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Met de benoeming van de eerste leden van de ridderschap op 28 augustus 1814 deed 

de regionale adel opnieuw zijn intrede in noord-brabant, nadat

deze daar sinds de Opstand geen rol meer had gespeeld. Klaasje Douma onderzoekt in 

hoeverre deze in de loop van de negentiende eeuw groeiende groep families en personen 

een herkenbare regionale groepsidentiteit ontwikkelde.

Ze doet dit door eerst een groepsportret van de Brabantse adel te schetsen en vervol-

gens de groepsvorming in het kader van familienetwerken en sociale omgang. Daarna 

beschrijft ze de Brabantse edelman als politicus en bestuurder en als landedelman. 

Tot slot neemt ze de adellijke vereniging bij uitstek, de ridderschap, 

onder de loep, waarbij deze wordt vergeleken met andere provinciale 

ridderschappen en brengt ze de Brabantse edellieden voor het voet-

licht, die gedurende een zekere periode beschouwd kunnen worden 

als de vaandeldragers van de Brabantse cultuur en identiteit.
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Voorwoord

Aan de totstandkoming van dit boek ging een langdurig proces vooraf, waarbij het niet al-
leen gaat om de laatste jaren die in het teken hebben gestaan van het onderzoek naar de 
adel in Noord-Brabant. Ook al die jaren daarvoor, waarin mijn belangstelling voor (cul-
tuur)historie meer of minder heeft gesluimerd, hebben uiteindelijk geleid tot dit tastbare 
resultaat. Dat proces begon al tijdens een jeugd waarin lezen een belangrijke plaats in-
nam. Regelmatig bezocht ik de jeugdbibliotheek om daar boeken over historische perso-
nen of gebeurtenissen te lenen. Op de lagere school kreeg ik verschillende jaren les van 
leerkrachten die met hun spannende verhalen en hun enthousiasme over historische boe-
ken mijn interesse verder aanwakkerden.

Toch koos ik na de H.B.S. niet voor de (cultuur)historische richting. Dat de belangstel-
ling voor cultuurwetenschappen wel was blijven sluimeren, bleek toen ik voor mijn studie 
aan de Open Universiteit niet koos voor het beoogde vak (bedrijfs)economie, maar voor 
een studie cultuurwetenschappen. Het maakte vervolgens niet meer uit dat een aantal van 
de aangekondigde cursussen niet doorging, want toen was ik allang door het vak gegre-
pen. Mijn scriptie over de bewoners van het kasteel Heeze bracht mij, dankzij de mede-
werking van de familie Van Tuyll van Serooskerken en de enthousiaste ondersteuning van 
archivaris Carel Smit uit Heeze, in aanraking met de uitdagingen van een familiearchief. 
Ik kwam erachter hoe geweldig het is in zo n archief onderzoek te kunnen doen. Tevens 
werd mijn belangstelling voor adelsgeschiedenis gewekt.

Op advies van mijn scriptiebegeleider dr. Pieter Stokvis benaderde ik prof. dr. Arnoud-
Jan Bijsterveld met de vraag of een promotieonderzoek tot de mogelijkheden behoorde. 
Dankzij zijn enthousiaste medewerking kon ik aan mijn onderzoek beginnen en op dat 
enthousiasme en zijn ondersteuning heb ik de volgende dertien jaar steeds een beroep 
mogen doen. Hij stimuleerde en corrigeerde waar nodig en paste zich geduldig aan mijn 
tempo aan. De adviezen van prof. dr. Yme Kuiper, die in de laatste jaren als mede-promo-
tor fungeerde, hebben bijgedragen aan een hechtere theoretische fundering van het on-
derzoek. Beