijdragen aan de materiële machtsbasis van volgende generaties, waarmee de splendor fa-
miliae gewaarborgd kon worden.

Als er aan het einde van de negentiende eeuw al kan worden gesproken van een versmelting 
van aristocraten en gegoede burgerij, dan verliep dat proces waarschijnlijk vooral via de zo-
nen van oude patricische families, die meer dochters uit welgestelde en machtige burgerij ko-
zen. De dochters van het ‘oude patriciaat’ gingen echter meer met adellijke mannen trouwen, 
zodat de adel ook in dat segment van de huwelijksmarkt zijn gelederen eerder sloot dan dat hij 
zijn armen voor homines novi opende. Alles bij elkaar mogen de contacten tussen aristocraten 
en andere politici zowel op het Binnenhof als daarbuiten in de tweede helft van de negentiende 
eeuw geleidelijk zijn geïntensiveerd, maar het zou een vergissing zijn om die relaties te inter-
preteren als een sociale toenadering tussen oude en nieuwe families, want zij werden nauwe-
lijks intiemer. 

De hechte en relatief gesloten familienetwerken versterkten na 1848 dus eerder het stands-
bewustzijn, de superioriteitsgevoelens en ten slotte ook de sociale isolatie van aristocraten 
dan dat zij bijdroegen aan een vlotte fusie met de ‘upper middle classes’ in Nederland. De 
oude elite distantieerde zich van nieuwe welgestelde en machtige groepen uit de burgerij, en 
zo evolueerden deze afzonderlijke elitegroepen op zijn minst tot de Eerste Wereldoorlog in 
feite parallel aan elkaar.  

Ontknoping

Nu het geheel kan worden overzien, valt de ontwikkelingsgang van aristocraten tussen 1848 
en 1914 op basis van mijn empirische onderzoek samen te vatten met drie sleuteltermen: dis-
proportionaliteit, reconversie en parallelliteit. Met uiteenlopend historisch bronnenmateri-
aal, in verschillende dimensies en op uiteenlopende manieren gemeten, namen aristocraten, 
en dan vooral de adel ook nog na 1848 een onevenredig geprivilegieerde maatschappelijke 
positie in. Binnen de nationale notabelenelite waren zij disproportioneel oververtegenwoor-
digd op het Haagse pluche. Bovendien waren zij onevenredig welgesteld. Zij betaalden ook 
de hoogste belastingen, vooral wegens hun grondbezit en de zichtbare tekenen van welstand, 
die zij voerden om het beeld van een chique elite te beheersen, dat zo bij anderen werd geves-
tigd. Zij telden de meeste hoogstaangeslagenen per familie, stonden het langst op de presti-
gieuze lijsten van verkiesbaren voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal vermeld, en om met 
Bourdieu te spreken: zo beschikten zij ook over de meeste ‘social power over time’. 

Wat levensstijl betreft, bezaten zij de meeste buitenplaatsen en alle indicaties wijzen erop, 
dat zij het meest hebben geconsumeerd. Aristocraten leefden echter ook met de hoogste 
schulden. Mogelijk werden zij als exclusieve sociale elite door hun leveranciers als krediet-
waardig geacht. Dat zou overigens als een bevestiging van hun uitzonderlijke maatschappe-
lijke positie kunnen worden gezien. Ten opzichte van de notabele burgerij telden aristocraten 
relatief de meeste academici. Zij voerden de meeste dubbele namen en hadden, zowel wat dy-
nastie- als clanvorming betreft, de meeste onderlinge verwantschapsrelaties op het Binnen-
hof. Kortom, aristocraten, en dan vooral edelen, vormden een bijzondere sociale elite in het 
burgerlijke Nederland van de negentiende eeuw. Zo werden zij ook door anderen gezien, en 
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gelet op hun handelen om zich als zodanig te handhaven, waren aristocraten zich daar ter-
dege van bewust.

De oude families trachtten hun bijzondere maatschappelijke positie na 1848 te behouden 
door zover met hun tijd mee te gaan als zij meenden dat nodig was. Bestuurlijke of politieke 
reconversie was een manier om zelf zoveel mogelijk de regie over hun eigen lot te kunnen blij-
ven voeren. Een aantal aristocraten transformeerde daarbij in moderne, academisch gevorm-
de, professionele parlementaire politici, en door een nadrukkelijke keuze voor het verwerven 
van juridische, staatsrechtelijke kennis namen zij tegelijkertijd een kennisvoorsprong op de 
doorgaans on- of laaggeschoolde middenklasse, die ondertussen in het verzuilingsproces op 
het Binnenhof was verschenen en die vanuit andere belangen nieuwe wetgeving wilde intro-
duceren. 

Door de vorming van een aan de moderne tijd aangepaste politieke beweging (VAR), later 
politieke partij (CHU), trachtten aristocoraten hun positie, normen en waarden te incorpo-
reren in de veranderende bestuurlijke cultuur binnen de gewijzigde institutionele structuur. 
Zo hielden zij invloed op hun eigen bestuurlijke lot in het bijzonder, en de maatschappe-
lijke ontwikkelingen in Nederland in het algemeen. Op financieel-economisch terrein gin-
gen zij in zoverre met hun tijd mee, dat zij zich sinds de agrarische depressie aan het einde 
van de negentiende eeuw wat minder op agrarisch onroerend goed gingen richten en wat 
meer op stedelijk vastgoed, overigens zonder hun landbezit volledig op te geven. Aristocra-
ten bleven als vanouds grondbezitters. En ook in sociaal-cultureel opzicht pasten zij zich 
aan de veranderende omstandigheden aan. Uit hun selectieve, dubbele huwelijkspolitiek 
van afhouden én omhelzen, valt af te leiden dat zij hebben getracht om zich de nieuwe wel-
stand en het toenemende aanzien van de geleidelijk meer macht verwervende burgerij ei-
gen te maken. 

Wat ten slotte de vorming, de reproductie en het voortbestaan van maatschappelijke on-
gelijkheid betreft, laat de casus van aristocraten in Nederland zien, dat door benoemingen 
en wetgeving een elite van geprivilegieerden kan ontstaan, maar dat haar eenmaal gevestig-
de maatschappelijke positie niet zomaar door een wetswijziging ongedaan kan worden ge-
maakt. Door genoemde disproportionaliteit én door subtiele politieke, economische en so-
ciaal-culturele reconversiestrategieën wisten aristocraten met hun eigen collectieve identiteit 
tot in de twintigste eeuw op de maatschappelijke voorgrond te blijven. 

Zo ontwikkelden zich in Nederland tussen 1848 en 1914 in feite drie elites met hun eigen in-
terne dynamiek en complexe interactiepatronen parallel aan elkaar. Ten eerste zijn er aristo-
craten. Zij behoorden min of meer tot de oude families, die het in Nederland reeds voor 1848 
in hoge mate voor het zeggen hadden. Ten tweede is er de gegoede burgerij. Zij trad na 1848 
als nieuwe welgestelde middenklasse maatschappelijk steeds meer naar voren. En ten derde 
zijn er de elites die in de verzuiling boven kwamen drijven, deels overlappend met de vorige 
twee elites. Zij verschenen aan het einde van de negentiende eeuw op het Binnenhof en plaats-
ten zichzelf daarmee in de maatschappelijke spotlights. 
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Vanuit het perspectief van de katholieke elite

Nu ik aan het einde van mijn slotbeschouwing ben aangekomen, hoop ik dat deze studie 
heeft laten zien, dat een verhaal niet in het getal hoeft te bezwijken zoals Huizinga vreesde.1 
Laat ik ten slotte terugkeren naar de persoon en de katholieke adel in zijn aristocratische ach-
terland waarmee deze studie begon.

Toen de bisschop van Curium i.p.i., Cornelius Ludovicus baron de Wijkerslooth, in 1851 
overleed, kwam de dynastie- en clanvorming van de katholieke adel op en rond het Binnenhof 
pas goed op gang. Dit was nog maar het begin van een opmars naar hegemonie, grotere wel-
stand en meer aanzien, die zich juist bij dat deel van de Nederlandse adel eerder nog in de de-
cennia van de twintigste dan in de tweede helft van de negentiende eeuw zou gaan manifesteren. 

De emancipatie van katholieken in Nederland zou uiteindelijk uitmonden in een moderne 
katholieke politieke partij, vergelijkbaar met de Anti-Revolutionaire Partij van Abraham Kuy-
per. Nadat de voormalige priester Dr. Hermanus Johannes Aloysius Maria Schaepman (1844-
1903) – een van de eerste katholieken in het Nederlandse parlement – in 1883 eerst zijn Proeve 
van een program van een katholieke partij had laten verschijnen, kwam vervolgens in 1904 de Al-
gemeene Bond van R.K. kiesverenigingen tot stand en uiteindelijk werd in 1926 de Rooms-
Katholieke Staatspartij (RKSP) opgericht.

Een aantal van de meest gegoeden uit katholieke kringen was in de tweede helft van de ne-
gentiende eeuw vrijwel gelijktijdig opgeleid op het door de bisschop van Curium gestichte R.K. 
gymnasium Sint Willibrordus te Katwijk aan den Rijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor senator jhr. 
Alphonse Hilaire Joseph Hubert Michiels van Kessenich (1843-1922), Tweede-Kamerlid mr. 
Charles Casimir Marie Hubert baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky (1854-1929) en sena-
tor jhr.mr. Franciscus Xaverius Arnoldus Verheyen (1852-1929). Aansluitend studeerden de 
laatste twee Romeins en hedendaags recht aan de Leidse universiteit, zoals de meesten van 
hun standgenoten.

In de Sleutelstad was het gebruikelijk dat katholieke studenten lid werden van het corps, 
waar netwerkrelaties werden gelegd die voor de rest van hun carrières van betekenis konden 
zijn. Sinds 1893 werd het voor hen ook mogelijk zich aan te sluiten bij het netwerk van de 
door jhr.mr. Charles Joseph Marie (Charles) Ruys de Beerenbrouck (1873-1936) en Petrus Jo-
sephus Mattheüs Aalberse (1871-1948) opgerichte Rooms-Katholieke Studentenvereeniging 
Sanctus Augustinus. Die club was vernoemd naar de kerkvader Augustinus van Hippo. Zij is 
de op één na oudste studentenvereniging in Leiden. Overigens, ook Aalberse, die later on-
der andere als minister van Arbeid een substantiële bijdrage leverde aan de totstandkoming 
van uiteenlopende sociale wetgeving, had zijn middelbare schoolopleiding op het Katwijkse 
gymnasium Sint Willibrordus genoten.

Ondertussen hadden zich al verscheidene katholieke adellijke families op het Haagse pluche 
genesteld, zoals Michiels van Kessenich, Van der Does de Willebois, Van der Maesen de Som-
breff, Verheyen, Van Sasse van Ysselt en De Bieberstein Rogalla Zawadsky. Met hun onderling ver-
wante dynastieën vormden zij daar tot diep in de twintigste eeuw machtige en invloedrijke clans.

1  Johan Huizinga, ‘Over vormverandering der geschiedenis’, in: Geschiedwetenschap/hedendaagsche cultuur. Verzameld werk VII (Haarlem 
1950) 206.
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Zo beleefde de katholieke adel zijn finest hour in zijn deelname aan de politieke hegemo-
nie tijdens het Interbellum, toen de protestantse adel bezig was van het Binnenhof te ver-
dwijnen. Nadat de reeds genoemde jhr. Charles de Beerenbrouck, heer van Beerenbrouck 
en Wolfrath, eerst zijn vader, jhr.mr. Gustave Louis Marie Hubert (Gustave) Ruys van Bee-
renbroek (1842-1926), in 1918 was opgevolgd als Commissaris van de Koningin in Limburg, 
maakte hij al na een paar maanden de overstap naar het Binnenhof, overigens in gezelschap 
van zijn oude studievriend, de reeds genoemde ‘Piet’ Aalberse.2 Ook die carrièresprong was 
in zijn vaders voetspoor, want jhr. Gustave was al in het kabinet-Mackay (1888-1891) minis-
ter van Justitie geweest. Zelf werd jhr. Charles in 1918 niet alleen de jongste minister-pre-
sident, maar ook de eerste katholieke premier. Hij zou uiteindelijk drie kabinetten op zijn 
naam brengen.3 

Met drie opeenvolgende generaties op het Binnenhof zou men van een traditionele dynas-
tie kunnen spreken. Die van Ruys de Beerenbrouck was compleet toen de zoon van premier 
Charles, jhr.mr. Gustave Alexander Marie Joannes (vernoemd naar zijn grootvader Gustave) 
(1904-1983) en die overigens ook in Katwijk aan den Rijn het Sint Willibrordus College had 

2  M.J.L.A. Stassen, Charles Ruys de Beerenbrouck, edelman-staatsman 1873-1936 (Maastricht 2000); idem, Charles Ruys de Beerenbrouck, 
edelman-staatsman 1873-1936. Een leven lang een vaste waarde (Maastricht 2005); J.J. Huizinga, G. Puchinger, ‘Ruijs van Beerenbroek, jhr. 
Charles Joseph Marie (1873-1936)’, BWN; Biografisch archief PDC. De familienaam werd bij vonnis van de arrondissementsrechtbank 
te Roermond van 21 maart 1895 veranderd van ‘Ruijs van Beerenbroek’ in ‘Ruijs de Beerenbrouck’. 
3   Ruys de Beerenbrouck was minister-president van 9 september 1918 tot 18 september 1922; van 18 september 1922 tot 4 augustus 
1925 en ten slotte van 10 augustus 1929 tot 16 mei 1933, ofwel in totaal 3.908 dagen. Hendrikus Colijn (1869-1944) was premier van 
4 augustus 1925 tot 8 maart 1926, en van 26 mei 1933 tot 10 augustus 1939, ofwel in totaal 2.485 dagen. Lubbers brak dit record pas 
zo’n zestig jaar later. Stassen, Edelman-staatsman, 11.

R.K. gymnasium te Katwijk aan den Rijn omstreeks 1850.
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doorlopen, nog maar net na de begrafenis van zijn vader in 1936 eveneens zijn opwachting op 
het Binnenhof maakte.4

De elitevorming onder de katholieke adel in ‘het Haagse’ bleef echter niet beperkt tot de 
rechte, neergaande lijn. Er was ook sprake van aristocratische clanvorming door huwelijken 
met andere voorname katholieke families. De familie Ruys de Beerenbrouck was geparen-
teerd aan de katholieke aristocratische families Van Nispen, Hövell tot Westerflier en Mi-
chiels van Kessenich. Bovendien was de moeder van minister-president jhr. Charles, jkvr. Ma-
ria Josephina Ernestina Alexandrina van der Heyden, de dochter uit het derde huwelijk van 
haar vader Alexander Amondus Josephus Canisius baron van der Heyden (1813-1879), heer 
van Doornenburg en Suideras, met Johanna Maria barones van Voorst tot Voorst (1841-1933), 
zodat ook die families tot de katholieke clan rond de langstzittende premier uit het Interbel-
lum kunnen worden gerekend.5 Zo valt er nog veel meer maagschap in de aristocratische ka-
tholieke gelederen te ontsluieren.

Momenteel zijn katholieke én protestantse aristocraten in Nederland net als elders in West-
Europa nog nauwelijks zichtbaar in het publieke leven. Hoewel Nederland wettelijk gezien 
nog steeds adeldom kent, is het toch vooral de monarchie die in onze tijd nog een levend in-
stituut blijkt te zijn. Hoe adel en vorstenhuis in de vorige eeuw van elkaar verwijderd zijn ge-
raakt, is een fascinerend thema, dat helemaal nog niet systematisch is onderzocht. En dat 
geldt ten slotte ook voor de Werdegang van adel en aristocratie in het Nederland van de vorige 
eeuw. 

4  In de periode 1937-1956 is deze jhr. Gustave op zijn beurt ook tot zijn overlijden lid geweest van de Tweede Kamer voor de RKSP, na 
1945 voor de Katholieke Volkspartij (KVP) en van 1948 tot en met 1955 was deze katholieke edelman lid van de senaat.
5  Nederland’s Adelsboek, 1926, 483 e.v.; ibidem 1942, 515; Stassen, Edelman-staatsman, 50-51.

Enkele prominente katholieke 
edelen: jhr.mr. F.X.A. Verhey-
en (1852-1929), jhr. A.H.J.H. 
Michiels van Kessenich (1843-
1922), jhr.mr. Ch.J.M. Ruys de 
Beerenbrouck (1873-1936) en 
mr. Ch.C.M.H. baron de Bie-
berstein Rogalla Zawadsky 
(1854-1929).



Summary

Dutch aristocrats. Power, wealth and prestige in the 

bourgeois Kingdom of the Netherlands, 1848-1914

Recently the evolution of aristocracy in the modern world captured the attention of a steadily 
growing number of researchers from different scientific disciplines in several countries. The 
disappearance of aristocrats from public life is evident everywhere. Blending of the old fam-
ilies with the upper middle classes of Europe is one of the leading themes in research. Did 
aristocrats really merge with the upper middle classes? If so, why, when and how did this fu-
sion take place? 

The Kingdom of the Netherlands is an interesting case, because it is traditionally recog-
nized as a particularly bourgeois nation of merchants, ministers and bankers. However, this 
study argues that the Netherlands in the nineteenth century was more aristocratic than main 
stream history would suggest. The story told begins with the new, liberal constitution in 1848 
which abolished the privileges of Dutch aristocrats. It ends around the First World War when 
general elections were introduced and the aristocracy was finally put to the past. The period 
between 1848 and 1914 was a time of transition in the sense that aristocrats were confronted 
with several fundamental changes in society. 

Firstly, during the second half of the nineteenth century, the Kingdom of the Netherlands 
experienced a process of relatively fast population growth and urbanisation, which result-
ed in a shift of focus from the countryside to the cities, from agriculture to industry and fi-
nance.  Secondly liberalism, free trade and industrialisation made the upper middle classes 
rich, powerful and longing for prestige. Thirdly, as a result of the falling rents and land prices 
during the agricultural crisis of the eighties and nineties, aristocratic landowners saw their 
income and capital value plunge. Finally, at the same time, the call for democracy and gener-
al elections became louder, and with the rise of modern political parties the political culture 
changed fundamentally. New politicians from modest social backgrounds engaged in mobi-
lizing mass support. Both in government and other gremia a very different, businesslike ap-
proach to politics developed, resulting in a political culture of compromising pillarised inter-
ests on the basis of national political programs. 

The leading question is how Dutch aristocrats reacted to these changes. Looking for an-
wers, the theories of Max Weber, Pierre Bourdieu and Erving Goffman were an inspiration. 
Furthermore I have made use of recent historical studies on how aristocrats adapted in Eu-
rope by Dominic Lieven, Anthony L. Cardoza and Ellis Wasson, and of the concept of nota-
bles which was specifically introduced by Yme Kuiper en Rob van der Laarse for the Nether-
lands in the nineteenth century. It combines power, wealth, distinction and respectability. 

In Dutch nineteenth (and early twentieth) century historiography of nobility, patricians 
and wealthy burghers, two schools of research can be distinguished: a politico-institutional 
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school and a line of research into socio-cultural aspects. In this study both research traditions 
are combined using quantitative and qualitative methods. 

The notables in the Netherlands – used in this study as a heuristic concept – are  empirically 
investigated. Two populations were formed: one based on power, and one based on wealth. In 
both populations the same social groups are identified. Firstly, around 1848 a distinguished 
social setting of nobility and old patrician families with political power can be identified. These 
families can be labeled as Dutch aristocrats. The other notables belonged to families that did 
not have the same political power, but they were listed in the Books of Dutch Patrician families (Ne-
derland’s Patriciaat). This status group is called ‘self identified patricians’. Finally the other nota-
bles, those who are not listed in the Books of Dutch Patrician families, are named ‘other burghers’.

The empirical evidence presented is based on biographical information from the Dutch 
Parliamentary Archives of ministers and members of parliament, a socio-economic analysis 
of the highest tax payers in the provinces of the Netherlands who were eligible for the First 
Chamber (equivalent to the House of Lords in the United Kingdom) and a statistical sample 
of Death Duty Records. To show that aristocrats in the so called ‘bourgeois’ Kingdom of the 
Netherlands have been more important than up until now is acknowledged, the attention is 
focused on three overlapping dimensions, spheres or Bourdieusian fields in the social space 
of aristocrats: government (power or authority), wealth (money or capital) and socio-cultural 
life (prestige, marriage policy and life style).

Power

First of all it has to be stated that in spite of their common way of life, their shared history, tradi-
tions and outlook, Dutch aristocratic families in the nineteenth century are best  characterized 
by their diversity. For instance they were religiously divided into many denominations, which 
led at least until the First World War to incompatible ideologies, diverging political points 
of view and different visions of society. Therefore aristocrats can be found in all segments 
of the Dutch political spectrum, from conservatives to liberals and anti-revolutionaries.

To begin with the social position of the titled and non-titled nobility and the old patrician 
families in Dutch society has been investigated empirically. When the most notable families 
in the Kingdom of the Netherlands are considered to be those who are represented in gov-
ernment or parliament and who at the same time belonged to the highest tax bracket in the 
country, one arrives at approximately three hundred clans. As the majority can be identified 
as aristocratic, Wassons conjecture of approximately 150 to 200 aristocratic families in the 
Netherlands is confirmed. 

Their confidence in the aristocratic future is reflected in the way their children were brought 
up and educated for special careers. In spite of major changes in society, initially they clear-
ly remained focused on government, which was positively in line with the aristocratic family 
traditions. In the first decades after the loss of constitutional privileges, they remained suc-
cessful in keeping hold of powerful positions for their offspring in government, parliament 
and as senior civil servants in diplomacy by making use of their extensive family networks, 
connections in civil service and other power brokers. 
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Later, shortly after the introduction of the Anti-Revolutionairy Party (Anti-Revolutionaire 
Partij or ARP) by Abraham Kuyper in 1879, which was the first modern political party in the 
Netherlands, the political landscape fundamentally changed. Soon a new kind of barely edu-
cated politician recruited from the lower classes appeared in the Second Chamber of parlia-
ment (equivalent to the House of Commons in the United Kingdom). They tried to initiate 
new legislation that was generally not in the interests of the aristocratic families. To adapt to 
this new situation aristocrats applied at least two strategies of reconversion. Firstly they tried 
to maintain their superior position via academic studies of constitutional law at first class 
universities. Secondly, under the supervision of jhr.mr. A.F. de Savornin Lohman, himself an 
outstanding scholar on constitutional law, an articulate political movement was organized by 
aristocrats. This Free Antirevolutionairy Party (Vrij-Antirevolutionaire Partij or VAR), later re-
named in Christian-Historical Union (Christelijk-Historische Unie or CHU), was dispropor-
tionally powerful and influential deep into the twentieth century. Finally the CHU merged in 
1980 with the ARP and the Catholic Party (Katholieke Volkspartij or KVP) into the Christian-
Democratic Appeal (Christen-Democratisch Appèl or CDA), which to date still exists as the 
largest confessional political party in the Netherlands.

Wealth

In the economic dimension historical sources reveal aristocrats after 1848 unequivocally as 
disproportionally wealthy. They paid high land taxes on their agricultural property and per-
sonal taxes on their wealth. However, the voting system at the time was based on those specif-
ic taxes paid, so their wealth gave aristocrats both the right to vote and at the same time access 
to power by making them eligible for the senate, the First Chamber of the Dutch Parliament. 

So to maintain their position the aristocratic family fortunes were vital. They were spread, 
kept and conserved by extensive kinships, so they could be passed on as inheritances, allow-
ances and gifts to new generations in order to consolidate the prominent social position of 
the clan and to serve the splendor familiae in the future.

As becomes clear from Death Duty Records, the structure of aristocratic wealth indicates 
that Dutch aristocrats are generally to be characterized as landowners and owners of govern-
ment bonds. Just like their fellow aristocrats in other European countries their powerbase 
and their wealth depended mainly on agriculture, the countryside and the government or the 
public sector. Generally speaking, by doing so aristocrats invested in their own exclusive so-
cial position in society. 

Aristocratic wealth management in the middle of the nineteenth century can be described 
as conservative, focused on consolidating the status quo by generating a steady, more or less 
guaranteed income. It aimed at offering opportunities to the next generation, while on the 
other side of the social spectrum the upper middle classes were taking more risks with their 
money. In general they invested their capital more aggressively, because they were trying to 
get rich or richer.

As a result of the agricultural crisis in the last decades of the nineteenth century the economic 
situation for aristocrats changed dramatically. Both their income and the capital value of their 
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property plunged. Many aristocrats suffered already high costs for representation. In summer-
time, when the government and the parliament were in recess, they retreated with their families 
to their estates in the countryside, while during wintertime, when they were active in the gov-
ernment and the parliament they lived in the city, where they would throw relatively extravagant 
parties and dinners for their relatives and friends. With high representation costs and dimin-
ishing income aristocrats had to adapt to the changing economic conditions.

They applied several economic reconversion strategies to acquire a share of the new sourc-
es of wealth, the urban and industrial profits. Firstly, at the turn of century aristocratic orien-
tation on professions began to shift. They left their traditional honorary positions in the gov-
ernment to transform into well paid executives in commercial companies. Secondly, in their 
capital portfolio they changed the ratio between less profitable agricultural estates and more 
lucrative urban property, which during these years of population growth and fast urbaniza-
tion offered a higher and steadier income than the more risky company shares and others 
stocks. According to Death Duty Records at the turn of the century they probably did not con-
vert land into stock at a large scale. So in general it seems that aristocrats kept their landed 
properties well into the twentieth century.

On the other side of the social spectrum of high society, the upper middle classes were far 
more involved in urban life and focused on advancement than aristocrats. Since the beginning 
of liberalism in the first decades after 1848 they profited most from free trade, industrialization 
and urbanisation, while aristocrats at first hardly tried to make money for they were already 
rich. The rising middle classes endeavoured to obtain exclusive aristocratic markers like dou-
ble names, a landlord status and a country house in the vicinity of the old aristocratic estates.

As a result of these converging tendencies in the social space of aristocrats a status compe-
tition evolved. Tax records show that aristocrats initially reacted to the ambitious upper mid-
dle classes by greater displays of wealth. As a result aristocratic life became even more expen-
sive. Combined with diminishing income from their agricultural property at the turn of the 
century and plunging landed property value, a growing divergence in wealth developed within 
the aristocratic circles. Because of their extensive wealth, the richest aristocrats experienced 
hardly any problems during the agricultural crisis, but their less well to do fellow aristocrats, 
the smaller estate owners, got into serious financial problems. For them it became ever hard-
er to live up to the aristocratic standards of the time.

Prestige

In order to explore the adaptation of aristocrats in the socio-cultural space of status and pres-
tige, the attention is focused on their front stage and back stage impression management. 
The management of front stage impressions is reflected in taxes paid for conspicuous con-
sumption like the possession of a city house and a country house with many doors, windows, 
fireplaces, expensive furniture, many servants, carriages and horses, and bills for consump-
tion found in Death Duty Records. These historical sources show that the aristocratic families 
have tried to maintain their public image of the exclusive elite in Dutch society in several ways.

From the outset they chose a relatively visible life style, which resulted in being perceived 



296  summary

as exclusive. Compared to the upper middle classes, aristocrats paid by far the highest taxes 
for exhibiting their wealth. Not only did they have more bills for consumption, they had the 
highest debts as well. From tax records it becomes clear that aristocrats reacted to the rising 
upper middle classes in their social and cultural space by the display of more material wealth. 

As a result of this status competition with the wealthy upper middle classes the internal dif-
ferences in wealth that already existed within aristocratic circles, became even larger as the 
costs for aristocratic representation sky rocketed. At the beginning of the twentieth century 
the aristocratic milieu in the Netherlands dissolved into a relatively small circle of very well to 
do families, who could pay the higher status costs and were willing to do so. Some of them 
adopted the mundane life style of the international jet set. 

Meanwhile a growing number of aristocrats could or would no longer pay for the growing 
representation costs. In these mostly less well to do aristocratic circles a relative austerity set 
in, resulting in a change in life style. When aristocrats began to leave the government and the 
parliament, summer recess disappeared from their lives and so did their stay in country hous-
es during summer. The number of aristocrats with both a house in the city and an estate in 
the Dutch countryside diminished. At least in the beginning of the twentieth century fewer of 
them were living the traditional aristocratic life. Many of them chose for a permanent dwell-
ing in town or in the countryside.

So on the eve of the First World War many aristocrats were becoming less visible in Dutch 
society. Those who went along with the consumption competition with the upper middle 
classes sooner or later found themselves without the necessary means. They could not live 
anymore in accordance with the standards of the aristocratic ideal. As a result they were no 
longer recognized as aristocrats. They lost their distinction and disappeared during the twen-
tieth century from the front stage of society.

If aristocratic families were successful in their adaptation, when they succeeded in acquir-
ing new sources of wealth and they made the transformation from government to lucrative 
executive commercial jobs, or when they converted their agricultural estates successfully into 
valuable stocks or profitable urban real estate, they no longer fitted the general aristocratic 
image, because they no longer lived as was expected of aristocrats on the front stage.

The attention on back stage impression management in this study is focused on aristocratic 
marriages. The intermarriages of aristocrats and the upper middle classes are analyzed in the 
dimensions of political power, finance and wealth, and status and prestige. Around 1848 many 
marital ties already existed between aristocratic and non-aristocratic families. However, the 
majority of aristocrats married within noble or old patrician circles. Between 1848 until 1914 
no significant change has been measured. The intermarriage ratio of aristocrats and other 
notables did not change fundamentally. These relations were selective, subtle and complex. 
Whenever they occurred they were initiated by aristocrats, and usually it was on the initiative 
of aristocratic parents, or at least with their consent. 

Sons and daughters were of different significance to the continuity of the aristocratic fami-
lies, and therefore aristocratic marriage policy was flexible. In general aristocratic men did not 
accept powerful and rich fathers in law, but now and then they were prepared to let their daugh-
ters or sisters marry such homines novi. In the long run the aristocratic family could be engaged 
in the pecuniary advantages of the new moneyed class, and at the same time the pater familias 



 summary 297

was able to profit on the short term from the potential network relations that were involved.
Around 1848 powerful and wealthy aristocrats in the government mostly frowned on mar-

riages with the upper middle classes, but in the wider circle of less well to do and less powerful 
families daughters more often married into new bourgeois families. So in the end aristocratic 
marital policy shows more signs of adaptation or adjustment to the emerging situation with 
a growing number of powerful nouveaux riches in their traditionally aristocratic space, than 
providing evidence of a need or willingness to merge with the rising upper middle classes.

The social background of the brides and grooms of the children of the highest tax brack-
et confirms that the aristocratic vision of their future hardly changed. Like their parents they 
mostly married into noble or old patrician families. On the level of social status groups only 
a limited number of daughters from the lower ranks of nobility married into the upper mid-
dle classes. But their grooms were definitely not scions of families with an industrial back-
ground. Usually they were members of very well to do families who already were active in the 
government or the parliament and had adopted a noble life style themselves. 

Marriages of a nouveaux riche with a bride from high noble birth like a countess or baroness 
were far more exceptional. So the most distinguished part of nobility kept the upper middle 
classes at greatest social distance. Both in the government as elsewhere during the second half 
of the nineteenth century contact between aristocrats and the upper middle classes clearly in-
tensified in several respects, but it would be a mistake to interpret these relationships as a com-
ing together of the old and new families, because they hardly became more intimate.

After the loss of constitutional privileges in 1848 the tight and relatively close aristocrat-
ic family networks strengthened aristocratic self consciousness, their feelings of superior-
ity and in the end the social isolation of aristocratic families rather than contributing to their 
quick and smooth fusion into the upper middle classes of the Kingdom of the Netherlands. 
The old elite of aristocratic families kept the newly well to do at a distance, including the fam-
ilies that acquired political power in the process of pillarisation.  At least until the First World 
War these separate elites evolved in fact parallel to each other in Dutch society. 

So in the end my empirical research into the evolution of aristocrats can be summarized with 
three keywords: disproportionality, reconversion and parallelism. As far as the formation, 
the reproduction and the continuation of social inequality in the ‘bourgeois’ Kingdom of the 
Netherlands between 1848 and 1914 is concerned, aristocrats show that a social elite of privi-
leged families may be restricted by law, but curtailing their privileges in the constitution did not 
erase the established position of the families involved at once. 

Even after the liberal constitution of 1848 they remained disproportionally powerful, wealthy 
and prestigious. By making use of subtle political, economic and socio-cultural reconversion 
strategies, aristocrats managed to hold on to their high position in Dutch society by cultivating 
their own collective identity at least until the First World War, parallel to the rising new families 
from the upper middle classes and the pillarised elites who became the next power elite in the 
Netherlands.



Samenvatting

Onder aristocraten. Over hegemonie, welstand en  

aanzien van adel, patriciaat en andere notabelen in  

Nederland, 1848-1914

Aristocraten staan sinds kort in verschillende landen sterk in de belangstelling van historici 
en beoefenaren van de sociale wetenschap. Lang is verondersteld dat aristocratische families 
in de loop van de negentiende en twintigste eeuw opgingen in de zich emanciperende mid-
denklasse. Deze Einschmelzung of fusie is een van de hoofdthema’s in het internationale his-
torische en sociaalwetenschappelijke onderzoek naar de modernisering en meritocratisering 
van de samenleving.

Tot dusver is de casus Nederland relatief onderbelicht gebleven. Het Koninkrijk der Neder-
landen mag bekend staan als een burgerlijke natie bij uitstek, maar was het in de negentiende 
eeuw wel zo burgerlijk als meestal onder verwijzing naar het werk van Huizinga wordt aange-
nomen? Of speelden aristocraten, gedefinieerd als adellijke en oude patricische families, ook 
hier een belangrijke rol in het publieke leven, en is aan hen tot dusver in de geschiedschrijving 
te weinig aandacht geschonken? 

Met deze vragen als startpunt zijn in deze studie de aristocratische families in Nederland 
tussen 1848 en 1914 geïdentificeerd en systematisch vergeleken met de gegoede burgerij. De 
grondwetswijziging in 1848 is als beginpunt gekozen. Toen verloren de gezeten aristocrati-
sche families immers hun grondwettelijke standsvoorrechten waardoor hun hegemonie niet 
langer vanzelfsprekend was. Het eindpunt ligt bij het begin van de Eerste Wereldoorlog. Kort 
daarna kwam het algemeen kiesrecht en leek de aristocratische macht voorgoed tot het ver-
leden te behoren. 

In de onderzochte periode 1848-1914 werden aristocratische families in Nederland gecon-
fronteerd met enkele ingrijpende veranderingen in hun wereld. Om te beginnen kwamen na 
een lange periode van de-urbanisatie (in met name het gewest Holland) in de loop van de ne-
gentiende eeuw processen van bevolkingsgroei en re-urbanisatie op gang. Er voltrokken zich 
verschuivingen van platteland naar stad, van de agrarische sector naar industrie en dienst-
verlening. Tegelijkertijd brachten het liberalisme, de vrijhandel en later de industrialisatie 
de gegoede burgerij vanaf 1848 meer macht, welstand en aanzien. Tot dan waren dat voor-
namelijk aristocratische kenmerken geweest. De industrialisatie begon pas na 1870 door te 
zetten. Vanaf de jaren 1880 daalde het pachtinkomen en de waarde van het vermogen van de 
aristocratische grootgrondbezitters door de in 1878 uitgebroken grote agrarische crisis. Met 
de vrijwel gelijktijdige opkomst van moderne politieke partijen die een massa-aanhang gin-
gen mobiliseren, ontstond zowel op het Binnenhof als in uiteenlopende gremia daarbuiten 
een andere, meer zakelijke dan juridisch-bestuurlijke cultuur van compromissen sluiten tus-
sen verzuilde belangen en uiteenlopende nationale politieke programma’s. De vraag is hoe de 
aristocratische families reageerden op deze maatschappelijke veranderingen. 
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Deze studie laat zien hoe de oude, gezeten families met hun tijd meegingen en nog zeker 
een halve eeuw standhielden nadat hun constitutionele privileges waren afgeschaft. Het ach-
terliggende thema betreft de reproductie en het voortbestaan van maatschappelijke ongelijk-
heid in het Nederland van de moderne tijd. 

De theoretische inzichten van de sociologen Max Weber, Pierre Bourdieu en Erving Goff-
man hebben daarbij als inspiratie gediend. Daarnaast is gebruik gemaakt van inzichten uit re-
cente historische studies naar het aanpassingsvermogen van aristocraten in Europa van Do-
minic Lieven, Anthony L. Cardoza en Ellis Wasson, én van het door Yme Kuiper en Rob van der 
Laarse speciaal voor het negentiende-eeuwse Nederland geïntroduceerde notabelenconcept, 
waarin de verwevenheid van welstand, macht en aanzien (‘deftigheid’) tot uitdrukking komt. 

In de Nederlandse historiografie van de negentiende (en vroege twintigste) eeuw waarin 
adel, patriciaat en gegoede burgers speciale aandacht kregen, kunnen twee hoofdrichtingen 
worden onderscheiden: een waarin de politiek-institutionele sfeer centraal staat en een an-
dere die zich meer richt op sociaal-culturele aspecten. Getracht is om in deze studie beide on-
derzoekstradities te combineren. Daartoe zijn zowel kwantitatieve en kwalitatieve methoden 
benut.  

De Nederlandse notabelenelite – hier gebruikt als een heuristisch concept – wordt in deze 
studie empirisch onderzocht. Twee populaties zijn daarvoor samengesteld: de een op basis van 
data over bestuurlijke macht, de ander op basis van gegevens over welstand. In beide popula-
ties zijn dezelfde vier groepen onderscheiden. Om te beginnen kan omstreeks 1848 een deftig 
milieu van adellijke en oude patricische families met bestuurlijke macht worden geïdentifi-
ceerd. Deze gezeten families als gehele groep kan men als Nederlandse aristocraten aandui-
den. De andere notabelen bestaan voor een deel uit families die ook in het Nederland’s Patri-
ciaat worden vermeld, maar die toen nog niet over dezelfde bestuurlijke macht beschikten. 
Deze statusgroep heb ik ‘zelfbenoemd patriciaat’ genoemd. Ten slotte valt nog een restgroep 
te onderscheiden van ‘andere burgers’, dat wil zeggen families die niet in de genoemde patri-
ciaatsboekjes voor komen. 

Dit boek is gebaseerd op prosopografisch onderzoek naar ministers en parlementsleden, 
een sociaal-economische analyse van de hoogste belastingbetalers in de provincies en een 
steekproef in erfenisaangiften in verband met de successiebelasting in Zuid-Holland, ook wel 
successiememories of memories van successie genoemd.

Om te laten zien dat aristocraten in het zogeheten burgerlijke Nederland tussen 1848 en 
1914 van grotere maatschappelijke betekenis zijn geweest dan over het algemeen wordt aan-
genomen, worden drie overlappende dimensies, sferen of velden van de aristocraten in voor-
al de publieke ruimte besproken, namelijk bestuur (hegemonie, macht of gezag), economie 
(welstand, rijkdom of vermogen) en sociaal-cultureel leven (aanzien via exclusieve families, 
huwelijksgedrag en levensstijl). 

Macht

Om te beginnen is in de politieke of bestuurlijke machtsdimensie nagegaan welke positie de 
adel en de oude patricische families in de maatschappelijke toplaag innamen. Vooropgesteld 
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moet worden dat Nederlandse aristocraten in de negentiende eeuw ondanks hun gedeelde le-
vensstijl, gemeenschappelijke geschiedenis en standsgevoel toch het beste getypeerd worden 
door te wijzen op hun verscheidenheid. Zo waren zij in religieus opzicht grondig verdeeld, 
en dat werkte zeker tot de Eerste Wereldoorlog door in vrijwel onverenigbare politieke stand-
punten en visies op de samenleving. 

Wie de Nederlandse notabelen met de meeste macht, welstand en aanzien definieert als de-
genen die zowel tot de bestuurlijke elite op het Binnenhof als de hoogste belastingbetalers in 
de provincies behoorden, komt in de tweede helft van de negentiende eeuw uit op nog geen 
driehonderd families. De meerderheid bestond uit aristocraten, en daarmee wordt de stel-
ling van Wasson bevestigd, dat Nederland tussen de 150 en 200 aristocratische families telde.

Het vertrouwen in hun eigen toekomst blijkt uit de opvoeding en het onderwijs dat aristo-
craten hun kinderen gaven. Zij bleven onverminderd gericht op bestuurlijke carrières, die ge-
woonlijk overeenstemmen met de tradities van hun familie. Door hun uitgebreide netwerken 
slaagden zij er ondanks het verlies van hun standsprivileges toch vaak in om via ‘believingen 
en gunningen’ familieleden op gewenste posities in het bestuur, het ambtenarenapparaat en 
later ook in het bedrijfsleven geplaatst te krijgen. Zo veranderde het toekomstbeeld van zich-
zelf, hun familie en hun stand zeker tot de eeuwwisseling niet of nauwelijks.

Nadat Abraham Kuyper in 1879 met de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) de eerste moderne 
politieke partij in Nederland had opgericht, veranderden het politieke landschap en de be-
stuurscultuur ingrijpend. Al spoedig werden meer politieke partijen opgericht. Deze probeer-
den nieuwe wetgeving door te voeren, die over het algemeen niet in het belang van aristocra-
ten was. Om zich op het Binnenhof te handhaven volgden aristocraten twee aanpassings- of 
reconversiestrategieën. Ten eerste trachtten zij door vergroting van hun juridische, staats-
rechtelijke kennis hun kennisvoorsprong te behouden op de gegoede burgerij en lager opge-
leide burgers, die via het verzuilingsproces op het Haagse pluche waren verschenen. 

Ten tweede vormde een deel van de aristocraten onder leiding van de staatsrechtgeleerde 
jhr.mr. A.F. de Savornin Lohman met de Vrij-Antirevolutionaire Partij (VAR), later Christelijk-
Historische Unie (CHU), tegelijkertijd een zich onderscheidende politieke beweging, die de 
aristocratische belangen, waarden en normen hoog in het vaandel voerde. Tot ver in de twin-
tigste eeuw beschikte deze partij over onevenredig veel macht en invloed. 

Welstand

In de halve eeuw na 1848 bleven aristocraten onevenredig welgesteld. Hun rijkdom heeft bij-
gedragen aan hun traag verlopende afscheid van het Binnenhof. Door hun uitgebreide ver-
wantschapsrelaties werd het familievermogen verspreid en geconserveerd, om vervolgens via 
schenkingen, verervingen en toelagen te worden doorgegeven aan nieuwe telgen van de fami-
lie of clan. Op die manier werd hun prominente maatschappelijke positie en het aanzien van 
de familie, zowel op de korte als de lange termijn, geconsolideerd.

Uit de data over de vermogensopbouw van aristocraten (adel en oude patricische fami-
lies) blijkt dat het zwaartepunt van hun materiële machtsbasis op het platteland lag. Net als 
in andere Europese landen vallen Nederlandse aristocraten over het algemeen te typeren als 
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grootgrondbezitters. De meesten bezaten landbouwgrond en staatsobligaties, waarmee zij 
als grondbezitters en bestuurderselite als het ware in zichzelf, in hun eigen gevestigde maat-
schappelijke positie, investeerden.

Na 1848 was het aristocratische vermogensbeheer aanvankelijk betrekkelijk conservatief en 
defensief. Het was gericht op consolidatie van de status quo, op het voortbrengen van een min 
of meer gegarandeerd inkomen en op het doorgeven van middelen en mogelijkheden aan vol-
gende generaties. De notabele burgerij beheerde haar vermogen over het algemeen offensie-
ver. Toen de economische conjunctuur in het laatste kwart van de negentiende eeuw omsloeg, 
had de agrarische depressie verstrekkende gevolgen voor aristocratische grondbezitters, die 
zowel hun inkomen als de vermogenswaarde van hun landerijen zagen kelderen. Door hun 
leven volgens de seizoenen – ’s zomers op hun buitenplaats en ’s winters in de stad – hadden 
veel aristocraten hoge kosten voor levensonderhoud. Om zich te kunnen handhaven in de 
hoogste kringen dienden zij zichzelf en hun vermogensbeheer aan deze veranderende econo-
mische omstandigheden aan te passen. 

Via reconversiestrategieën probeerden zij een deel van de nieuwe welstandsbronnen, de 
urbane en industriële winsten te bemachtigen. Zo namen steeds meer aristocraten vanaf de 
eeuwwisseling afscheid van hun traditionele, onbezoldigde bestuurlijke functies om zich 
voortaan op goedbetaalde banen in het bedrijfsleven en in het bank- en verzekeringswezen 
te richten. Ook pasten zij in hun vastgoedportefeuille de verhouding aan tussen minder ren-
derende agrarische bezittingen en winstgevender stedelijk vastgoed, dat in deze periode van 
bevolkingsgroei en toenemende verstedelijking een grotere inkomenszekerheid bood dan de 
risicovollere aandelen en uiteenlopende andere waardepapieren. Het is niet waarschijnlijk 
dat zij voor de eeuwwisseling grond hebben geconverteerd in lucratievere aandelen en ande-
re effecten. Die conversie bleek namelijk niet uit de hier geanalyseerde successiememories.  

Aristocraten hielden zich na 1848 aanvankelijk niet of nauwelijks bezig met meer geld ver-
dienen, terwijl de gegoede burgerij juist wel gericht was op welstandsvermeerdering. Zo werd 
zij door de vrijhandel en de industrialisatie niet alleen steeds rijker, maar door het censuskies-
recht ook steeds machtiger. De rijk geworden middenklasse schoof als het ware maatschap-
pelijk ‘naar boven’ op en eigende zich aristocratische kentekenen toe als een dubbele naam, 
de status van grondbezitter en het bezit van een buitenplaats of zomerhuis in de nabijheid van 
aristocratische buitens en landgoederen.

 Deze verbreding van de aristocratische maatschappelijke ruimte leidde tot een statuscom-
petitie daarbinnen in het laatnegentiende-eeuwse Koninkrijk der Nederlanden. Uit aanslagen 
in de personele belasting, opgelegd wegens uiterlijke welstandstekenen als het bezit van een 
huis c.q. buitenplaats met veel deuren, vensters en haarden, veel dienstboden, luxe meubilair, 
paarden en rijtuigen, blijkt dat aristocraten aanvankelijk reageerden door verwerving van nog 
meer materiële middelen. In combinatie met tegelijkertijd afnemende inkomsten uit grondbe-
zit manifesteerde zich rond 1900 onder de oude aanzienlijke families een grotere welstands-
diversiteit, waardoor in het aristocratische milieu een divergentieproces op gang kwam. 

Door hun grote welstand en omvangrijke reserves doorstonden de allerrijkste aristocra-
ten de agrarische crisis over het algemeen goed, maar hun minder welgestelde standgenoten 
en de kleinere grondbezitters kwamen allengs in financiële problemen. Voor hen werd het 
steeds lastiger om hun stand op te houden en hun aanzien te behouden.
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Aanzien

Om na te gaan hoe aristocraten zich in de sociaal-culturele ruimte aanpasten, hoe zij reageer-
den op de opkomende middenklasse, is hun front stage en back stage impression management be-
keken. Uit personele belastingaanslagen, opgelegd wegens het tonen van welstand, en open-
staande rekeningen voor consumptieve bestedingen afkomstig uit successiememories, blijkt 
dat de oude families front stage op verschillende manieren hebben getracht hun imago van een 
exclusieve, leidende elite in de Nederlandse samenleving te behouden.

Ten eerste hielden zij een zichtbare, weelderige levensstijl in stand. Dit droeg er toe bij dat 
zij door anderen als een exclusieve sociale elite werden gezien. De adel betaalde gemiddeld 
de hoogste aanslag in de personele belasting en hij had de hoogste consumptieve uitgaven. 
Hij liet ook de meeste openstaande rekeningen na. Aristocraten leefden niet alleen op grotere 
voet, maar ook met meer schulden dan de notabele burgerij.

De personele belastingaanslagen laten eveneens zien dat aristocraten op een bepaalde ma-
nier reageerden in de statuscompetitie met de rijk geworden middenklasse in hun sociale 
ruimte. Door juist meer te gaan consumeren en spenderen wilden zij ‘on top’ blijven. De wel-
standsverschillen die daarvoor al in aristocratische kringen bestonden, werden door oplo-
pende representatiekosten steeds groter. 

Omstreeks de eeuwwisseling viel het aristocratische milieu in Nederland uiteen in een be-
trekkelijk kleine kring van zeer welgestelde families met een mondaine, jet set-achtige le-
vensstijl die on-Nederlands voorkomt, en een groter wordende groep edelen die de oplo-
pende representatiekosten niet meer kon of wilde opbrengen. Toen trad in deze veelal wat 
minder welgestelde aristocratische kringen een relatieve versobering in die gepaard ging met 
een verandering in levensstijl. Door hun vertrek van het Binnenhof verdween vaak het zomer-
reces uit hun leven. Het aantal edelen met een buitenplaats begon in deze jaren af te nemen. 
Steeds minder aristocraten gingen volgens de seizoenen leven. Zij kozen voor een permanent 
verblijf in de stad óf op het platteland. 

Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog taande de eens zo zichtbare maatschappelijke positie 
van aristocraten. Van velen die in de statuscompetitie met de gegoede burgerij en de almaar 
oplopende representatiekosten meegingen raakten de financiële middelen uiteindelijk uit-
geput. Zij konden niet meer voldoen aan het aristocratische ideaalbeeld. Als aristocraten in 
hun transformatie wel succesvol waren, doordat zij nieuwe welstandsbronnen wisten aan te 
boren, de overstap van onbezoldigde bestuurlijke ambten naar goedbetaalde functies in het 
bedrijfsleven maakten of hun vermogensbeheer veranderden door landbouwgrond te conver-
teren in aandelen, bedrijfsobligaties of stedelijk vastgoed, dan voldeden zij eigenlijk ook niet 
meer aan het traditionele aristocratische cultuurbeeld. Zo werden de meesten steeds minder 
herkenbaar als aristocraten in de Nederlandse samenleving. 

Om zicht te krijgen op het aristocratische back stage impression management is gekeken naar 
de aristocratische huwelijkspolitiek. De echtverbintenissen van aristocraten met de nieu-
we welgestelde burgerij zijn in drie dimensies onderzocht. Om te beginnen is de politieke 
machtsdimensie bekeken via huwelijken van ministers en parlementsleden. In de financieel-
economische sfeer zijn de huwelijken van aristocraten met gegoede burgers onder de hoog-
ste belastingbetalers in Nederland geanalyseerd. Ten slotte is in de dimensie van status en 
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aanzien via het onderzoek van de huwelijken van kinderen van de adellijke hoogstaangesla-
genen en telgen van oude patricische families nagegaan of aristocraten zich van de welgestel-
de middenklasse afsloten dan wel dat zij haar juist omhelsden. De aristocratische visie op de 
eigen toekomst komt tot uiting in de sociale achtergrond van de bruiden en bruidegoms die 
hoogst aangeslagenen voor hun kinderen accepteerden. 

Om te beginnen moet worden vastgesteld dat al halverwege de negentiende eeuw veel hu-
welijksbanden tussen aristocraten en niet-aristocraten bestonden. De ruime meerderheid van 
de aristocraten trouwde echter onderling in het adellijke of ebenbürtige milieu van oude patri-
cische families. Daarin is tussen 1848 en 1914 geen wezenlijke verandering gemeten. De tot 
stand gebrachte huwelijksrelaties tussen aristocraten en andere notabelen waren zowel selec-
tief als subtiel en complex. Als zulke banden ontstonden, dan kwamen die veelal op aristocra-
tisch initiatief tot stand, en dat was gewoonlijk met de goedkeuring van de ouders.

Zonen en dochters speelden voor de continuïteit van de familie een verschillende rol. De 
aristocratische huwelijkspolitiek was flexibel en de huwelijksmarkt gesegmenteerd. Zo kon 
de aristocratische clanvorming een dubbele strategie omvatten van afhouden én selectief om-
helzen. Aristocratische mannen lijken over het algemeen geen machtige, recent rijk gewor-
den schoonvaders uit de burgerlijke middenklasse te hebben geduld. Wel waren zij bereid om 
hun dochters of zusters eventueel met zulke welgestelde homines novi te laten trouwen. Op die 
manier kon de pater familias profiteren van de potentiële netwerkrelaties die dat met zich mee-
bracht. Tegelijkertijd werd de aristocratische familie zo betrokken bij de nieuwe welstand.

Aristocraten sloten zich in de machtige, welgestelde kringen rond het parlement via ver-
hoogde homogamie af voor nauwe verwantschapsrelaties met nieuwe notabelen. In de wij-
dere, minder machtige aristocratische kring daaromheen trouwden dochters en zussen wat 
vaker met telgen van nieuwe welgestelde en invloedrijke families. Daar kwamen meer roman-
tische relaties met de gegoede burgerij tot stand. 

Bij de aristocratische huwelijkspolitiek na 1848 lijkt dus eerder sprake te zijn geweest van 
aristocratische aanpassing aan de situatie met nieuwe welgestelde burgers dan van absorptie, 
samensmelting of zelfs capitulatie van aristocratische families voor de maatschappelijk stij-
gende middenklasse. Uit de sociale achtergrond van de bruiden en bruidegoms, die hoogst-
aangeslagenen voor hun kinderen accepteerden blijkt dat de aristocratische visie op hun 
 eigen toekomst, die van hun familie en van hun stand niet wezenlijk veranderde.

Op het niveau van aristocratische statusgroepen gingen alleen de adellijke dochters, en dan 
vooral wat meer jonkvrouwen met zonen uit de burgerij trouwen. Deze bruidegoms waren 
geen telgen van betrekkelijk nieuwe welgestelde families uit het industriële milieu. Meestal 
ging het om uiterst welgestelde burgers, die al in hoog aanzien stonden en op een aristocra-
tische wijze leefden. Zulke huwelijken van nieuwe notabelen met gravinnen of baronessen, 
ofwel de oudere adel, waren veel zeldzamer. 

Grosso modo blijken de contacten tussen aristocraten en andere notabelen zowel op het Bin-
nenhof als daarbuiten in de tweede helft van de negentiende eeuw geleidelijk te intensiveren. 
Toch zou het een vergissing zijn om die relaties te interpreteren als een sociale toenadering tus-
sen oude en nieuwe families, want de onderlinge banden werden nauwelijks intiemer. De hech-
te en relatief gesloten familienetwerken versterkten na 1848 eerder het standsbewustzijn, de 
superioriteitsgevoelens en ten slotte ook het sociale isolement van aristocraten dan dat zij bij-
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droegen aan een soepele fusie met de upper middle classes in Nederland. De oude elite, en dan 
vooral de chicste families, distantieerde zich van nieuwe welgestelde en machtige groepen uit 
de burgerij, en zo ontwikkelden deze afzonderlijke elitegroepen op zijn minst tot de Eerste 
Wereldoorlog in feite parallel aan elkaar. 

Ten slotte valt dit empirische onderzoek naar de ontwikkelingsgang van aristocraten in Neder-
land tussen 1848 en 1914 samen te vatten met de drie sleuteltermen: disproportionaliteit, recon-
versie en parallelliteit. Wat de reproductie en het voortbestaan van maatschappelijke ongelijk-
heid in het Nederland van de negentiende eeuw betreft: aristocraten lieten met hun optreden 
zien dat door benoemingen en wetgeving een elite van geprivilegieerden kon ontstaan. Zo’n 
eenmaal gevestigde maatschappelijke positie kon niet zomaar door een wetswijziging onge-
daan worden gemaakt. Door zowel hun aanspraak op macht, welstand en aanzien, als door 
aanwending van subtiele politieke, economische en sociaal-culturele reconversiestrategieën 
wisten aristocraten tot in de vroege twintigste eeuw op de maatschappelijke voorgrond te blij-
ven, hoezeer ook de nieuwe, verzuilde elites het toen in Nederland voor het zeggen hadden 
gekregen.
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  inv.nr. 3683, memorienr. 89121

  inv.nr. 3683, memorienr. 8931

  inv.nr. 3683, memorienr. 9005

  inv.nr. 3683, memorienr. 9021

  inv.nr. 3683, memorienr. 9044

  inv.nr. 3683, memorienr. 9065

  inv.nr. 3684, memorienr. 9193

  inv.nr. 3684, memorienr. 9304

  inv.nr. 3684, memorienr. 9313

  inv.nr. 3685, memorienr. 9365

  inv.nr. 3685, memorienr. 9434

  inv.nr. 3685, memorienr. 9607

  inv.nr. 3685, memorienr. 9746

  inv.nr. 3686, memorienr. 9761

  inv.nr. 3686, memorienr. 9829

 (1857) inv.nr. 3686, memorienr. 10007

  inv.nr. 3686, memorienr. 10030

  inv.nr. 3686, memorienr. 21635

  inv.nr. 3686, memorienr. 21686

  inv.nr. 3686, memorienr. 9681

  inv.nr. 3686, memorienr. 9789

  inv.nr. 3686, memorienr. 9875

  inv.nr. 3686, memorienr. 9881

  inv.nr. 3686, memorienr. 9886

  inv.nr. 3686, memorienr. 9924

  inv.nr. 3686, memorienr. 9960

  inv.nr. 3686, memorienr. 9974

  inv.nr. 3686, memorienr. 9985

  inv.nr. 3687, memorienr. 10010

  inv.nr. 3687, memorienr. 10166

  inv.nr. 3687, memorienr. 10196

  inv.nr. 3687, memorienr. 10225

  inv.nr. 3687, memorienr. 22596

  inv.nr. 3687, memorienr. 9936

  inv.nr. 3688, memorienr. 22864

  inv.nr. 3688, memorienr. 23437

  inv.nr. 3688, memorienr. 23487

  inv.nr. 3689, memorienr. 23795

 (1858) inv.nr. 3691, memorienr. 697

 inv.nr. 2532. Register van vormsels, toegediend door mgr. Van Wijkerslooth in de distrikten van de 
verschillende aartspriesters van de Hollandse Zending, 1833-1850; 

 inv.nr. 2533. Register van kerkwijdingen, door mgr. Van Wijkerslooth verricht, 1834-1850

Verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1847-1848

Verslag van den landbouw in Nederland, opgemaakt door den minister van Binnenlandsche Zaken, Grootte der gronden 
tijdens de invoering van het kadaster (’s-Gravenhage 1875)

Gebruikte memories van successie 

Nationaal Archief, Rijksarchief in Zuid-Holland, Nummer toegang 3.06.05, Memories van Successie 
1806-1900 (1926)
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’s-Gravezande
 (1855) inv.nr. 2695, memorienr. 8784

Akkersdijk
 (1855) inv.nr. 2695, memorienr. 8684

Berkel
 (1855) inv.nr. 6332, memorienr. 29678

Bleiswijk
 (1857) inv.nr. 6338, memorienr. 35151

Capelle a/d IJssel
 (1851) inv.nr. 6311, memorienr. 538

 (1855) inv.nr. 6332, memorienr. 29700

Hazerswoude
 (1853) inv.nr. 2398, memorienr. 603

Heenvliet
 (1854) inv.nr. 2502, memorienr. 3723

Klaaswaal
 (1856) inv.nr. 4516, memorienr. 688

Kralingen
 (1856) inv.nr. 6333, memorienr. 30672

Leiden
 (1844) inv.nr. 4130, memorienr. 14140

  inv.nr. 4132, memorienr. 14410

 (1846) inv.nr. 4141, memorienr. 409

  inv.nr. 4141, memorienr. 426

 (1847) inv.nr. 4144, memorienr. 738

 (1850) inv.nr. 4155, memorienr. 2592

 (1851) inv.nr. 4156, memorienr. 2818

  inv.nr. 4156, memorienr. 2918

 (1853) inv.nr. 4161, memorienr. 6984

  inv.nr. 4161, memorienr. 6998

 (1854) inv.nr. 4162, memorienr. 7334

  inv.nr. 4162, memorienr. 7366

  inv.nr. 4162, memorienr. 7411

  inv.nr. 4162, memorienr. 7538

  inv.nr. 4162, memorienr. 7748

  inv.nr. 4164, memorienr. 8236

  inv.nr. 4164, memorienr. 8257

  inv.nr. 4164, memorienr. 8326

  inv.nr. 4164, memorienr. 8333

  inv.nr. 4164, memorienr. 8350

 (1855) inv.nr. 4164, memorienr. 8552

  inv.nr. 4164, memorienr. 8663

  inv.nr. 4164, memorienr. 8699

  inv.nr. 4164, memorienr. 8746

  inv.nr. 4164, memorienr. 8780

  inv.nr. 4166, memorienr. 10409

 (1856) inv.nr. 4166, memorienr. 10468

  inv.nr. 4166, memorienr. 10485

  inv.nr. 4166, memorienr. 10504

  inv.nr. 4166, memorienr. 10539

  inv.nr. 4166, memorienr. 10639

  inv.nr. 4166, memorienr. 10773

  inv.nr. 4167, memorienr. 10806

  inv.nr. 4167, memorienr. 10844

  inv.nr. 4167, memorienr. 10849

  inv.nr.4167, memorienr. 11101/iv
  inv.nr.4168, memorienr. 11306/iv
  inv.nr. 4168, memorienr. 11330

  inv.nr.4168, memorienr. 11347/iv
  inv.nr.4168, memorienr. 11366/iv
  inv.nr.4168, memorienr. 11367/iv
  inv.nr.4168, memorienr. 11389/iv
  inv.nr.4168, memorienr. 11392/iv
  inv.nr.4168, memorienr. 11425/iv
 (1857) inv.nr.4168, memorienr. 11592/iv
  inv.nr. 4169, memorienr. 11908

  inv.nr. 4169, memorienr. 11915

  inv.nr. 4169, memorienr. 11936

  inv.nr. 4169, memorienr. 12281

  inv.nr. 4169, memorienr. 12344

  inv.nr. 4169, memorienr. 12908

  inv.nr. 4170, memorienr. 12536

  inv.nr. 4170, memorienr. 12677

  inv.nr. 4170, memorienr. 12710

  inv.nr. 4170, memorienr. 12851

  inv.nr. 4170, memorienr. 12859

 (1861) inv.nr. 4175, memorienr. 18366

  inv.nr. 4177, memorienr. 19595

 (1862) inv.nr. 4179, memorienr. 2/687

 (1863) inv.nr. 4180, memorienr. 2/1762

Leiderdorp
 (1857) inv.nr.4168, memorienr. 11687/iv
Leidschendam
 (1857) inv.nr. 3688, memorienr. 22936

Loosduinen
 (1854) inv.nr. 2694, memorienr. 7583

Mijnsheerenland
 (1857) inv.nr. 4517, memorienr. 7487

Naaldwijk
 (1855) inv.nr. 2695, memorienr. 9015

Noordwijk
 (1856) inv.nr. 4388, memorienr. 5349

Noordwijkerhout
 (1853) inv.nr. 4385, memorienr. 2164

Nootdorp
 (1856) inv.nr. 3683, memorienr. 8808

  inv.nr. 3685, memorienr. 9440



Oegstgeest
 (1851) inv.nr. 4383, memorienr. 1621

 (1854) inv.nr. 4386, memorienr. 2214

Oud-Beijerland
 (1856) inv.nr. 4516, memorienr. 6209

Oude Wetering
 (1857) inv.nr. 2403, memorienr. 7535

Rijswijk
 (1852) inv.nr. 3669, memorienr. 3995

 (1854) inv.nr. 3677, memorienr. 6125

 (1855) inv.nr. 3682, memorienr. 8587

  inv.nr. 3682, memorienr. 8720

 (1856) inv.nr. 3684, memorienr. 9073

 (1857) inv.nr. 3688, memorienr. 23157

  inv.nr. 3689, memorienr. 23538

  inv.nr. 3689, memorienr. 23730

  inv.nr. 3689, memorienr. 23950

Rotterdam
 (1815) inv.nr. 6334, memorienr. 30943

 (1851) inv.nr. 6311, memorienr. 203

 (1852) inv.nr. 6318, memorienr. 370/
  inv.nr. 6324, memorienr. 175

 (1853) inv.nr. 6323, memorienr. 4/1853

 (1854) inv.nr. 6327, memorienr. 24231

  inv.nr. 6327, memorienr. 24694

 (1855) inv.nr. 6329, memorienr. 25947

  inv.nr. 6331, memorienr. 28026

  inv.nr. 6331, memorienr. 28370

  inv.nr. 6331, memorienr. 28432

  inv.nr. 6331, memorienr. 28455

  inv.nr. 6331, memorienr. 28570

  inv.nr. 6332, memorienr. 29296

  inv.nr. 6332, memorienr. 29332

  inv.nr. 6332, memorienr. 29409

 (1856) inv.nr. 6333, memorienr. 29876

  inv.nr. 6333, memorienr. 29919

  inv.nr. 6333, memorienr. 29936

  inv.nr. 6333, memorienr. 29974

  inv.nr. 6333, memorienr. 30032

  inv.nr. 6333, memorienr. 30068

  inv.nr. 6333, memorienr. 30193

  inv.nr. 6333, memorienr. 30218

  inv.nr. 6333, memorienr. 30349

  inv.nr. 6333, memorienr. 30367

  inv.nr. 6333, memorienr. 30375

  inv.nr. 6333, memorienr. 30387

  inv.nr. 6333, memorienr. 30489

  inv.nr. 6334, memorienr. 30928

  inv.nr. 6334, memorienr. 30952

  inv.nr. 6334, memorienr. 31149

  inv.nr. 6334, memorienr. 31156

  inv.nr. 6334, memorienr. 31174

  inv.nr. 6334, memorienr. 31711

  inv.nr. 6335, memorienr. 32171

  inv.nr. 6335, memorienr. 32683

  inv.nr. 6336, memorienr. 33247

  inv.nr. 6336, memorienr. 33458

  inv.nr. 6339, memorienr. 36711

 (1857) inv.nr. 6337, memorienr. 33854

  inv.nr. 6337, memorienr. 33866

  inv.nr. 6337, memorienr. 33891

  inv.nr. 6337, memorienr. 34143

  inv.nr. 6337, memorienr. 34269

  inv.nr. 6337, memorienr. 34299

  inv.nr. 6337, memorienr. 34719

  inv.nr. 6338, memorienr. 35063

  inv.nr. 6338, memorienr. 35626

  inv.nr. 6339, memorienr. 35994

  inv.nr. 6339, memorienr. 36032

  inv.nr. 6339, memorienr. 36100

  inv.nr. 6339, memorienr. 36303

  inv.nr. 6339, memorienr. 36319

  inv.nr. 6339, memorienr. 36453

  inv.nr. 6339, memorienr. 36570

  inv.nr. 6339, memorienr. 36590

  inv.nr. 6340, memorienr. 36814

  inv.nr. 6340, memorienr. 36877

  inv.nr. 6340, memorienr. 37003

 (1858) inv.nr. 6342, memorienr. 38620

  inv.nr. 6345, memorienr. 5/857

 (1859) inv.nr. 6350, memorienr. 5/5692

 (1860) inv.nr. 6351, memorienr. 5/7649

Stompwijk
 (1856) inv.nr. 3683, memorienr. 9013

 (1857) inv.nr. 3686, memorienr. 9944

Strijen
 (1856) inv.nr. 4516, memorienr. 6940

Ter Aar
 (1856) inv.nr. 2402, memorienr. 6850

Voorschoten
 (1853) inv.nr. 4161, memorienr. 6754

 (1854) inv.nr. 4162, memorienr. 7832

  inv.nr. 4162, memorienr. 7840

 (1862) inv.nr. 4178, memorienr. 2/105

Wassenaar
 (1858) inv.nr. 3691, memorienr. 1223

  inv.nr. 3691, memorienr. 693/1225
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Wateringen
 (1853) inv.nr. 2693, memorienr. 7335

Woubrugge
 (1857) inv.nr. 2403, memorienr. 7638

Zegwaart
 (1857) inv.nr. 3689, memorienr. 23556

  inv.nr. 3689, memorienr. 23965

Zoetermeer
 (1857) inv.nr. 3686, memorienr. 9973

Zoeterwoude
 (1851) inv.nr. 4157, memorienr. 2694

 (1855) inv.nr. 4166, memorienr. 10360

 (1856) inv.nr.4168, memorienr. 11553/iv
  inv.nr.4168, memorienr. 11556/iv
 (1857) inv.nr. 4169, memorienr. 12226

  inv.nr. 4169, memorienr. 12341

  inv.nr. 4169, memorienr. 12351

  inv.nr. 4169, memorienr. 12946

  inv.nr. 4170, memorienr. 12577

Steekproef omstreeks 1890

’s-Gravendeel
 (1892) inv.nr. 4552, memorienr. 5/5250

  inv.nr. 4552, memorienr. 5/5251

  inv.nr. 4552, memorienr. 5/5257

  inv.nr. 4552, memorienr. 5/5450

’s-Gravenhage
 (1887) inv. nr.3809, memorienr. 10/1160

 (1889) inv.nr. 3815, memorienr. 10/7458

 (1890) inv.nr. 3819, memorienr. 11/1277

  inv.nr. 3819, memorienr. 11/512

  inv.nr. 3820, memorienr. 11/1510

  inv.nr. 3820, memorienr. 11/1538

  inv.nr. 3820, memorienr. 11/2012

  inv.nr. 3820, memorienr. 11/2144

  inv.nr. 3820, memorienr. 11/2385

  inv.nr. 3820, memorienr. 11/2431

  inv.nr. 3822, memorienr. 11/4935

  inv.nr. 3822, memorienr. 11/4939

 (1891) inv.nr. 3822, memorienr. 11/3938

  inv.nr. 3822, memorienr. 11/4092

  inv.nr. 3822, memorienr. 11/4102

  inv.nr. 3822, memorienr. 11/4112

  inv.nr. 3822, memorienr. 11/4180

  inv.nr. 3822, memorienr. 11/4184

  inv.nr. 3822, memorienr. 11/4186

  inv.nr. 3822, memorienr. 11/4265

  inv.nr. 3822, memorienr. 11/4266

  inv.nr. 3822, memorienr. 11/4304

  inv.nr. 3822, memorienr. 11/4363

  inv.nr. 3822, memorienr. 11/4474

  inv.nr. 3822, memorienr. 11/4479

  inv.nr. 3822, memorienr. 11/4651

  inv.nr. 3822, memorienr. 11/4781

  inv.nr. 3822, memorienr. 11/4886

  inv.nr. 3822, memorienr. 11/4911

  inv.nr. 3825, memorienr. 11/6884

  inv.nr. 3825, memorienr. 11/6953

  inv.nr. 3825, memorienr. 11/6968

  inv.nr. 3825, memorienr. 11/7071

  inv.nr. 3825, memorienr. 11/7080

  inv.nr. 3825, memorienr. 11/7092

  inv.nr. 3825, memorienr. 11/7096

  inv.nr. 3825, memorienr. 11/7322

  inv.nr. 3825, memorienr. 11/7331

  inv.nr. 3825, memorienr. 11/7341

  inv.nr. 3825, memorienr. 11/7347

  inv.nr. 3825, memorienr. 11/7532

  inv.nr. 3825, memorienr. 11/7722

  inv.nr. 3825, memorienr. 11/7772

 (1892) inv.nr. 3826, memorienr. 11/7963

  inv.nr. 3826, memorienr. 11/8054

  inv.nr. 3826, memorienr. 11/8132

  inv.nr. 3826, memorienr. 11/8141

  inv.nr. 3826, memorienr. 11/8150

  inv.nr. 3826, memorienr. 11/8228

  inv.nr. 3827, memorienr. 11/8463

  inv.nr. 3827, memorienr. 11/8492

  inv.nr. 3827, memorienr. 11/8911

  inv.nr. 3827, memorienr. 11/8997

  inv.nr. 3828, memorienr. 11/9434

  inv.nr. 3829, memorienr. 12/192

  inv.nr. 3829, memorienr. 12/238

  inv.nr. 3829, memorienr. 12/311

  inv.nr. 3829, memorienr. 12/372

  inv.nr. 3829, memorienr. 12/608

  inv.nr. 3831, memorienr. 12/1864

  inv.nr. 3831, memorienr. 12/1974

  inv.nr. 3831, memorienr. 12/2018

 (1893) inv.nr. 3831, memorienr. 12/2449

’s-Gravenzande
 (1892) inv.nr. 2737, memorienr. 7/897

Alkemade
 (1892) inv.nr. 2439, memorienr. 5/2213

  inv.nr. 2439, memorienr. 5/2460



Alphen
 (1892) inv.nr. 2439, memorienr. 5/2351

Berkel
 (1891) inv.nr. 4657, memorienr. 22/1481

Berkel en Rodenrijs
 (1890) inv.nr. 4650, memorienr. 21/2582

Bleiswijk
 (1891) inv.nr. 4656, memorienr. 22/659

Capelle a/d IJssel
 (1890) inv.nr. 4653, memorienr. 21/6726

Goudswaard
 (1892) inv.nr. 4552, memorienr. 5/5850

Hazerswoude
 (1892) inv.nr. 2439, memorienr. 5/2663

Katwijk aan Zee
 (1881) inv.nr. 4418, memorienr. 3/6535

 (1888) inv.nr. 4419, memorienr. 3/6547

Klaaswaal
 (1892) inv.nr. 4552, memorienr. 5/5273

Koudekerk
 (1892) inv.nr. 2439, memorienr. 5/2731

Leiden
 (1882) inv.nr. 4201, memorienr. 5/1007

 (1883) inv.nr. 4203, memorienr. 5/2548

 (1886) inv.nr. 4209, memorienr. 5/6909

  inv.nr. 4209, memorienr. 5/7127

  inv.nr. 4209, memorienr. 5/7128

  inv.nr. 4209, memorienr. 5/7277

  inv.nr. 4209, memorienr. 5/7456

  inv.nr. 4211, memorienr. 5/8052

 (1887) inv.nr. 4211, memorienr. 5/8248

  inv.nr. 4212, memorienr. 5/9131

  inv.nr. 4212, memorienr. 5/9197

 (1888) inv.nr. 4213, memorienr. 5/9806

  inv.nr. 4213, memorienr. 5/9877

  inv.nr. 4214, memorienr. 6/462

  inv.nr. 4215, memorienr. 6/415

  inv.nr. 4215, memorienr. 6/691

  inv.nr. 4215, memorienr. 6/743

 (1889) inv.nr. 4214, memorienr. 6/1389

  inv.nr. 4215, memorienr. 6/1300

  inv.nr. 4215, memorienr. 6/976

  inv.nr. 4216, memorienr. 6/1750

  inv.nr. 4216, memorienr. 6/1755

  inv.nr. 4216, memorienr. 6/1845

  inv.nr. 4216, memorienr. 6/1946

 (1890) inv.nr. 4217, memorienr. 6/2291

  inv.nr. 4217, memorienr. 6/2303

  inv.nr. 4217, memorienr. 6/2312

  inv.nr. 4217, memorienr. 6/2329

  inv.nr. 4217, memorienr. 6/2593

  inv.nr. 4217, memorienr. 6/2654

  inv.nr. 4217, memorienr. 6/2728

  inv.nr. 4217, memorienr. 6/2879

  inv.nr. 4218, memorienr. 6/3073

  inv.nr. 4218, memorienr. 6/3169

  inv.nr. 4218, memorienr. 6/3250

  inv.nr. 4218, memorienr. 6/3333

  inv.nr. 4218, memorienr. 6/3390

  inv.nr. 4218, memorienr. 6/3438

  inv.nr. 4218, memorienr. 6/3478

  inv.nr. 4218, memorienr. 6/3485

 (1891) inv.nr. 4219, memorienr. 6/1099

  inv.nr. 4219, memorienr. 6/3526

  inv.nr. 4219, memorienr. 6/3536

  inv.nr. 4219, memorienr. 6/3550

  inv.nr. 4219, memorienr. 6/3561

  inv.nr. 4219, memorienr. 6/3584

  inv.nr. 4219, memorienr. 6/3693

  inv.nr. 4219, memorienr. 6/3854

  inv.nr. 4219, memorienr. 6/3985

  inv.nr. 4219, memorienr. 6/4091

  inv.nr. 4219, memorienr. 6/4098

  inv.nr. 4219, memorienr. 6/4221

  inv.nr. 4219, memorienr. 6/4237

  inv.nr. 4220, memorienr. 6/4394

  inv.nr. 4220, memorienr. 6/4403

  inv.nr. 4220, memorienr. 6/4480

  inv.nr. 4220, memorienr. 6/4638

  inv.nr. 4220, memorienr. 6/4690

  inv.nr. 4220, memorienr. 6/4692

  inv.nr. 4220, memorienr. 6/4829

  inv.nr. 4220, memorienr. 6/4852

 (1892) inv.nr. 4222, memorienr. 6/6243

Leiderdorp
 (1890) inv.nr. 4217, memorienr. 6/2356

Leimuiden
 (1892) inv.nr. 2439, memorienr. 5/2387

Monster
 (1892) inv.nr. 2737, memorienr. 7/1230

  inv.nr. 2737, memorienr. 7/912

Nieuw-Beijerland
 (1892) inv.nr. 4552, memorienr. 5/5234

Nieuwerkerk a/d IJss
 (1890) inv.nr. 4653, memorienr. 21/6732

 (1891) inv.nr. 4657, memorienr. 22/1492

Nieuwveen
 (1892) inv.nr. 2439, memorienr. 5/2276
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Noordwijkerhout
 (1890) inv.nr. 4421, memorienr. 3/7806

 (1892) inv.nr. 4423, memorienr. 3/9722

Numansdorp
 (1892) inv.nr. 4552, memorienr. 5/5296

  inv.nr. 4552, memorienr. 5/5542

Oud-Beijerland
 (1892) inv.nr. 4552, memorienr. 5/5631

Oudshoorn
 (1892) inv.nr. 2439, memorienr. 5/2514

Puttershoek
 (1892) inv.nr. 4552, memorienr. 5/6057

Rijswijk
 (1891) inv.nr. 3825, memorienr. 11/7135

  inv.nr. 3825, memorienr. 11/7787

Rotterdam
 (1889) inv.nr. 4648, memorienr. 21/1055

 (1890) inv.nr. 4649, memorienr. 21/1378

  inv.nr. 4649, memorienr. 21/1587

  inv.nr. 4649, memorienr. 21/1695

  inv.nr. 4649, memorienr. 21/1757

  inv.nr. 4649, memorienr. 21/1762

  inv.nr. 4649, memorienr. 21/1976

  inv.nr. 4650, memorienr. 21/2137

  inv.nr. 4650, memorienr. 21/2206

  inv.nr. 4650, memorienr. 21/2207

  inv.nr. 4650, memorienr. 21/2485

  inv.nr. 4650, memorienr. 21/2490

  inv.nr. 4650, memorienr. 21/2651

  inv.nr. 4650, memorienr. 21/2713

  inv.nr. 4650, memorienr. 21/2739

  inv.nr. 4651, memorienr. 21/3398

  inv.nr. 4651, memorienr. 21/3444

  inv.nr. 4651, memorienr. 21/4201

  inv.nr. 4652, memorienr. 21/5201

  inv.nr. 4652, memorienr. 21/5934

  inv.nr. 4653, memorienr. 21/6439

  inv.nr. 4653, memorienr. 21/6459

  inv.nr. 4653, memorienr. 21/6464

  inv.nr. 4653, memorienr. 21/6626

  inv.nr. 4653, memorienr. 21/6669

  inv.nr. 4653, memorienr. 21/6869

  inv.nr. 4653, memorienr. 21/6967

  inv.nr. 4653, memorienr. 21/7118

 (1891) inv.nr. 4654, memorienr. 21/7429

  inv.nr. 4654, memorienr. 21/7459

  inv.nr. 4654, memorienr. 21/7537

  inv.nr. 4654, memorienr. 21/8384

  inv.nr. 4654, memorienr. 21/8542

  inv.nr. 4654, memorienr. 21/8698

  inv.nr. 4656, memorienr. 21/9917

  inv.nr. 4656, memorienr. 21/9951

  inv.nr. 4656, memorienr. 21/9986

  inv.nr. 4656, memorienr. 22/136

  inv.nr. 4656, memorienr. 22/411

  inv.nr. 4656, memorienr. 22/499

  inv.nr. 4656, memorienr. 22/517

  inv.nr. 4656, memorienr. 22/558

  inv.nr. 4656, memorienr. 22/593

  inv.nr. 4656, memorienr. 22/91

  inv.nr. 4656, memorienr. 22/9857

  inv.nr. 4657, memorienr. 22/1142

  inv.nr. 4657, memorienr. 22/1198

  inv.nr. 4657, memorienr. 22/1318

  inv.nr. 4657, memorienr. 22/1398

  inv.nr. 4657, memorienr. 22/1422

  inv.nr. 4657, memorienr. 22/736

  inv.nr. 4657, memorienr. 22/784

  inv.nr. 4657, memorienr. 22/837
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Fredericus Ludovicus Hubertus 
Johannes 261, 409, 410

Bosch van Drakestein, jkvr. 
 Pauline Elisabeth 261

Bosch van Oud-Amelisweerd, jhr.
mr. J.W.M. 416

Bosch van OudAmelisweerd, 
jhr.mr. Wilhelmus Johannes 
 Marie 45

Bosch, Aaltje 478

Bosch, Eduard Daniel Willem
 485

Bosch, familie 68, 69

Bosch, J.W.H. 409

Bosch, jhr. H. van den 45

Bosch, jhr. W.J.P. van den 198

Bosch, Sara Johanna van den
 460

Bosman, Cornelis 450

Bosscha, J. 64, 406

Bosse, mr. P.P. van 406, 407, 
420

Both Hendriksen, Elisabeth 
Charlotta Petronella 263

Both Hendriksen, mr. Willem Jan
 263

Bots, mr. J.B. 64, 95, 419, 420, 
421

Botterweg, H. 428
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Bourdieu, Pierre 34, 35-37, 39, 
71, 277

Boxman, mr. Abraham 409

Braak, B.H. van den 32

Braambeek, H.J. van 429

Brakell Doorwerth, Jacob Adriaan 
Prosper baron van 442

Brakell tot den Brakell, Diederik 
Louis baron van 59

Brand, Jacob 468

Brantsen van de Zijp, mr. Willem 
Gerard baron 425

Brantsen, familie 68, 69

Brantsen, jhr. Carel Marie 425

Brasem, Grietje 475

Brauw, familie De 68

Brauw, jhr.mr. Willem Maurits de
 409, 420, 422

Bredius, familie 68

Bredius, J.P. 422

Bredius, J.P. jr. 423

Bree, Maria la 462

Breggen Azn., Jacobus van der
 414

Breggen Azn., familie Van der
 68

Breugem, Hendrik 471

Breugem, Leendert 487

Breuning, Doede Doedes 414

Breuning, familie 68

Brienen van Wezenstein, Karel 
Hendrik Joseph baron van

 131, 132, 468, 512, 532

Brienen, Adelaide Henriëtte 
 Angelique Baronesse van 132

Brienen, Angelique Adelaide 
 Louise Caroline baronesse van

 132

Brienen, Arnoud Willem baron 
van 131, 132, 138, 445

Brienen, Arnoud Nicolaas Justi-
nus Maria baron 431, 438, 
443

Brienen, Arnoud Willem baron 
van 24

Brienen, familie Van 132

Brienen, Hendrik Johan Baron 
van 132

Brienen, Marie Elisabeth Caroline 

Josephine Ghislaine baronesse 
van 132

Brienen, mr. Jacob Diderik Lode-
wijk Emanuel baron van 132

Brienen, Willem Dirk Arnold 
 Marie baron van 132, 138, 
431, 438, 443

Brienen, Willem Joseph baron 
van 132

Briët, mr. P.E. 417

Brocx, L.G. 64 407

Broeke, P.H.C. van den 442

Bronkhorst, jhr. L. van 198

Bronkhuijze van Leede en 
 Oudewaerd, Cornelis 
 Marianus 459

Brouwer, familie 68

Brouwer, mr. B. 422

Brouwers, familie 68

Brouwers, mr. H.J. 423

Browne Rocquette, Thomas
 464

Browne, François 482

Browne, Ida Dorothea 484

Brucher, Adriana Johanna 475

Bruggen Hugenholtz, Isaäc  
Theodorus ter 228, 419, 420

Bruggen, familie Van 68

Brugmans, dr. H. 429

Brugmans, Johanna Maria 459

Bruijn, A.C. de 417

Bruijn, Frederik Johan Thomas de
 409

Bruijn, Leonardus Franciscus de 
435, 441

Bruin, Adrianus de 446

Bruin, Christiaan Hendrik de 
453

Bruineman, J.A.M. 417

Brule, H.E. van den 429

Brummelkamp, A. 427

Bruyn Cz., Martinus de 448

Bruyn Kops, mr. J.L. de 64, 
422, 423

Bruyn Kops, Willem Gerrit de 
479

Bruyn, familie De 68

Bruyn, Hillegonda de 458

Bruyn, Jacobus Gerardus de 414

Bruyn, mr. Jacobus Gerardus de 
423

Büchner, dr. Ernst Christiaan 
413

Büchner, familie 68

Bulleman, Dirkje 480

Bulsink, Gezina 456

Bulterman, Wouter 484

Bultman, familie 68

Bultman, Herman Frederik 414

Buma, mr. Bernhardus Hop-
perus 435, 440

Buma, Wiardus Willem 434, 
439

Burg Gabriëlszoon, Simon van 
der 489

Burgers, Johanna Hermina 271

Burmania barones Rengers, A.J. 
Juckema van 198

Bussche, C. van den 408

Buuren, mr.dr.ir. J.A.M. van
 408

Bylandt van Marienwaerd, Otto 
Willem Arnold graaf van 441

Bylandt, Anna Agnes Elize gravin 
van 166

Bylandt, Augustine Wilhelmine 
Louise Adriënne gravin van

 218

Bylandt, Carel Jan Emilius graaf 
van 165, 436, 443

Bylandt, Charles George Malcolm 
graaf van 166

Bylandt, Eduard Hendrik Elp-
hinstone graaf van 166

Bylandt, familie Van 68, 166, 
167

Bylandt, Jan Anne Isidore graaf 
van 166

Bylandt, Jean Charles graaf van
 165

Bylandt, Louis Eugène graaf van
 166

Bylandt, mr. Eugène Jean Alexan-
der graaf van 92, 165, 166, 
411

Bylandt, mr. Willem Karel 
 Frederik Pieter graaf van 119, 
425, 427
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Bylandt, Otto Anne graaf van
 152, 165-167, 169, 454, 512, 

545

Bylandt, W.P. graaf van 198

Bylandt, Wilhelmine Louise 
 Adriënne gravin van 4

Bylandt, Willem Frederik van
 165

Bylandt, Willem Hendrik Renaud 
Christiaan graaf van 166

 
Camp, Willem Frederik 434, 

440

Cannadine, David 144

Cappellen Willemszoon, Arij van
 469

Cardigan, Countess of 208

Cardoza, Anthony L. 13, 30, 38, 
40, 82, 101, 144, 161, 176, 182, 
188, 195, 200, 201, 225, 277

Carl, Frederik 465

Carsten, familie 68

Carsten, mr. Hendrik Jan 413

Carteret, Jan Samuel Ennemont
 456

Casembroot, familie De 68

Casembroot, jhr. E.A.O. de 45, 
406

Casembroot, jhr. Francois de
 422, 423

Cate JAzn., Andries ten 453

Catharina Paulowna van Rusland
 57

Catwijck, Otto baron van Wasse-
naer van 438, 443

Cavin, Louise Anna Paulina 475

Christ, Willem Frederik 469

Cio, Anna 475

Citters, familie 69

Citters, jhr.dr. S. van 417

Clemens VIII, paus 15

Clercx, familie 68

Clercx, mr. Jean Mathieu Louis 
Hubert 425

Clifford, H.A. baron 198

Clotterbooke Patijn van Kloetin-
ge, J.C. 436, 441

Clotterbooke Patijn van Kloetin-
ge, mr. J.A.N. 408

Clotterbooke Patijn van Kloetin-
ge, mr. R.J.H. 427

Cobet, dr. Charles Gabriël 478

Cock, Christina Agnes 477

Cock, Johannes Paulus de 448

Cock, mr. Conrad 446

Coemans, Sara Maria 460

Coenen, familie 68

Coenen, jhr. Hendrik Albert Die-
derik 411, 413, 414

Cohen Farro, Gracia 475

Cohen, M.M. 429

Colijn, dr. H. 290, 408, 416

Collot d’Escury, Carel Æmilius 
Els baron 59

Coninck, Gerardus 469

Conze, Eckardt 246

Cool, familie 68

Cool, S. 420

Cornelis, C.L.J. 64, 420, 422

Cornets de Groot van Kraaijen-
burg, jhr. Jan Pieter 64, 66, 
260, 406

Cort van der Linden, mr. P.W.A.
 407

Corver Hooft, familie 68

Corver Hooft, mr. J.R. 423

Cost Jordens, familie 68

Cost Jordens, mr. Willem Her-
man 409, 410, 411

Coster, Cornelia Catharina 480

Coster, Wim 29

Coumans, Petrus Franciscus
 476

Couperus, Louis 74, 124, 193, 
211, 223, 240, 253

Crama, Adrianus 480

Cramer, N. 32

Crassier, Willem Mathias Frans 
Xaverius Theodoor baron de

 45

Cremer, familie 68

Cremer, J.Th. 416, 425

Cremers, Anna Maria Lucia 261

Cremers, familie 68

Cremers, mr. Epimachus Jacobus 
Johannes Baptista 188, 260, 
261, 414, 422, 423, 425

Cremers, mr. Jacobus Johannes

 261, 409, 410, 411, 413

Cremers, mr. Willem Cornelis Jo-
hannes Josephus 425

Croix, Johanna du 460

Croll, Maria Elizabeth 465

Crookewit, Jan Hendrik 158

Curium zie Wijkerslooth, heer 
van Schalkwijk en Weerde-
steyn, Cornelius Ludovicus 
baron de

 
Davé, Antje 465

Daalder, H. 32

Daemen, Adam 15

Daloz, Jean-Pascal 90, 199, 200, 
209, 236

Dam Dirk Willemszoon, Jan van
 464

Dam van Isselt, Edmond Willem 
van 419

Dam, familie Van 68

Dam, Jacobus van 463

Dam, mr. J. 422

Dam, Willem Arnau Cornelis van
 482

Damme, dr.ir. M.H. 408

Deckers, mr.dr. L.N. 429

Dedel, familie 69

Dedem tot den Berg, Alexander 
baron van 423, 425

Dedem, Alexander baron van 179

Dedem, familie Van 68

Dedem, mr. G.W. baron van
 425

Dedem, mr. W.K. baron van
 407, 423, 425

Deel, Johanna 454

Dekkers, Sophia Wilhelmina
 484

Delboy, Martinus Johannes 473

Delden, mr. A. van 64, 422, 
423, 425

Delprat, J.P. 64, 420

Deventer, mr. C.Th. van 427

Deventer, Salomon van 475

Dieben, Johannes Martinus 479

Diedam, Sara van 465

Diedericus Coenen, jhr. Hendri-
cus Albertus 65
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Diepen, Adriana Geerdina 466

Diepen, familie 68

Diepen, George 111, 425

Diepenhorst, dr. P.A. 417

Diepenhorst, mr. G.A. 429

Diert van Melissant, familie 19

Diert, jhr.mr. Rogier Michael 
Franciscus 455

Dieten, Johannes Leonardus van
 466

Dieters, G. 429

Dietz, Johan Georg 484

Dieu Fontein Verschuir van Heilo, 
familie De 68

Dieu Fontein Verschuir van Heilo, 
jhr. Daniël Carel de 411

Diggelen, B.P.G. van 420

Diggelen, familie Van 69

Dijckmeester, familie 69

Dijckmeester, mr. H.J. 423, 425

Dijk, Abraham van 480

Dijk, H. van 27, 31, 143, 144, 
161, 373

Dijk, J.J.C. van 408

Dijk, Thomas Johannes Ferdi-
nand van 457

Dijken, mr. T.A. van 429

Dijkhuis, Willem Lammerts 
540

Dijxhoorn, A.Q.H. 408

Dingjan, Petrus 481

Dirks, familie 69

Dirks, mr. Jacob 419, 420, 423

Dobbelmann, familie 69

Dobbelmann, Franciscus Theo-
dorus Johannes Hubertus

 111, 425

Does de Willebois, familie Van 
der 69, 289

Does de Willebois, jhr.mr. Pieter 
Joseph August Marie van der

 45, 97, 416

Does de Willebois, jhr. Petrus Jo-
sephus Johannes Sophia Marie 
van der 45

Does de Willebois, mr. J.M.B.J. 
van der 422

Dojes, R.P. 416

Dolk, mr. W. 427

Dolle, Johanna 480

Domela Nieuwenhuis, Ferdi-
nand 64, 66, 80, 425

Dommer van Poldersveldt, fami-
lie 69

Dommer van Poldersveldt, jhr. 
Gustaaf Eugenius Gijsbert 
Constant 419, 420

Doniawerstal 148

Donker, Cornelis 415

Donker, familie 69

Donker, mr. L.A. 429

Donner, Johannes Hendricus
 64, 111, 423, 425

Doorn, E.C.U. van 419

Doorn, familie Van 69

Doorn, jhr.mr. W.Th.C. van 427

Doorn, Maria Adriana van 461

Doorn, Maria Johanna van 455

Dorpe, Mattheus van den 467

Dorrepaal, Marijtje 487

Dorth tot Medler, familie Van
 19

Dorth tot Medler, Reinier Engel-
bert van 60

Drees, W. 429

Dries, familie Van den 69

Dries, Hermanus Petrus van den
 409, 410

Driessen, H. 513

Driessen, Johann Heinrich Joseph
 452

Drion, F.J.W. 427

Droesen, dr.ir. W.J. 429

Dronkers, Jaap 30, 31, 44, 200, 
268

Drop, W. 429

Drucker, Louis 133, 134, 135, 
181, 486

Drucker, mr. Hendrik Lode-
wijk 134, 416

Duijvendak, Maarten 28, 31, 
246

Dullert, familie 69

Dullert, mr. Willem Hendrik
 419, 420, 422, 423

Dumbar, familie 69

Dumbar, mr. Gerard 80, 422

Dumonceau, C.H.F. graaf 198

Dupree, Johannes 490

Dusseldorp Superville, jhr.mr. 
D.M. van 45

Dusseldorp, familie Van 69

Dussen, Jan Tijn van der 483

Dussen, jhr. Ocker van der 455

Dussen, jkvr. Jacoba Catharina 
Françoise van der 455

Duymaer van Twist, familie 69

Duymaer van Twist, L.F. 427, 
429

Duymaer van Twist, mr. Albertus 
Jacob 412, 413, 419, 420

Duyn, mr. Willem Hendrik baron 
van der 133

Duynstee, mr. Th.J.A. 427

Duys, J.E.W. 427

Dyserinck, familie 69

Dyserinck, H. 407

 
Ebels, F.E.H. 429

Eck, familie Van 69

Eck, mr. D. van 419, 420, 422, 
423

Eckdom, Hendrikje van 471

Eeghen, Christiaan Pieter van
 449

Eeghen, Jacoba van 111

Eerdmans, dr. B.D. 427

Effendi, R. 429

Egmond, Hendricus van 490

Eijbergen Santhagens, Reinier 
van 451

Eik, Josua van 447

Eikendal, Hendrik Cornelis Marie
 456

Eland, K. 427

Eliaerts, Maria Johanna 456

Elout van Soeterwoude, familie
 69

Elout van Soeterwoude, jhr.mr. 
Pieter Jacob 420

Emants, G. 236, 252

Embden, dr. D. van 417

Emma (koningin) 116, 178, 198, 
251, 263

Engelberts, mr. D. 425

Engelbrecht, Catharina Geertrui-
da 481
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Engelen, familie 69

Engelen, mr. A.W. 419

Engelvaart, A. 64, 407

Enthoven, Karel 449

Enthoven, Leo Israël 449

Erffrenten van Babyloniënbroek, 
jhr. Jacob Nicolaas Johan Jant-
zon van 139, 149, 153, 228, 
431, 437

Erffrenten van Capelle, jhr. Jacob 
Cornelis Jantzon van 434, 
439

Es, Sara van 465

Eskes, Hendrikus 442, 540

Esser, Martinus Henricus 480

Ettingen, Barend van 458

Eversen, Jan Willem Hendrik
 476

Eydman, Cornelia Everdina 484

Eymeren, Bastiaan Jacobus van
 489

Eysinga, familie Van 69, 70, 73

Eysinga, jhr.mr. Frans Julius 
 Johan van 128, 148, 409, 410, 
412, 413, 415, 433, 439, 540

Eysinga, jhr.mr. Idzert Frans van
 431, 438

Eysinga, jhr. Tjalling Aedo Johan 
van 441

 
Faber, J.L. 429

Fabrizio, Don 101

Fagel, François Hendrik Robert 
René baron 135

Fagel, François Willem baron
 454

Fagel, Robert baron 135, 145, 
454

Farncombe Sanders, mr. Antonie 
Jacob Willem 254, 425

Fasseur, C. 260

Feltz, familie Van der 69

Feltz, jhr. Warmold Albertinus 
van der 423, 425

Feltz, mr. G.W. baron van der
 45, 416

Feltz, mr. Jacobus baron van der
 432, 438

Fennema, M. 245

Ferf, P.B.J. 416

Fielliettaz Goedhart, mr. René 
Louis de 473

Filips II 15, 226

Fisenne, jhr. Pieter Maria George 
von 45

Fleskens, A.N. 417, 427

Fock, familie 69

Fock, mr. C. 407

Fock, mr. D. 427

Fockema Andreae, S.J. 63

Fokker, mr. A.J.F. 416

Fontein, familie 69

Foreest, familie Van 69, 241

Foreest, jhr.mr. Cornelis 
van 409, 420, 422

Foreest, jhr.mr. P. van 427

Forestier van Waalwijk, jkvr. Pau-
line Adrienne Philippine de

 455

Fors, Maria Appolonia 465

Franck, S.R. van 64, 420

Fransen van de Putte, André
 258, 259

Fransen van de Putte, Andries 
Steven 258

Fransen van de Putte, Digna Jo-
hanna 260

Fransen van de Putte, familie
 69, 73, 257, 258, 260

Fransen van de Putte, Henriëtte 
Lucie 260

Fransen van de Putte, Izaak Dig-
nus 226, 234, 235, 258-260, 
286, 413, 415, 422, 435, 441, 
445

Fransen van de Putte, Jacques
 258

Fransen van de Putte, Jeanne Lou-
ise 260

Fransen van de Putte, Johannes
 226, 258, 259, 410, 412

Fransen van de Putte, Johannes 
Adolphus Abraham 258

Fransen van de Putte, Johan 
Hora 260

Fransen, Anna Margaretha 226

Franssen, dr. H. 416

Fremery, familie De 69

Fremery, Johannes Andreaes de
 419

Froger, W.A. 64, 423

Fruin, George 464

Fruytier, P.F. 427

Fuld, Elias 451

 
Gaag, Pieter Corneliszn. van der
 488

Garibaldi 100, 101

Geer van Jutphaas, dr. mr. 
Barthold Jacob Lintelo baron 
de 119, 425

Geer van Jutphaas, familie De
 69

Geer, jhr.mr. Dirk Jan de 29, 
82, 120, 408, 427, 429

Geertsema, Cornelis Jans 412

Geertsema, familie 69

Geertsema, W.J. 425

Geest, Lena Cornelisdr. van 470

Geist, Johan Hendrik Jacob 466

Gelder de Neufville, mr. D.M. van
 158

Gelderen, J. van 429

Gelderen, Sara van 485

Gelderman, J. 417

Geluk, Leendert van 474

Gendt, Sara van 462

Gennep, familie Van 69

Gennep, Johanna Christina van
 463

Gennep, mr. Jan van 415, 423

Gent, Hendricus Raymundus Ma-
ria Antonius van 452

Gerbrandij, dr. P.S. 408

Gerhard, A.H. 427

Gericke van Herwijnen, mr. 
J.L.H.A. baron 45, 64, 66, 
95, 407

Gerretson, B.J. 427

Gevers Deynoot, jhr.mr. 
W.T. 420

Gevers Leuven, Peter 460

Gevers van Endegeest, jhr.mr. 
Daniël Theodore 87, 231, 419

Gevers, familie 69

Gevers, jhr. Jan Hugo 447

Gewin, Bernard 92
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Giddens, A. 28

Giebelmeijer, Nicolaas 483

Gijn, familie Van 69

Gijn, Simon Marius Hugo van
 425

Gijselaar, jhr.mr. dr. N.C. de
 45, 416

Gilbert, Maria Magdalena 458

Gildemeester, Adriaan 64, 110, 
425

Glasbergen, Martinus 478

Gleichman, familie 69

Gleichman, mr. Johan George
 423, 425

Glinderman, N. 64, 425

Gockinga, Geertrui Johanna
 478

Gockinga, Godfried Carel 59

Godefroi, familie 69

Godefroi, mr. Michel Henry
 406, 419, 423

Godin de Beaufort, jhr.mr. Karel 
Anthonie 437, 442

Godin, familie 69

Godschalk, Adrianus 23

Godschalk, monseignr. Adrianus
 516

Goedereede 391

Goedkoop, Jan 448, 450

Goedkoop, Pieter 449

Goeij, Johannes Bernardus de
 460

Goeij, Maria Johanna de 479

Goekoop, familie 69

Goekoop, mr. G.J. 425

Goeman Borgesius, mr. H. 64, 
423, 425, 427

Goes van Dirxland, mr. Henri 
Maarten baron van der 260

Goes van Dirxland, mr. L.N. ba-
ron van der 45, 406

Goes van Naters, jhr.mr. M. van 
der 45, 429

Goes, familie Van der 69

Goffman, Erving 34, 37, 38, 
54, 200, 209, 220, 273, 277, 
278, 283

Goltstein van Oldenaller, familie 
Van 69

Goltstein van Oldenaller, mr. 
Hendrik Rudolf Willem baron 
van 410

Goltstein van Oldenaller, mr. Jan 
Karel baron van 412, 419, 420

Goltstein van Oldenaller, mr. 
Willem baron van 254, 407, 
422, 445

Goltstein, Benjamina AnnaFre-
derica Alexandrina barones van

 254

Goossen, Adriana Johanna 476

Goossen, Anna Berendina Ge-
sina 481

Gortzak, Jan 471

Goseling, mr. C.M.J.F. 408

Goudswaard, Cornelis 471

Graaff, Bob de 29

Graafland, jhr. Gilles 454

Graauwenhaan, Samuel van
 437, 441

Gratama, familie 69, 73

Gratama, mr. Lucas Oldenhuis
 422, 423

Gregorius XVI (paus) 15

Gregory, jkvr. Johanna Louisa 
 Gerarda 455

Gregory, mr. Joan Lodewijk Ger-
hard 473

Greuningen, Geertje van 462

Grevenmachern, familietak van 
De Wijkerslooth 24

Grez, jhr.mr. Jan Marie Hendrik 
Joseph de 45

Grez, jhr.mr. Joseph Ludovicus 
de 45

Griendt, Johannes van de 453

Grimmelinkhuyzen, B.E. 220

Groen Azn., J. 429

Groen van Prinsterer, familie
 69

Groen van Prinsterer, mr. Guil-
laume 75, 80, 109, 116, 119, 
133, 419

Groot, Hugo de 35

Groot, Johannes George de 449

Grothe, mr. Jacob Anne 445

Gulik, Johannes Petrus van 463

Guljé, familie 69

Guljé, N.R.H. 422

Guyot, H.D. 64, 425

 
Haar jr., J. ter 417

Haas, Anna de 488

Haas, Jacob de 483

Haasse, Hella S. 57

Haersma de With, familie Van
 69

Haersma de With, jhr. J.H. van
 198

Haersma de With, jhr.mr. J.M. 
van 442

Haffmans, familie 69

Haffmans, mr. J.H.L. 422, 423, 
425

Haffmans, O.M.F. 416

Hage, Pieter 476

Hahn, Albert 115, 118

Hall, Adriaan van 449

Hall, familie Van 69

Hall, Frederik Christiaan van
 450

Hall, mr. Floris Adriaan baron 
van 58, 87, 406, 419, 447

Ham Willemszoon, Cornelis
 469

Hamel, mr. G.A. van 427

Hardenbroek van Lockhorst, mr. 
E.L. baron van 422

Hardenbroek, familie Van 69

Hardenbroek, K.J.G. baron van
 198

Hardenbroek-gravin van Lim-
burg Stirum, G.E.J. barones 
van 198

Harinxma thoe Slooten, familie 
Van 69

Harinxma thoe Slooten, Maurits 
Pico Diederik baron van 432, 
438

Harinxma thoe Slooten, mr. Bin-
nert Philip baron van 435, 
441, 446

Harmens, Anne 540

Harst, Johannes van der 476

Harte van Tecklenburg, Joannes 
Josephus Ignatius 228

Harte, mr. J.J.L. 64, 425
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Hartevelt jr., Abraham 410

Hartevelt, Abraham 479

Hartevelt, familie 69

Hartevelt, Herman Cornelis 478

Hartevelt, Wilhelmina Frederika
 474

Hartman, Casper Martinus 483

Hartman, Wilhelmina Emilia
 455

Hartog, Thérèse 482

Hartogh, familie 69

Hartogh, mr. Abraham Frans 
Karel 425

Hartsen, familie 69

Hartsen, jhr. Cornelis 128, 255, 
407, 410, 412

Hartsen, jkvr. Maria Cornelia
 255

Haseboom, Maria 467

Hasmann, Johanna Hermina
 484

Hasselman, J.J. 422

Hasselman, familie 69

Hasselt, Petrus Josephus Con-
stantinus Felix van 541

Hasselt, familie Van 69

Hasselt, mr. W.J.C. van 419

Hasselt, Petronella Catharina van
 471

Hattem, Willem van 470

Have, Jan Luymbartus ten 451

Havelaar, familie 69

Havelaar, J.P. 407

Heeckeren van Brandsenburg, 
Anna Petronella barones van

 252

Heeckeren van Brandsenburg, Eli-
sabeth Caroline barones van

 252

Heeckeren van de Cloese, Frede-
ric Florent Jacques Henri baron 
van 145

Heeckeren van Enghuizen, Guil-
laume Maurice Alexander ba-
ron van 436, 443

Heeckeren van Enghuizen, Hen-
drik Jacob Carel Jan baron 
van 431, 438, 443

Heeckeren van Kell, mr. Jacob 

Derk Carel baron van 177

Heeckeren van Kell, mr. Willem 
baron van 159, 177, 178, 434, 
440, 445, 541

Heeckeren van Kell, W.H.A.C. 
van 177

Heeckeren van Wassenaer, mr. Ja-
cob Derk Carel baron van 92, 
134, 139, 148, 149, 153, 155, 
176-178, 210, 218, 409, 410, 
431, 437, 443

Heeckeren van Wassenaer, Ro-
dolphe Fréderic baron van

 139, 149, 159, 260, 431, 438, 
444

Heeckeren, familie Van 69

Heeckeren, Frederik Florent Jac-
ques Henri baron van 448

Heek, Gerrit Jan van 451

Heek, Harmina Engelberta van
 271

Heek, Helmich August van 271

Heek, Margaretha Hermina van
 271

Heek, Maria Geertruid van 271

Heek, Nicolaas Gijsbertus van
 271

Heemskerk Azn., mr. J. 420, 
422

Heemskerk Bzn., mr. J. 419, 
420, 422

Heemskerk van Beest, jhr. Jacob 
Eduard van 45

Heemskerk Veeckens, familie
 69

Heemskerk, mr. Theodorus
 255, 425

Heemstra, familie Van 69

Heemstra, G.J. baron van 198

Heemstra, Hector Livius baron 
van 434, 440

Heemstra, mr. S. baron van 406

Heemstra, Willem Hendrik Johan 
baron van 445

Heenk, Philippa Catharina 470

Heer Kloots, Jan Willem de 228

Heeres, mr. J.E. 427

Heiden Reinestein, familie Van
 69

Heiden Reinestein, mr. Louis 
graaf van 419, 420

Heijde, mr. J.F. van der 64, 419

Heijdenrijck, mr. C.J.A. 64, 
422, 424

Hein, Benjamin Marius 228

Hein, familie 69

Hein, Johan Wilhelm 412

Helden, W.K.L. van 198

Heldring, dr. E. 417

Heldt, Bernardus Hermanus
 64, 111, 425

Hellings, Maria Helena Marga-
retha 462

Heloma, mr. Marcus van 436, 
440

Helsdingen, W.P.G. 427

Hen, Anna Margaretha 458

Hengst, familie 69

Hengst, mr. Jan Baptist 412, 
413, 415, 419, 541

Henke, Johannes Joseph 458

Heringa Cats, mr. Pieter 432, 
438

Hermans, Dorine 182

Hermans, H.G.M. 429

Herweijer, Maria 476

Hesselink, Adriana 466

Heukelom, familie Van 69

Heukelom, Jan van 59, 214, 
215, 216, 478

Heukelom, mr. C. van 420

Heuvel, C. van den 429

Heuzen, Cornelis van 480

Heyden tot Doornenburg, familie 
Van der 19

Heyden van Baak, familie Van der
 19

Heyden, Alexander Amondus Jo-
sephus Canisius baron van der

 291

Heyden, familie Van der 69

Heymans, H.J.E. 452

Hiemstra, P. 417

Hilgenga, J. 429

Hillel van Hertzveld, Abraham 
Herrick 467

Hingst, familie 69

Hingst, Sybrand 76, 422, 424
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Hintzen, familie 69

Hintzen, G.H. 425

Hoboken Jzn., Anthony van 453

Hoboken van Cortgene, Jacobus 
van 447

Hoboken van Rhoon en Pend-
recht en Baarland, Anthony 
van 437, 453

Hoekwater, Cornelis 420

Hoekwater, familie 69

Hoeufft van Velsen, jhr. J.P.E. van
 198

Hoeufft van Velsen, jhr.mr. Hen-
drik 541

Hoevell, familie Van 69

Hoeven, jkvr Jacoba Margaretha 
Adriana van der 469

Hoeven, mr. A. van der 416

Hoffman, familie 69

Hoffman, Jacqueline Henriëtte
 203

Hoffman, Marie Aart Frederik 
Hendrik 419, 420, 422, 433, 
440, 446

Hofstede, Helperus Johannes 460

Hogelanden, jhr.mr. Willem de 
Boreel van 439, 448

Hogendorp, Gijsbert Karel van
 58, 62

Holthe van Echten, jhr.mr. H.G. 
van 416

Holtzman, Adriaan 446

Holtzman, familie 69

Holtzman, Petrus Hendrik 424

Hompesch, Adolph Maria Carl 
Franz graaf von 45

Honig Cz., Klaas 451

Hooft van Benthuizen, Otto Bou-
dewijn ’t 409, 410, 433, 439

Hooft van Woudenberg en 
Geerestein, jhr. Hendrik 
 Daniël 45

Hooft, Adriana 457

Hooft, familie ’t 69

Hooft, Jacoba van ’t 462

Hooft, mr. P.C. ’t 416

Hoog, Gerardus Petrus de 472

Hoogenboom, Marcel 32, 33, 
46, 100

Hoogendam, Teunis 489

Hoogendijk, Jan 469

Hoogenstraaten, Adriana Johan-
na 461

Hooghiemstra, Daniela 182

Hoop, Adriaan van der 436, 
443, 450

Hoop, Betsy van der 133

Hoop, Johanna van der 459

Hoorenick, Pieter 480

Hooymans, Petrus 487

Hope Loudon, familie 69

Hope Loudon, jhr. dr. J. 408

Horn, Antje 468

Horst, Johanna van der 489

Horst, mr. Charles van der 19, 
20

Houten, D.J. van 416

Houten, familie Van 69

Houten, H. van 429

Houten, Jannetje van 488

Houten, mr. Samuel van 118, 
257, 422, 424, 425

Houten, Sebo Harmen van 467

Hövell tot Westerflier, familie
 291

Hövell, dr. W.R. baron van 419, 
420

Hoven, Marcel ten 79

Hovy, familie 69

Hovy, Willem 116, 416

Hoyack, familie 69

Hoyer, Carel Loth 460

Hoynk van Papendrecht, familie
 19

Hoynk van Papendrecht, mr. A.
 421

Huber, familie 69

Huber, mr. Ulrich Herman 425

Hubert, Johanna Elizabeth 464

Hubrecht, mr. H.F.R. 427

Hucht, G.L.J. van der 64, 422

Hudig, Johanna Francina 483

Hugenholtz, F.W.N. 427

Hugenpoth tot Aerdt, familie 
Van 19

Huguenin, mr. H.A. 64, 419

Huizinga, Johan 39, 289

Humalda van Eysinga, familie 69

Humalda van Eysinga, jhr.mr. 
 Idzert Frans 424

Huydecooper van Maarssen, jhr.
mr. Joan 78, 410, 412, 413, 
415

Huydecooper van Zeyst, Jan 
 Elias 447

Huydecooper, familie 69

Huyssen van Kattendijke, J.W.F. 
ridder 198

Huyssen van Kattendijke, jhr. 
Hendrik Eduard ridder 455

Huyssen van Kattendijke, jhr. 
W.J.C. ridder 406

Huyssen, familie 69

 
Idsinga, mr. J.W.H.M. van 427

Idzerda, dr. W.H. 64, 421, 422, 
424

IJzerman, A.W. 429

Immink, Anna 490

Insinger, Albrecht Frederik
 409, 452

Insinger, Anton Fredrik 453

Insinger, familie 69

Insinger, Herman Albrecht 422, 
424

Insinger, Maurits Herma-
nus 413, 415, 446, 452

Isendoorn à Blois, Frederik Carel 
Theodoor baron d’ 153

Ittersum, E.G. barones van 198

 
Jackman, S.W. 57

Jacob, familie ’s 69

Jacob, mr. E.H. ’s 422

Jannink, mr. G. 427

Jansen van Afferden, Johannes 
 Jacobus 474

Jansen, familie 69

Jansen, J.C. 407, 427

Jansen, Jan Hendrik 479

Jansen, Wilhelmus Antonius
 485

Janssen de Limpens, mr. 
C.H.J.A. 417

Janssen, Johanna 465

Janssen, mr. F.I.J. 417, 427

Jespers, mr. F.J. 64, 419, 421
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Jitta, Simon Willem Josephus
 451, 452

Jochems, mr. Joachim 434, 
440, 446

Joekes, mr. A.M. 429

Jolles, Albertus Richard 451

Jolles, familie 69

Jolles, mr. dr. Jolle Albertus 95, 
406, 407

Joncheere, Maria de 478

Jonckbloet, dr. W.J.A. 64, 422

Jong, Apolonia de 471

Jong, familie De 69

Jong, K. de 424

Jong, Klaas Harshoorn de 111

Jong, mej. A. de 429

Jong, P. de 219

Jong, P.W. de 417

Jong, Ron de 79

Jong, Tona Frederika de 456

Jong, W.J.E.H.M. de 427

Jonge van Ellemeet, familie De
 69

Jonge van Ellemeet, mr. Willem 
Cornelis Mary de 409

Jonge, familie De 69

Jonge, jhr. J.L. de 424

Jonge, jhr.mr. Bonifacius Corne-
lis de 120

Jongemans, A. 213, 513

Jongh, Anna Maria de 466

Jongh, Charlotta Johanna Hen-
riette de 465

Jongmans, Adrianus 478

Jongstra, mr. A.F. 64, 419

Jonker, Hendrik 490

Jordens, Pieter 470

Jozef II (keizer van het Heilig 
Roomse Rijk) 24, 42

Juten, W.J.F. 427

Kaaij, mr. W. van der 64, 424, 
425

Kalff, familie 69

Kalff, mr. J. 422

Kann, Ellazar 473

Kann, Karel August 473

Kanters, Johanna 477

Kappeyne van de Coppello, mr. 

Johannes 65, 104

Karnebeek, familie Van 69

Karnebeek, jhr. Herman Adriaan 
van 45, 96

Karnebeek, jhr.mr. Abraham Pie-
ter Cornelis van 45, 96, 425

Karnebeek, jhr.mr. dr. Herman 
Adriaan van 98, 100

Karnebeek, jhr.mr. Herman Adri-
aan van 98

Karnebeek, jhr.mr. Maurits Pieter 
Marie van 98

Kat, Herman de 154, 432, 438

Kelderman, Adriaantje 491

Kemeling, Bart 490

Kempe, Maria 468

Kempe, Sabina Magtilda Hen-
rica 460

Kempen, C.J. van 429

Kempen, familie Van 69

Kempen, L.J.S. van 425

Kempen, Sophie Henriette van
 476

Kempenaer, familie De 69

Kempenaer, mr. Jacob Mattheus 
de 421

Kemper, Jan Rudolph 448

Kerdijk, mr. A. 64, 425

Kerkwijk, J.J. van 64, 422, 424, 
425

Kersbergen, Catharina van 470

Kersten, G.H. 429

Kerstens, H.C.F. 64, 421, 422

Ketelaar, Th.M. 427

Ketwich, Geertruida Hillegonda 
van 459

Keuchenius, mr. L.W.C. 64, 
424, 425

Keukenmeester, Johannes Abra-
ham 476

Keurenaer, Cornelis Lodewijk
 450

Keyser, Assur Alexander Henri
 453

Kien, mr. N.P.J. 64, 421, 422

Kievit, A. 429

Kingma Hzn., M. 421

Kip Erp Taalman, W.F. van 64, 
407

Kleerekoper, A.B. 427

Kleffens, mr. E.N. van 408

Kleijn, Johanna 468

Klerck, jhr. G.J.G. 45, 64, 66, 
407

Kluifhoofd, Lijntje 487

Kluppel, Susanne Aletta Elisa-
beth 478

Knobel, F.M. 427

Knobelsdorff tot de Krijtenberg, 
mr. Frederik Wilhelm Adriaan 
Karel baron van 45, 542

Knobelsdorff van Nijenhuis, 
Hendrik Antonie Zwier baron 
van 45

Knobelsdorff, A.J.H. barones 
van 198

Kock van Leeuwen, Johannes 
Cornelis de 473

Kock, mr. Boele Jacobus de 442

Koens, Johan Pieter 448

Kol, H.H. van 416

Kolff, mr. G. 417

Kolkman, familie 69

Kolkman, mr. M.J.C.M. 425

Konings, Pieternella Gerardina
 458

Kooij, Elisabeth van der 470

Kooij, Pim 27, 28

Kool, A. 424

Kool, familie 69

Koolen, mr. D.A.P.N. 427

Kooy Jr. , Johannes 436, 448

Koppen, Bernardus van 491

Kort, Johanna Maria de 481

Kortenhorst, mr. L.G. 429

Korthals, Jacobus Johannes
 158, 433, 439

Kossmann, E.H. 26, 58, 61, 76, 
101, 110

Koudijs, Johanna 491

Kraayo, Jan 490

Kramer, Wilhelmine Jeanne Hen-
riette 461

Kranenburg, Aaltje 480

Kranenburg, mr. R. 417

Krantz, Arnoldus Justus 168, 478

Krantz, Boudewijn Franciscus
 169
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Krantz, familie 168

Kraus, dr. J. 416

Krijger jr., J.M. 429

Krijzer, Maria Helena 486

Krol, Tj. 429

Krolman, Johannes Everardus
 461

Kronenburg, Catharina 467

Kroon, Dina 455

Kropman, mr. G.C.J.D. 417

Kruis, G. 64, 407

Kuenen, dr. Abraham 479

Kuile, Anna Catharina ter 271

Kuile, Harry ter 271

Kuile, Judith Geertruid ter 271

Kuiper, C.J. 429

Kuiper, Yme 28, 29, 31, 33, 34, 
46, 48, 75, 95, 101, 146, 147, 
158, 164, 176, 177, 200, 201, 
204, 246, 247, 277

Kun, E.A.M. van der 416

Kun, familie Van der 19

Kupers, E. 429

Kuyk, mr. J. van 64, 422

Kuylen, Jan Gerrit van der 487

Kuyper, dr. Abraham 80, 81, 104, 
114, 116, 117, 119, 280, 289, 416

Kuys, Maria Johanna Margaretha
 487

 
Laan, Cornelis van der 467

Laan, J.A. 416

Laan, J. ter 427, 429

Laan, K. ter 427

Laan, Remmert 452

Laarse, Robert van der 34, 42, 
46, 47, 62, 75, 81, 91, 181, 200, 
201, 204, 224, 241, 277

Laat, Cornelia de 222

Labouchère, Charles Bernard
 448

Labouchère, Ernst Samuel 450

Labouchère, Hendrik Matthieu
 451

Labouchère, Samuel Pierre 436, 
448

Laboyrie, Françoise 474

Lambrechts de Cortembrach, 
 familie 69

Lambrechts, mr. H.F. 424,  
426

Lambregt, Anna Maria Elisabeth
 471

Lammers, Dirk 433, 439

Lampedusa, Guiseppe Tomasi di
 101

Lamsweerde, A.M.J.E.A. baron 
van 416

Lamsweerde, familie Van 19

Land, familie 69

Land, S.T. 426

Lande, J.C.L. van der 416

Lanfermann, Elisabeth 477

Lange, familie De 69

Lange, mr. M.J. de 422

Langen, Johannes Henricus 542

Langeveld, Johannes Hendrikus 
van 482

Lanschot, mr. W.M. van 417

Lasonder, J.H. 427

Laurent, J.Th. 21

Ledeboer, Willem 271

Leembruggen, Cornelis Johannes
 222, 230

Leembruggen, Johanna Cecilia
 222, 483

Leeuw, Hendrik Johannes van der
 450

Leeuw, Jacobus Johannes van der
 449

Leeuwen, dr. J. van 427

Leeuwen, Jacobus Adrianus Cor-
nelis van 453

Leeuwen, Nicolaas van 481

Leget, Catharina Adriana 480

Leijenburg, jhr. Johan Carel Wil-
lem Fabricius van 435, 441

Lek de Clercq, familie Van der
 69

Lek de Clercq, mr. Cornelis van 
der 409, 410, 412, 436, 440

Lels jr., Murk 452

Lely, dr. Cornelis 110, 407, 408

Lely, familie Van der 69

Lelyveld, Ida Cecilia van 459

Lennep, jhr.mr. F.K. van 69

Lennep, mr. J. van 69

Lennep, familie Van 69

Lennep, jhr.mr. Abraham Jacob 
van 138

Lennep, jhr.mr. Dirk Jacob Carel 
van 444

Lennep, jkvr. Jacoba Diderica Ar-
noldina van 138

Lensing, Constantia 134

Lensing, Wilhelmina Elisabeth
 134

Lenting, mr. L.E. 64, 422, 424

Leo XII (paus) 16

Leopold I (keizer) 137

Levyssohn Norman, mr. H.D.
 64, 426

Leyendecker, mr. Jacobus Johan-
nes 459

Leyten, monseignr. Petrus 23, 
516

Lidt de Jeude, jhr. ir. O.C.A. 
van 82

Lidth de Jeude, familie Van 69

Lidth de Jeude, jhr. ir. O.C.A. van
 408, 429

Lidth de Jeude, mr. Cornelis 
Christiaan van 409

Lidth de Jeude, mr. W.F.C. van
 421

Liefde, Jan Karel de 458

Lieftinck, familie 69

Lieftinck, Franciscus 424, 426, 
427

Lienden, C.J. van 429

Lier, Abraham Israël van 448

Lier, familie Van 69

Lier, Isouard van 449

Lier, mr. Hendrik van 415

Lieven, Dominic 13, 30, 38, 40, 
82, 99, 102, 143, 144, 161, 176, 
182, 201, 277

Ligtvoet, Johanna (ook wel Antje)
 486

Lilaar, mr. F.G.R.H. van 64, 407

Limbeeck, Johannes Anthonie 
van 469

Limburg Stirum Noordwijk, 
Frederik Albert Govert graaf 
van 446

Limburg Stirum van Warmond, 
Leopold graaf van 444, 542
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Limburg Stirum, A.W.A. gravin 
van 198

Limburg Stirum, familie Van
 69, 142

Limburg Stirum, Johan Paul graaf 
van 28, 29

Limburg Stirum, Louis Gaspard 
Adriën graaf van 413, 442

Limburg, L.G.A. graaf van 178

Limburg, mr. J. 427

Limpens, familie De 69

Limpens, mr. K. de 419

Linden Adriaanszoon, Willem 
van der 490

Linden d’Hoogvorst, Marie Phi-
lippine Mathilde Eugenie Ghis-
laine Baronesse van der 132

Linden, Anna Margrieta van der
 467

Linden, Cort van der 407

Linden, familie Van der 69

Linden, Jacoba Johanna van der
 476

Linden, mr. Gijsbertus Martinus 
van der 94, 419, 421, 424

Lit, Hendrik van 456

Lobberegt, Maria Cornelia 464

Löben Sels, C.M.E. van 417, 426

Löben Sels, familie Van 69

Locher-Scholten, E. 29

Lodewijk Napoleon (koning)
 21, 138, 139

Loë Imstenrade, Otto Napoleon 
Maximiliaan Hubert Maria  
baron de 45

Loeff, mr. J.A. 427

Loerakker, A.J. 429

Lom de Berg, mr. P.L. de 419, 
421

Longepee, Rachel Elisabeth Caro-
lina 480

Loon, familie Van 69

Loon, Jan Willem van 422

Loon, jhr. Hendrik Maurits Jaco-
bus van 260, 434, 443, 449

Loon, jhr. Hendrik van 182

Loon, jhr. Willem van 204

Loon-Egidius, T.N. van 198

Loopuyt, familie 69

Loopuyt, mr. Pieter 410, 435, 
441, 451

Looxma, Theodorus Marius The-
resius 432, 438

Lorenzen, Johannes Casper 466

Lotsij, familie 69

Lotsij, mr. Johannes Servaas
 406, 419

Loudon, familie 91

Loudon, mr. James 255, 405

Lowe, Adeline van 240

Lowe, Adolphine van 223

Lowe, familie Van 74

Lowe, Gerrit van 240

Lubbers, Ruud 290

Lucas, E. 64 406

Lucasse, mr. C. 426

Luden Az., Johannes 446

Luden, Hendrik 447

Luik, Jan van 491

Lutgers, P.J. 131

Luyben, mr. Aloysius Franciscus 
Xaverius 421, 422

Luyben, mr. J.L.A. 419

Lycklama à Nijeholt, familie 69

Lycklama à Nijeholt, jhr. Jan 
Anne 177, 542

Lycklama à Nijeholt, jhr. Tinco 
Martinus 147, 148

Lycklama à Nijeholt, jhr. W.H.
 421

Lynden van Hemmen, Frans God-
ard baron van 415

Lynden van Sandenburg, J.C.E. 
graaf van 198

Lynden van Sandenburg, mr. 
C.Th. baron van 407, 422, 
436, 442, 446

Lynden van Sandenburg, W.E.Ch. 
gravin van 198

Lynden, Eritia van 147

Lynden, familie Van 69, 70

Lynden, Frans van 147

Lynden, mr. Robert Melvel baron 
van 415

Lynden, mr. Willem baron van
 419, 421

Lynden, Reinhard baron van
 433, 439

Maarsen, mr. J.H. van 429

Maarsingh, J. 418

Maarsman, Susanna Pieternella
 457

Mackay, familie 69

Mackay, mevr. mr. C.F. baronesse
 429

Mackay, mr. Æneas baron 45, 
75, 407, 419, 421, 424

Mackay, mr. T.P. baron 426

Maere, jhr. Charles de 45

Maesen de Sombreff, familie Van 
der 69, 289

Maesen de Sombreff, jhr. Leo-
nard Pieter Jan Lodewijk van 
der 45

Maesen de Sombreff, jhr.mr. 
L.H.L.J. van der 45, 417

Maesen de Sombreff, jhr.mr. P.T 
van der 45, 422

Magnée, familie 69

Magnée, Leo Hyacinthus Aman-
dus 415

Mahony, Phoebe Ann 458

Man, familie De 69

Man, mr. Maximiliaan Jacob de
 419

Mandele, dr. Jacobus van der
 487

Mannekus, Jacob van 487

Marchant et d’Ansembourg, 
Arthur graaf de 45

Marchant et d’Ansembourg, Iwan 
graaf de 45

Marchant et d’Ansembourg, Jan 
Baptiste Ferdinand Joseph 
graaf de 45

Marchant et d’Ansembourg, Os-
car graaf de 45, 434, 440

Marchant et d’Ansembourg, 
M.V.E.H.J.M. graaf de 429

Marchant et d’Ansembourg, mr. 
H.P. 427

Marchie van Voorthuysen, familie 
Du 69

Marchie van Voorthuysen, mr. dr. 
Evert du 413, 421, 422

Marijt, Johanna Wilhelmina En-
gelina 481
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Marjee, Jacoba Johanna 481

Martens van Sevenhoven, jhr.mr. 
J.C. 409

Martens, Elisabeth 486

Martens, familie 69

Martin, Henri Daniël Antoine
 450

Meekhof Doornbosch, Pieter 
Hendrik 228, 543

Meer, Cornelia van der 470

Meer, Jacoba Geertruida Johanna 
van der 486

Meerburg, Samuel 465

Meerburg, Samuel Adrianus
 459

Meerman, G. 513

Meersch, Margaretha Martina van 
der 455

Mees R.Azn., R.P. 424, 426

Mees, familie 69

Mees, Govert Jacob 222

Meester, mr. Th.H. de 427

Meeussen, mr. K.A. 64, 419, 
421

Meeuwen, familie Van 69

Meeuwen, jhr.mr. Eduard Petrus 
Johannes van 411, 412

Meeuwen, jhr.mr. P.G.M. van
 43

Meijer, Hendrikus Johannes
 452

Meijer, Rebecca 467

Meijering, H.J.W.A. 429

Meijier, W. de 64, 424, 426

Meinesz, familie 69

Melvil, Francis 444

Melvill van Carnbee, Andrew Ro-
bert William 447

Mendels, mr. M. 427

Mensonides, H. 64, 421

Merckelbach, familie 69

Merckelbach, Willem 415

Merkes van Gendt, familie 69

Merkes van Gendt, jhr. Frederik
 45

Merkes van Gendt, jhr. Frederik 
Gerrit 45

Merkes van Gendt, jhr. Frederik 
Gerrit Edmond 413

Merlen, jhr. Jean Baptist van 45, 
432, 439, 445

Merlen, jkvr. Marie Anne Catheri-
ne van 255

Meroy Argenteau, Charles Joseph 
François graaf van 132

Mertens, Petrus Josephus Johan-
nes 67

Mes, mr. A.J.J.M. 429

Mess, dr. Pieter Marinus 487

Messchert van Vollenhoven,  
familie 69

Messchert van Vollenhoven, mr. 
Jan 94, 412, 445

Messchert, Maria Alida 465

Metelerkamp, mr. Adrianus The-
odorus Louis 543

Metman, mr. L. 64, 419

Meulen, Hendrika Catharina van 
der 484

Meurs van Hulshorst, mr. Hen-
drik Frans van 154, 409

Meurs, familie Van 69

Meurs, mr. Willem Cornelis
 454

Meylink, mr. A.A.J. 64, 421

Michiels van Kessenich, familie
 69, 289, 291

Michiels van Kessenich, jhr. 
Alphonse Hilaire Joseph Hu-
bert 289, 291, 417

Michiels van Kessenich, jhr.mr. 
Franciscus Bernardus Huber-
tus 80, 411, 412, 413

Michiels van Kessenich, jhr.mr. 
G.A.H. 418

Michiels van Verduynen, familie
 69

Michiels van Verduynen, mr. Lou-
is Paul Marie Hubert baron

 426

Mijer, mr. P. 64, 421

Mijnlieff, Maria Helena 487

Milly van Heiden Reinestein, jhr.
mr. Louis Albert Sigismund 
Jacques de 45

Mirandolle, Anna Cornelia 457

Mirandolle, mr. C.J.F. 64, 422, 
424

Modderman, mr. A.E.J. 64, 407

Moens, Adriaan 422, 424

Moens, familie 69

Molen Tz., J. van der 427

Molenaarsgraaf 391

Moll (Johan Gerhardszoon), Ger-
hard Hendrik 482

Moll van Charante, Jacob 129, 
482

Moll, Jan Gerrit 474

Moller, dr. H.W.E. 429

Moltmaker, P. 418

Moltzer JEz., Christiaan Nicolaas 
Jacobus 453

Moltzer, J.P. 188

Monchy, Michiel Marinus de
 453

Montée ver Loren, F.H. de 427

Montijn, Ileen 213, 220

Moolenburg, mr. Jacob 415

Moolenburgh, familie 69

Moons Pdr. , Elisabeth 488

Moraaz, S.A. de 64, 419

Mordaunt Crook, J. 48, 201, 
239

Mortel, mr. J.C.A.M. van de 418

Mulder, Nicolaas Josephus 457

Mulken, J.J. van 64, 407

Muller Szn., Hendrik 76, 415

Muller, Ann 456

Muller, familie 69

Mullie, Jean Baptiste 481

Munnicks van Cleef, G. 437, 
441

Muralt, jhr. R.L.L. de 45, 427

Muree, Joannes Christianus Hu-
bertus 479

Mutsaers, mr. J.A. 64, 407, 419

Mutsaers, W.P.A. 64, 426

Muysken, Constantijn 133

 
Naamen van Eemnes, familie Van
 69

Naamen van Eemnes, mr. Alber-
tus van 413, 415, 422

Naathuys, Maria Agnes 465

Nagell van Ampsen, mr. Justi-
nus Egbert Hendrik baron 
van 415
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Nagell, familie Van 69

Naghel, familie Van 74

Napoleon I (keizer) 138, 149, 
411, 412

Nebbens Sterling, mr. H.A. 65

Nederlanden, prins van Lippe-
Biesterfeld, Z.K.H. prins (prins 
Bernhard) Bernhard Leopold 
Frederik Everard Julius Coert 
Karel Gotfried Pieter, prins der

 29

Nederlanden, Z.K.H. Prins Fre-
derik der 134, 137, 139, 431, 
438, 443

Nederlanden, Z.K.H. Prins Hen-
drik der 116, 166, 433, 443

Nedermeijer van Rosenthal, jhr.
mr. J.T.H. 64, 66, 406

Nederpel, Leonardus Joannes 
Franciscus 484

Neuschaefer, Friedrich Eduard 
Ferdinand 479

Nicolaas II (tsaar van Rusland)
 98

Niele, Franciscus van 488

Niermeijer, Ida Magdalena 463

Nierop, mr. F.S.van 417

Nierstrasz C.Jzn., J.L. 422

Nierstrasz, B. 427

Nierstrasz, familie 69

Nieuwenbroek, Cornelis 470

Nieuwland, Willem Paulus 459

Nievervaart, Johanna Gerarda Di-
derica van 464

Nijgh, Johannes Carolus 453

Nijmegen, Dionijs van 463

Nijs, Thimo de 246

Nijsingh, familie 69

Nijsingh, mr. Anthonij Ewoud 
Jan 415

Nijst, familie 69

Nijst, Mathijs Victor 424

Nispen tot Pannerden, jhr. Frans 
Xaverius Jacobus van 415

Nispen tot Sevenaer, jhr.mr. 
Carel Jan Christiaan Hendrik 
van 424

Nispen tot Sevenaer, familie Van
 19

Nispen tot Sevenaer, jhr.  Joseph 
Willem Jan Carel Marie van

 249, 428

Nispen tot Sevenaer, jhr.mr. Leo 
Clemens Christiaan Otto Maria 
van 249

Nispen tot Sevenaer, jhr.mr. 
O.F.A.M. van 249, 428

Nispen van Pannerden, jhr. 
Hermannus Carolus Casper 
Bartholomaeus van 248

Nispen van Pannerden, jhr.mr. 
Carel Everard Joseph Frans van

 249, 409, 411, 412, 437, 441

Nispen van Pannerden, jhr.mr. 
Carel Jan Christiaan Hendrik 
van 249

Nispen van Sevenaer, jhr. Jan An-
toon Christiaan Arnold van

 249, 419, 421, 422, 442

Nispen van Sevenaer, jhr. Raphaël 
Alexander Johannes Boude-
winus Maria van 249

Nispen, familie Van 69, 70, 291

Nispen, jhr.mr. Leo  Clemens 
Christiaan Otto Marie van

 415

Nispen, jhr.mr. Oscar Emil van
 474

Nivard, F.L.D. 418

Nobel, familie 69

Nobel, mr. Carel Johann Richard
 412, 413

Nolens, dr. W.H. 428

Nolet, Jacobus Johannes Gerar-
dus 453

Nolet, Johannes Albertus Jacobus
 452

Nolthenius, familie 69

Nolthenius, mr. Pieter Marius Tu-
tein 421

Noordhoven, Yda 457

Noordman, Derk Derks 487

Noort, Cornelia van 476

Normant, Marie Françoise le
 460

Nunen, J.P.Th. van 64, 426

 

Oedenkoven, Maria Josephina
 457

Okma, R.K. 64, 426

Oldenkott, mr. Bernardus Gerar-
dus Franciscus 474

Olffen, Johannes Anthonie van
 483

Olivier, familie 69

Olivier, mr. Nicolaas 94, 109, 
421

Olne, familie d’ 69

Olne, Josephus Ernestus Huber-
tus Wilhelmus baron d’ 426

Oomen, C.W. 421

Oostdam, Adriana 488

Oostendorp, Theodorus 462

Oosterbaan, N. 428

Oppdeijk, familie 69

Oppdeijk, Walla Melis 426

Oranje, Willem van 226

Oranje-Nassau, Wilhelmina Fre-
derica Louisa Charlotte Mari-
anne van 203

Ort, mr. B. 408

Osch, Henk van 29

Osenbruggen, mr. J.B. van 64, 
424

Otterspeer, Willem 105, 109, 
110, 572

Otto, P. 428

Oud, mr. P.J. 429

Oudermeulen, Cornelis Jan van 
der 133, 432, 441, 443

Oudermeulen, Eduard van der
 133, 444

Oudermeulen, familie Van der 69

Oudermeulen, Frederic van der
 411, 447

Oudermeulen, Ida Catharina van 
der 133, 454

Oudshoorn, Henrikus Hermanus
 475

Outshoorn, Aaltje 469

Pabst van Bingerden, J.M. 177

Pabst van Bingerden, R.W.J. ba-
ron van 198

Pahud de Mortanges, Charles 
Ferdinand 76, 228
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Pahud, Chs. 64, 406

Pallandt, Arnold van 137

Pallandt, Carel Anne Adriaan ba-
ron van 435, 442, 444

Pallandt, Cornelis Herman baron 
van 434, 440

Pallandt, Dirk Jacob Gijsbert Jan 
baron van 139

Pallandt, familie Van 69, 137, 
138, 142, 241

Pallandt, familietak Aylva 137

Pallandt, familietak Hagen 137

Pallandt, familietak Keppel 137

Pallandt, familietak Roosendaal
 137

Pallandt, familietak Waardenburg 
en Neerijnen 137

Pallandt, familietak Walfort 137

Pallandt, familietak Westervoort
 137

Pallandt, mr. Philip baron van
 138, 139

Pallandt, mr. Philip Jacob baron 
van 137, 138, 191, 219, 437, 
442

Pallandt, Willem Anne baron van
 152

Pallandt van Barlham, Adolf Wer-
ner Carel Willem baron van

 153, 432, 438

Pallandt van Beerse, mr. A.W. ba-
ron van 137

Pallandt van Eerde, A.W. baron 
van 137

Pallandt van Eerde, R.Th. baron 
van 137

Pallandt van Keppel, mr. F.J.W. 
baron van 137

Pallandt van Keppel, mr. 
F.W.F.Th. baron van 137

Pallandt van Oud Beijerland, J.W. 
baron van 198

Pallandt van Rosendaal, Reinhard 
Jan Christiaan baron van

 435, 440

Pallandt van Waardenburg en 
Neerijnen, mr. Willem Con-
stantijn baron van 415

Pander, Dirk 479

Panhuys, jhr.mr. Johan Æmilius 
Abraham van 433, 439, 447

Pannekoek, Lotta Cornelia 467

Paredis, J.A. 21

Passet, Anna Gesina 457

Patijn, mr. J.G. 64, 424

Paul I (tsaar van Rusland) 57

Paulez, Francois Joseph 444

Pauw van Wieldrecht, A. 58, 
267

Pauw van Wieldrecht, jhr.mr. 
Maarten Iman 444

Peijpers, Anthoinetta 457

Pelgrom, Margaretha Johanna
 461

Pelinck, mr. E. 417

Pelt, Gerardus van 461

Persijn (Percijn), Hester Constan-
tia 486

Peters, Hendrikus 485

Philippus, Johanna Mechtilda
 486

Philipse, familie 69

Philipse, mr. Johan Antonie
 409, 411, 412, 447

Pické, familie 69

Pické, mr. Carolus Johannes
 413

Piek, Willem Frederik 451

Pierson, familie 69

Pierson, mr. N.G. 407

Pijl, Willem van der 485

Pijlen, Margje van 485

Pijls, Willem Hubert 413, 415

Pijnappel, familie 69

Pijnappel, mr. Menso Johannes
 415

Pilkens, Maria 481

Pius IX (paus) 17

Plaat, Helena van der 461

Plaat, Johannes van der 484

Planjer, Jacoba 481

Plas, Arie van der 491

Pleij, Johannes 485

Pleyte, mr. Th.B. 408

Plomp, Nico 46

Pluijgers, Christiaan 222

Pluijgers, Cornelis Johan-
nes 222

Poel, Cornelia van der 472

Polak, H. 82

Polak, H. 417, 428

Poll, jhr. Archibald Jan van de
 446

Poll, jhr. W.F.H. van de 198

Poll, jkvr. Henriëtte van de 251, 
263

Poll, M.J.M. van 429

Pollema, mr. R. 418

Pols, Johanna 235

Poole, Anne Cornelis le 462

Poole, mr. Samuel le 479

Poorter, dr. Johannes Henricus 
Hubertus de 419, 421

Poorter, familie De 69

Poortman, mr. K.A. 64, 420, 
421

Poot, Pleuntje 469

Posthuma, H. 429

Postma, Eelkje Lucia 490

Pott, Rembertus 466

Potuit, Arie 461

Povel, Bernard Anton 433, 443, 
448

Povel, Eduard Johannes Anton
 445, 451

Prak, Maarten 29

Prévinaire, Jean Baptiste Théodo-
re 159, 230

Prévinaire, Marie Prosper Théo-
dore 158, 159, 230, 231

Prins, familie 69

Prins, Jan 415

Prins, jkvr. Henriëtte Elisabeth 
Adriana 221, 464

Prins, mr. Adriaan Theodore
 221

Prinsen, familie 69

Prinsen, Wilhelmus Josephus 
Hubertus 415

Proust, Marcel 176

Provó Kluit, mr. Hendrik 64, 
76, 420

Pruijs van der Hoeven, Bertha Ge-
rarda Petronella 479

Pruisen, Wilhelmina van (konin-
gin) 203

Putt, K.L.H. van der 429
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Putte, Johannes Adolphus van 
de 226, 258

Putte, Johannes van de 226, 258

Putte, Justus van de 258

Pyls, familie 69

Pyls, Willem Hubert 422

 
Quack, Hendrick Pieter Godfried
 67, 260

Quarles van Ufford, jhr.mr. Hen-
drik Gustaaf 455

Quarter, Johanna 457

Quintus, familie 69

 
Raadt, familie De 69

Raadt, mr. G.M. de 421

Raadt, mr. Gerrit Adrianus de
 413

Raadt, Petrus de 85, 469

Raalte, mr. E.E. van 428

Radder, Anna Marie 475

Rahusen, familie 69

Rahusen, Herman 412

Rahusen, Herman Jan 111

Ram van Schalkwijk, Anna Catha-
rina Maria 24

Ram, D.J.L. de 426

Ram, familie De 69

Ramack, Gerardus Franciscus Ja-
cobus 486

Rambonnet, J.J. 408

Randwijck, mr. Lodewijk Napo-
leon graaf van 260

Ranitz, jhr. Sebastiaan Mattheüs 
Sigismund de 116, 198, 250

Ranitz, jkvr. Françoise Isabelle 
Henriëtte de 115

Raphaël, Johan Samuel 449

Rappard, mr. A.G.A. ridder van
 418

Rechteren Limpurg, Adolf Frede-
rik graaf van 437, 442

Rechteren van Ahnem, Jan Dirk 
graaf van 445

Reede, familie Van 69

Reekers, familie 69

Reekers, mr. Frederik Joseph Ma-
ria Anton 109, 417, 424, 426

Reenen, familie Van 45, 69, 241

Reenen, jhr. Frederik van 260

Reenen, jhr.mr. Gerlach Cornelis 
Johannes van 45, 255, 260, 
421, 422

Reenen, jkvr. Jacoba Clara Frede-
rika van 255

Reenen, mr. J.W. van 435, 440

Reepmaker, Adriana Jacoba 
Christina 464

Rees, familie 69

Rees, O. van 424

Regout, Edmond Robert Hubert
 250

Regout, familie 69, 73, 250

Regout, Hubert Gerard Louis
 111, 250, 414, 415

Regout, Ludovicus Franciscus 
Hubertus 250

Regout, mr. Louis Hubert Willem
 250, 417

Regout, Petrus Dominicus 210, 
230, 250, 409, 435, 449

Regout, Pierre Alexander Hubert
 437, 450

Regteren Limpurg, mr. Adolp h 
Frederik Lodewijk graaf van

 434, 440

Reif, Heinz 66, 153, 187, 188, 
189, 190, 195, 201

Reijnaard, Arie 468

Reinalda, M.A. 418

Reinders, familie 69

Reinders, Geert 420, 421

Reinwardt, Casper George Carel
 459

Rentinck, Steven 471

Repelaer van Molenaarsgraaf, jhr.
mr. Ocker 434, 439

Repelaer van Molenaarsgraaf, jhr.
mr. Ocker Johan 433, 439

Repelaer van Spijkenisse, jhr. 
Paulus 432, 438

Reuchlin, jhr. Pierre Adriën 45, 
449

Reuther, A.E. 64, 407

Rhemen van Rhemenshuyzen,  
familie Van 69

Rhemen van Rhemenshuyzen, 
mr. Cornelis Herman baron 

van 78, 95, 409, 411, 412

Ribbius Peletier, mej. mr. A.E.
 418

Richter, Johanna Maria 477

Ridder, Catharina Maria Josepha 
de 460

Riemsdijk, familie Van 69

Rieu junior, Paul du 478

Rieu, Anthony du 461

Rievenaar, Hendrik 485

Rigney, Louis Johan 461

Rijckevorsel, Abraham van 409, 
411

Rijckevorsel, familie Van 19, 
69, 73

Rijckevorsel, mr. Carolus J.H. van
 414

Rijckevorsel, mr. Carolus Jacobus 
Antonius van 95

Rijk, Johannes Engelbrecht 462

Rijke, mr. W. de 418

Rijkse, Hendrika 458

Rijsterborgh, familie 69

Rijsterborgh, Leendert 411

Rink, mr. P. 428

Rochussen, Emilie Annette 98

Rochussen, J.J. 64, 98, 407

Rochussen, jhr.mr. Willem 
Frederik 64, 66, 98, 109, 407

Rochussen, Maria Petronella 98

Röell, familie 69

Röell, jhr.mr. Joan 261, 424, 
426

Röell, W. baron 198

Roest van Limburg, mr. Theo-
dorus Marinus 94, 407

Roest, familie 69

Rogier, L.J. 19, 24, 46

Roij van Zuijdewijn, Eugenius 
 Arnoldus Anne Josephus de

 475

Roijaards van Scherpenzeel, mr. 
Herman 435, 441, 445

Roijen, familie Van 69

Roijen, mr. Berend van 415

Roijen, mr. Isaac Antonij van 409

Rombach, dr. C.A. 64, 422, 424

Romkes, Jan 452

Romme, mr. C.P.M. 408
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Romunde, Magdalena Requina 
Wilhelmina van 261

Roo van Alderwerelt, J.K.H. de
 64, 422

Roodenburg, mr. L.N. 428

Roodhuyzen, A. 428

Roolvink, mr. E.G.M. 429

Roomberg, Maria Theresia 480

Roorda, D.J. 31

Rooseboom, W. 64, 426

Roosjen, mr. A.B. 429

Roothaan, J.Ph. 21

Rooy, Piet de 26

Rosenthal, George 446, 450

Rossem, Petrus van 452

Rost van Tonningen, mr. M.M.
 429

Rothschild, Hélène de 203, 
204, 239

Rovenius, Philippus 15

Royaards van den Ham, familie
 69

Royaards van den Ham, mr. Wil-
lem Jan 426, 433, 439, 443

Royen, mr. Adriaan Jan van 411

Rüder, Christina Amalia 479

Rue, Maria la 463

Ruijter, Gerritje de 484

Ruijter, H. 429

Ruiter Zijlker, familie De 69

Ruiter Zijlker, mr. Derk de 422, 
424, 426

Ruland, L.F.H.C. 64, 426

Rutgers van Rozenburg, David
 442

Rutgers van Rozenburg, familie
 69

Rutgers van Rozenburg, jhr.mr. 
Jan Willem Hendrik 423, 
424, 426, 429

Rutgers, mr. V.H. 428

Ruys de Beerenbrouck, jhr. mr. 
Charles Joseph Marie 43, 
289-291, 428

Ruys de Beerenbrouck, familie
 290, 291

Ruys de Beerenbrouck, jhr.mr. 
G.L.M.H. 64, 66, 290, 407, 
424

Ruys de Beerenbrouck, jhr.mr. 
Gustave Alexande Marie Joan-
nes 290, 429

Ruyven, Kriena Hendrina van
 464

 
Saaijmans Vader, familie 69

Saaijmans Vader, mr. Pieter Hen-
drik 423

Sablerolle, Johannes Cornelis
 470

Salm, Adrianus van der 470

Salm, Hendrik 450

Salm, Wilhelmina van der 489

Salomons, Saartje 467

Salomonson, Maurits Wertheim
 449

Salvador-De Pinto, Rachel 455

Sandberg, familie 69

Sandberg, jhr.mr. Johannes Al-
bertus 423, 424

Sannes, mr. G.W. 428

Santheuvel, familie Van den 69

Sasse van Ysselt, familie Van
 69, 289

Sasse van Ysselt, jhr. Louis Jan 
Baptist van 80, 409, 411, 
412, 414

Sasse van Ysselt, jhr.mr. A.F.O. 
van 418, 428

Sassen, familie 69

Sassen, mr. Napoleon Franciscus 
Carolus Josephus 411, 412

Savornin Lohman, jhr.mr. 
Alexander Frederik de 64, 66, 
75, 78, 79, 114-119, 249, 280, 
407, 424, 428

Savornin Lohman, jhr.mr. Bo-
nifacius Christiaan de 116, 
418

Savornin Lohman, jhr.mr. Sebas-
tiaan Mattheüs Sigismund de

 116

Savornin Lohman, jhr.mr. Wittert 
Hendrik de 115

Savornin Lohman, Maurits Adri-
aan de 115, 116

Schaaf, Johannes Matthias 483

Schaepman, dr. Hermanus Jo-

hannes Aloysius Maria 289, 
424, 426

Schaepman, familie 69

Schaepman, Herman 80, 105

Schaepman, Th.F.M. 429

Schagen van Leeuwen, A.M. 64, 
424

Schaick, Margaretha van 465

Schaijk, Karel August van 474

Schaik, Johannes Petrus van
 475

Schaik, mr. J.R.H. van 430

Schaik, Pieter Johannes van 482

Schaper, J.H.A. 428

Schas, Anna Maria 145, 474

Scheepbouwer, Elisabeth 458

Scheffer, Joseph Willem Frederik
 446

Scheffer, Pieter (of Petrus) 488

Schenck van Toutenburg, Frede-
rik 15

Schenk, Johanna Maria Catharina
 477

Schepel, J. 64, 424, 426

Scheurer, J.G. 428

Schie, Martinus van 462

Schiffer van Bleiswijk, Cornelis
 420

Schiffer van Bleiswijk, familie
 69

Schijf, Huibert 30, 31, 44, 245, 
268

Schilthuis, J. 430

Schim van der Loeff, mr. 
M.M. 428

Schimmelpenninck tot Nijenhuis, 
mr. Rutger Jan graaf 447

Schimmelpenninck tot Nijen-
huis, Rutger Jan graaf 249

Schimmelpenninck van der Oye 
van Hoevelaken, Jan Elias Ni-
colaas baron 417, 426

Schimmelpenninck van der Oye, 
Alexander baron 109, 424

Schimmelpenninck van der Oye, 
Jan Elias Nicolaas baron 119, 
120

Schimmelpenninck van der Oye, 
jhr.mr. Willem Anne Assueer 
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Jacob 414

Schimmelpenninck van der Oye, 
Willem Anne baron 109, 411, 
412, 442

Schimmelpenninck, familie 69, 
70, 249

Schimmelpenninck, Gerrit graaf
 249

Schimmelpenninck, jhr. 
G.J.A. 428

Schimmelpenninck, mr. Francis 
David graaf 249

Schimmelpenninck, mr. Rutger 
Jan 249

Schimmelpenninck, mr. Rutger 
Jan graaf 421, 424, 426

Schinkel, Marrigje 483

Schinne, Jacoba Theodora van
 454

Schlüter, Auguste Christiana
 462

Schmidt, C. 28, 91

Schmitz, Ferdinand Josephus 
Wilhelmus Hermanus 451

Schoemaker, A.J. 418

Scholder, Anna Dorothea Baren-
dina 473

Scholten van Aschat, Jean Pierre
 456

Scholten, Hermanus Carel 437, 
448

Scholten, Jan Evert 445

Scholten, Willem Albert 260, 
431, 438, 444, 450

Schooneveld, mr. P.C. 64, 420

Schöpperle, Conrad 474

Schot, familie 69

Schot, mr. Gijsbertus 109, 412, 
414

Schouten, J. 430

Schouten, Yda 466

Schram, Wouter Jorinus 450

Schrauwen, Reindert 486

Schravesande, Johannes 485

Schreinemacher, familie 69

Schreinemacher, Jan Hubert 
 Joseph 426

Schretlen, Dominicus Antonius
 477

Schreuder, Alida 456

Schreuder, Arie Frederik 482

Schreuder, Johanna Alberdina
 466

Schreuders, O.J. 86

Schrieck, P.G.J. van der 64, 
424, 426

Schrieke, dr. B.J.O. 408

Schultz van Haegen, Jan Hendrik
 442

Schuurbeque Boeye, jhr.mr. Jean 
François 45, 152

Schuurbeque Boeye, jhr.mr. Louis 
Wilhelmus Adrianus 45

Schuurbeque Boeye, jhr.mr. Sam-
uel 45

Schuurbeque Boeye, Joan 59

Schwartzenberg en Hohenlans-
berg, George Frederik baron 
thoe 441

Secker, W.P. 32

Seijffardt, A.L.W. 64, 407, 426

Seljee, Nicolaas 461

Sellmer, Cornelia Philippina
 484

Seret, H. 424, 426

Serooskerken, familie Van 91, 
447

Serrarens, P.J.S. 430

Serraris, jhr.mr. Theodore 45

Seydlitz, Desirée François Philip-
pus 435, 440

Sickesz, familie 69

Sickesz, mr. Cornelis Jacob 424

Sikkes, P. 418

Sillem, Ernst 445, 451

Sillem, Johan Gottlieb 451

Singendonck, Elisabeth Bonifacia
 461

Singendonck, jhr. Johan Anne
 92

Sinon, Cornelis 467

Sirtema van Grovestins, J.E.N. 
baron 198

Sitter, familie De 69

Sitter, Johan de 409

Sitter, mr. Willem de 414

Six, familie 69

Six, jhr.mr. W. 65, 407

Sleen, H. van 430

Sleijden, Philippe Willem van der
 64, 110, 424

Slicher van Domburg, familie
 69

Slicher van Domburg, mr. Jan Ja-
cob 420, 421

Slicher, mr. Lodewijk Cornelis
 167, 454, 512, 545

Slingelandt, Albrecht Johan ba-
ron van 465

Sloet tot Oldhuis, mr. Bartholo-
meus Willem Anne Elisa ba-
ron 29, 86, 420

Sloet van de Beele, mr. Ludolf 
Anne Jan Wilt baron 423

Sloet, familie 69

Slogteren, Albertus Hendrikus 
van 476

Slotemaker de Bruïne, dr. 
J.R. 82, 408, 430

Sluis, W. van der 430

Sluyterman, Bernardus 235

Smeenge, mr. H. 64, 426, 428

Smeenk, C. 430

Smidt, familie 69

Smidt, mr. H.J. 407

Smit van NieuwLekkerland, Leen-
dert 434, 439

Smit, Arie 170

Smit, familie 69

Smit, Fop 170, 181, 512

Smit, Fop jr. 170, 171

Smit, Frederik Pieter Jo-
hannes 458

Smit, Jan 170, 453, 465

Smit, Leen 170

Smit, mr. Hendrik Jan 95, 412, 
414, 420, 423, 426

Smit, mr. Henk Jan 65

Smit, Pieter 452

Smits van Oyen, Johannes Theo-
dorus 415

Smits, familie 69

Smits, mr. A.J.I.M. 417

Smits, mr. Petrus Johannes Anto-
nius 414, 415, 423

Snijders, Johannes Jacobus 477

Snoeck, familie 69
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Snouckaert van Schauburg, A.C. 
baron 198

Snouckaert van Schauburg, 
G.Ch. baron 198

Snouckaert van Schauburg, Wil-
helmina Jeanne baronesse

 456

Soeterik, Petronella Johanna
 474

Sombart, Werner 31

Sonsbeeck, Bernard Joseph van
 59

Sonsbeeck, familie Van 19, 69

Sonsbeeck, mr. Herman van
 261 406

Sophie (koningin) 57, 60, 86

Soute, Cornelia Johanna 489

Spanninga, Jan 471

Spengler, familie 69

Spengler, Jacob 450

Spengler, jhr. J.T. van 406

Speyer, Moïses 477

Spiekman, H. 428

Spieringh, Willem Hendrikszoon
 461

Spill, mr. dr. J.H.W.Q. ter 428

Spitholt, Hendrika Johanna 487

Sprenger, Maria Jacoba 463

Spruit, Adolf Christiaan 472

Staal, H.P. 417

Staal, jhr. J.A.G. van der 198

Stamford, Wilhelmina Louisa 
baronesse van 455

Starre, Gerardus Hermanus van 
der 481

Steenberghe, mr. M.P.L. 408

Steengracht van Duivenvoorde, 
jhr.mr. Hendrik Adolph 433, 
440, 444

Steengracht van Duivenvoorde, 
jhr. Nicolaas Johan 436, 441, 
447

Steenwijk, J.W.J. baron de Vos van
 179

Steger, dr. A.M.A.A. 418

Steinmetz, W. 430

Steyn, J.A. van 198

Stieltjes, T.J. 64, 423

Stoel, S. van der 220

Stok, Jan Hendrik Bastiaan 467

Stokvis, J.E. 430

Stokvis, Pieter 27, 28

Stolte, H. 64, 420

Stone, Lawrence 28, 200

Stoop, familie 91

Stoop, Johannes Bernardus 450

Stork, Charles Theodorus 111, 
412, 414, 415, 449

Stork, familie 69

Stork, mr. Cornelis Hendrik
 449

Storm van ’s-Gravesande, jhr. 
C.M. 420, 421, 423

Storm, familie 69

Storm, mr. Lambertus Dominicus
 420

Stralen Monsieur, Tobias van
 464

Streefkerk, Elisabeth 490

Strens, familie 69

Strens, mr. Pascal Hubert 407, 
421

Stroebel, Johannes Antonius
 457

Stuers, jhr.mr. V.E.L. de 428

Stuers, jkvr. Louise Wilhelmine 
Françoise Felicité de 255

Stumpel, E.J.M. 430

Suermondt Az., Cornelis 448

Suermondt Bz., Willem 450

Suring, J.G. 430

Swaan, Carolina Martina de 460

Swaan, Dirk Johannes de 460

Swaay, prof. G.J. van 417

Sweens, mr. J.C.M. 430

Sweerts de Landas Wijborgh, 
Coenraad Willem baron 135, 
145, 483

Swinderen, familie Van 69, 70

Swinderen, jhr. Gerard Regnier 
Gerlacius van 153, 410-412, 
432, 438

Swinderen, jhr.mr. Jan Hendrik 
Frans Karel van 148, 159, 
414, 416, 432, 438

Swinderen, jhr.mr. Petrus Johan-
nes van 120

Swinderen, Quirina van 148

Swinkels, Petronella Macarina
 459

Sypesteyn, familie 69

Sypesteyn, jhr. C.A. van 423

 
Taack Trakanen, Frederik van
 448

Taets van Amerongen van Nate-
wisch, J. baron 411, 412

Taets van Amerongen, familie
 69, 136

Taets van Amerongen, H.W.J.E. 
baron 198

Taets van Amerongen, Louis Rei-
nier baron 136

Taets van Amerongen, Pieter 
Hendrik baron 420, 421, 423

Taets van Amerongen, Willem 
baron 136, 458

Tak van Poortvliet 69

Tak van Poortvliet, Adriaan 228, 
437, 441

Tak van Poortvliet, mr. Johannes 
Pieter Roetert 117, 118, 250, 
257, 407, 423, 424, 426

Tak, Adriaan 228, 250, 437, 441

Tak, Hendrika 489

Tak, Metje 490

Tak, Pieter Lodewijk 168, 250

Tas, Simon 471

Tavenraat, Arnoldus 464

Tavenraat, Maria Helena 222, 
482

Teding van Berkhout, Quirina Ca-
tharina Petronella 139

Teding van Berkhout, familie
 28, 69, 91, 139, 414

Teding van Berkhout, jhr.mr. 
Adriaan Volkert 414

Teenstra, E.M. 428

Teixeira de Mattos, Isaäc Eduard
 45

Temme, Johanna Carolina Chris-
tina Margaretha Thérèse 134

Tempel, dr. J. van den 82, 408, 
430

Terpstra, mr. J. 430

Terwen, Thomas Leonardus
 485
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Testers, Adriaan Hubert 543

Tets van Goudriaan, jhr.mr. Jacob 
George Hiëronymus van 94, 
260, 407

Tets, familie Van 69

Tets, jhr. G.J. van 198

Tets, jhr.mr. Hendrik Barthout 
van 260

Teulings, mr. F.G.C.J.M. 430

Teunissen, Helena 456

Tex, familie Den 69

Tex, jhr.mr. Cornelis Jacob Arnol-
dus den 414

Thijssen, Th.J. 430

Thompson, F.M.L. 188, 195

Thomsen, Peter 483

Thooft, familie 69

Thooft, mr. Jacobus 414, 416

Thoolen, Theodoor 484

Thorbecke, mr. J.R. 18, 48, 60-
62, 64, 66, 72, 80, 96, 109, 260, 
406, 407, 421, 423

Thuessink van der Hoop van 
Slochteren, familie à 69

Thuessink van der Hoop van 
Slochteren, mr. Abraham Jo-
han Thomassen à 424

Tienhoven, familie Van 69

Tienhoven, mr. Gijsbert van
 407, 414, 416

Tijssink, Martha Christina 460

Tilanus, H.W. 430

Tinbergen, Gijsbertus Johannes
 475

Tindal, G.A. baron 198

Tjalma, J. 430

Tjarda Starkenborgh Stachouwer, 
jhr.mr. E. van 417

Tol, Catharina van 487

Tol, Leendert Gerardus van den
 473

Tollius, prof. mr. Herman 59

Tonckens, familie 69, 73

Tonckens, mr. Wijncko Johannes
 410, 411, 412

Toom, Gerrit den 450

Toorn, Elisabeth Jacoba van 
den 457

Travaglino, mr. J.A.N. 64, 426

Trémoïlle et de Thouars, jkvr. 
Cornélie Valentine 25

Trémoïlle et de Thouars, prinses 
Charlotte Amélie Zéphirine de 
la 25

Treub, Jacobus Petrus 489

Treub, mr. M.W.F. 408

Troelstra, mr. Pieter Jelles 116, 
428

Tromp, Walle 473

Truijen, mr. P.W.H. 430

Tuyll van Serooskerken van Vleu-
ten, Ernst Lodewijk van 447

Tuyll van Serooskerken, 
E.F.C.H.J. baron van 198

Tuyll van Serooskerken, familie 
Van 69

Twent van Kortenbosch, mr. 
J.A. 165

Twent, Agatha Wilhelmina 165

Twente 76, 193, 271, 524

Tydeman jr., mr. M. 428

 
Uytermark Rietveld, mr. Johan 

Rudolf Eselinus 228

 
Valeton, Theodora Catharina 

Cornelia 463

Valk, H. de 20

Valk, Machiel van der 472

Valkenburg, jhr.mr. C.C. van 43

Vas Visser, Gerrit 228

Veauce, Charles Eugène de Cadier 
baron De 25

Veblen, Thorstein 217

Veegens, mr. J.D. 64, 426

Veen, familie Van 69

Veen, Johanna van 488

Veen, mr. P. van der 420, 421

Veen, mr. R. van 428

Vegelin van Claerbergen, jhr.mr. 
Pieter Benjamin Johan 176, 
432, 438

Vegelin van Claerbergen, jkvr. Ca-
tharina Maria 221, 267, 473

Velde, Adrianus van de 474

Velde, Anna Ernestine van de
 260

Velde, Henk te 77

Velde, mr. Henri Adolphe van de 
64, 255, 426, 428

Velden, Arie van der 471

Velt, mr. J. in ’t 418

Velzen, S. van 64, 426

Venedien, Cornelia Maria Eliza-
beth van 457

Vening Meinesz, mr. S.A. 65, 
424

Verbraak, Petrus Theodorus 448

Vereschildt, Pieter 485

Verheij van den Bogaard, Basti-
aan 410

Verheij van den Bogaard, familie
 69

Verheijen, familie 69

Verheijen, jhr.mr. Jan Baptist Ar-
noldus Josephus Maria 416, 
423, 424

Verheyen, familie 289

Verheyen, jhr.mr. Franciscus Xa-
verius Arnoldus 289, 291, 417

Vermeulen, dr. P.J.F. 417, 424, 
426

Vermeulen, familie 69

Vermooten, Abraham 486

Verniers van der Loeff, mr. 
H.C. 64, 426

Verrips Roukens, K. 146

Verschoor, familie 69

Verschoor, Herman Elise 412

Verschuer, Barthold Arnold baron 
van 45, 444, 543

Verschuer, Barthold Frans Johan 
Anne baron van 45

Verschuer, Bernhard Friedrich 
baron van 45

Verschuur, Benjamin Gijsbertus
 167, 458

Versluys, familie 69

Verspyck, jhr. G.M. 198

Versteeg, B. 220

Versteeven, Martina 466

Verstege, Johannes Jacobus Wil-
helmus Eliza 473

Verstegen, S.W. 146

Vervark, Alida Maria 462

Vervelde, Gerrit 490

Vessem, mr. A.J. van 418
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Vette, Maria Elizabeth de 477

Vieke, Susanna 481

Vierhout, Jacobus 468

Vijlbrief, N. 418

Vijver, Johannes van der 464

Vijver, Leonardus van der 447

Villers de Pité, familie 69

Villers de Pité, jhr. Louis Libert 
Guillaume Marc 80, 410, 
411, 413

Viruly Verbrugge, W.A. 423, 
424, 426

Viruly, Cornelis Eliza 447

Viruly, familie 69

Viruly, Theodorus Petrus 413, 
414, 416

Visser van Hazerswoude, Gerrit
 228, 433, 439

Visser van Hazerswoude, mr. 
Dirk 255, 426, 434, 440, 444

Visser van IJzendoorn, mr. A.C.
 428

Visser, dr. Johannes Theodoor de
 119, 428

Visser, familie 69

Visser, Franciscus 466

Visser, Johanna 488

Visser, Johanna Maria 487

Visser, L.L.H. de 430

Visser, mr. J.A. de 408

Vissering, mr. S. 64, 66, 407

Vliegen, W.H. 428

Vlieland Cornelisdochter, Janne-
tje 491

Vlielander Hein, mr. Benjamin 
Marius 416

Vlielander, familie 69

Vlierboom, Casper 451

Vliet jr., P. van 428

Vliet, Antje van 472

Vliet, Cornelis van 463

Vliet, David van der 447

Vliet, Johanna van 477

Vlijmen, B.R.F. van 64, 426, 
428

Vlissingen, Paul Cornelis 
van 436, 449

Vlok, Neeltje 470

Vlugt, dr. W. de 418

Vogelaar, Jacobus 489

Vogels, J. 220

Vogelvanger, Henricus Johannes 
Ignatius 463

Völcker, Hendrik Gerard Johan
 446

Volker Lz., Adriaan 452

Vollenhoven, familie Van 69

Vollenhoven, Joost van 413, 
414, 428

Voocht, Antonius Josephus Jo-
hannes Casparus de 60

Voogdij, Cornelis 489

Voombergh, Albert 436, 447, 
448

Voorst tot Voorst, J.J.G. baron van
 417

Voorst tot Voorst, Johanna Maria 
barones van 291

Voorst tot Voorst, L.F.J.M. baron 
van 418

Voorst, familie Van 19, 69

Voorst, mr. W.H. van 420

Voort van Zijp, C. van der 428

Voort, Pieter van der 470

Vorrink, J.J. 418

Vos de Wael, familie 19, 69

Vos de Wael, mr. Antonius Fran-
ciscus 414, 426

Vos van Hagestein, Adrianus
 433, 439

Vos van Steenwijk, mr. W.L. ba-
ron de 179, 417, 418

Vos van Steenwijk, C. de 179

Vos van Steenwijk, familie De
 69, 180

Vos van Steenwijk, Henri baron 
de 544

Vos van Steenwijk, J.A. baron de
 179

Vos van Steenwijk, mr. J.W.J. ba-
ron de 424

Vos van Steenwijk, mr. Jan Arend 
Godert baron de 179, 180, 
183, 204, 411, 413, 544

Vos, dr. I. H. J. 430

Vos, ir. H. 430

Vos, Johannes de 481

Vos, Lijsbeth 468

Vosmeer, Sasbout 15

Vries, Boudien de 27

Vries, familie De 69

Vries, Hille de 146, 154

Vries, Johan de 143

Vries, L.W. de 426

Vries, mevr. A.E.J. de 430

Vries, Minnie de 482

Vries, Peer 30

Vuuren, A.C.A. van 428

 
Waal Hermenszoon, Arie van der
 488

Waal, E. de 407

Waal, familie De 69

Waal, Jan van der 462

Waal, Johannes de 450

Waanders, Willem 484

Waard, Jannes Klaassens de 544

Waay, Nicolaas van der 198

Wachter, Daniel Simon 482

Wadding, Lena van der 467

Waerden, dr. ir. Th. van der 430

Wagenaar, W. 430

Wahl, Friedrich Rudolph 473

Walchren, mr. S. van 420

Walchren, familie Van 69

Waldeck Pyrmont, Helena Agnes 
Alexandrina Amelia Carolina 
Gräfin von 252

Wall, Margaretha Elisabeth van 
de 454

Walter, familie 69

Walter, mr. F.J.F.M. 426

Wandelen, Wouter van 490

Wartenhorst, Elizabeth 476

Wassenaar, Ida Janna 461

Wassenaar, Nanne Arjens 441

Wassenaer Obdam, Maria Corné-
lie gravin van 148

Wassenaer van Catwijck, familie 
Van 69

Wassenaer van Catwijck, mr. 
Otto Jakob Eiselanus baron 
van 417, 426, 428

Wassenaer van Catwijck, Otto 
 baron van 203, 423, 424, 431

Wassenaer van Rosande, J.D. 
 baron van 417
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Wassenaer, familie Van 22, 142

Wasson, Ellis 13, 30, 38, 40, 67, 
69, 82, 114, 123, 146, 154, 161, 
176, 177, 182, 193, 201, 277

Waterreus, Adrianus 466

Waterschoot van der Gracht, mr. 
W.S.J. van 417

Weber, Willem Frederik Karel 
Richard 475

Weber, Max 28, 34, 35, 41, 68, 
85, 264, 277

Weede, familie 69

Weegman, Carel 458

Weel Dzn., Anthony van 410, 
411, 441

Weel, familie Van 69

Weel, mr. David van 435, 440

Weenink, Aaltje 486

Weerdesteyn, familietak van De 
Wijkerslooth 24

Weijden, M.P. van den 430

Weijland, Sara Henrietta 459

Weitkamp, J. 430

Welcke, Addy van der 240

Welcke, Constance van der 223, 
240, 253

Welcke, familie Van der 74

Welcke, Henri baron van der
 124, 240, 253

Welderen Rengers, familie Van
 69

Welderen Rengers, mr. Wilco 
Julius baron van 416, 432, 
438, 448

Welderen Rengers, Th.M.Th. ba-
ron van 417

Welt, Derk Knol 416

Welt, familie 69

Welter, Ch.J.I.M. 408

Wendelaar, mr. W.C. 430

Wens, Wouter Antony van der 222

Wensen, Johannes Ignatius van
 478

Werf, Lijsbeth van der 469

Werk, familie Van de 69

Werk, mr. R. van de 424

Werkhoven, Elisabeth 490

Wernink, Geertruida Catharina
 478

Wertheim, Abraham Carel 416

Wertheim, familie 69

Wesseling, Abram Johannes
 476

Wessem, familie Van 69

Wessem, Jan Carel van 410, 411

Westerhoff, dr. R. 420, 421, 423

Westerman, Frans 472

Wiardi Beckman, dr. H.B. 418

Wichen, F.H. van 428

Wichers, mr. B. 64, 420, 421

Wickevoort Crommelin, Alida 
van 133

Wickevoort Crommelin, Jan Pieter 
Adolf van 436, 442, 445

Wienfort, Monika 144, 200

Wierda, Hendrik Willems 544

Wieringen, Simon van 488

Wiggers van Kerchem, Carel 
Frederik Wilhelm 478

Wijck, familie Van der 69

Wijckerslooth van Grevenma-
chern, Angelica Louisa van

 24, 132, 138

Wijkerslooth de Weerdesteyn, 
Franciscus Joannes baron de

 19, 23, 24, 25

Wijkerslooth de Weerdesteyn, 
mr. Jean Baptiste Louis 
Corneille Charles baron de

 25, 428

Wijkerslooth, heer van 
Schalkwijk en Weerdesteyn, 
Cornelius Ludovicus baron 
de 13-26, 35, 36, 41-43, 132, 
138, 152, 213, 219, 225, 228, 
276, 277, 289, 435, 440, 468, 
512, 513, 515, 517, 530

Wijkerslooth, familie De 24, 
25, 41

Wijkerslooth, Henricus Jacobus 
de 24

Wijnbergen, familie Van 19

Wijnbergen, Judith Maria There-
sia Assuëra Ignatia barones van

 25

Wijnbergen, mr. Antonius Ignati-
us Maria Josephus baron van

 25, 45, 428

Wijnkoop, D. 430

Wilde, mr. J.A. de 408

Wilhelm I (Duitse keizer) 244

Wilhelmina (koningin) 116, 
198, 455, 456, 474, 476, 480, 
481, 484, 489

Willem I (koning) 13, 16, 21, 
24, 42, 43, 45, 58, 60, 135, 203, 
254, 265

Willem II (koning) 24, 42, 43, 
45, 97, 135, 254, 265

Willem III (koning) 18, 56, 57, 
58, 86, 90, 97, 134, 178, 230, 
255

Wilterdink, Nico 91, 373

Winter, Elisabeth Cornelia de, 
479

Winter, Johanna Adriana de
 470

Wintershoven, mr. P.F.E. van
 64, 421

Wintgens, mr. W. 64, 420, 421, 
424

Wintle, Michael 159, 184

Wit, C.E.H. de 62

Wit, Joseph de 444, 452

Witkamp, Bernard Anton Joseph
 449

Wolf, Benjamin (Michael) 483

WolffMetternich, Levin Max Paul 
Marie Hubert graaf 45

Woltering, Hermanus 
Arentz 481

Woltjer, dr. J. 417

Woltjer, dr. R.H. 418

Woudenberg, H.J. 430

Wouters, Dirk 462

Wrede, Johan Frederik 475

Württemberg, Sophia Frederika 
Mathilde van 57

Württemberg, Willem Frederik 
Karel van 57

Wüste, Justus Rudolph 436, 443

Wybenga, mr. S. 64, 421, 423, 
424

Wylick Haffmans, familie Van
 69

Wylick, J.J.A. van 420
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Ypeij, familie 69

Ypeij, mr. A. 420

Ypeij, Nicolaas 434, 439

 
Zaaijer Azn., dr. J. 426

Zaal, C. van den 430

Zaalberg, Elisabeth Gerardina
 481

Zanden, Jan Luiten van 158

Zandt, P. 430

Zandwijk, Maria 471

Zeeuw, A.B. de 418

Zeijl senior, Wilhelmus van 488

Zeller, Maria Francisca van 463

Zijdenbos, Hendricus Johannes
 459

Zijl, Annejet van der 29

Zijlker, familie 69

Zijlker, Jan Freerks 420, 421

Zijlma, G. 64, 417, 426

Zijlstra, A. 430

Zijp Kzn., J. 64, 426

Zinnicq Bergman, familie Van
 69

Zinnicq Bergman, mr. Franciscus 
Johannes Emilius van 423

Zurhorst, Christoffel 464

Zuylen van Nijevelt van de Haar, 
Etienne baron van 203, 204, 
239

Zuylen van Nijevelt, Jan Adriaan 
Hugo baron van 139

Zuylen van Nijevelt, Adriana Ma-
ria baronesse van 137, 138, 
139

Zuylen van Nijevelt, Elisabeth Jo-
hanna Adriana baronesse van

 135

Zuylen van Nijevelt, familie Van
 69, 70

Zuylen van Nijevelt, Jacoba Elisa-
beth baronesse van 135, 456

Zuylen van Nijevelt, jkvrw. Adri-
ana Maria van 191

Zuylen van Nijevelt, mr. H. baron 
van 135

Zuylen van Nijevelt, mr. Jacob Pie-
ter Pompejus baron van 97, 
135, 407, 416, 420, 421, 446

Zuylen van Nijevelt, mr. Julius 
Philip Jacob Adriaan graaf van

 87, 135, 421

Zuylen van Nijevelt, mr. P.J.A. 
graaf van 407

Zuylen van Nijevelt, Philip Julius 
baron van 136

Zuylen, Adriana van 468

Zwaan, dr. J. de 418

Zwetsloot, Maria 489

Zwijsen, Johannes 21, 23, 516


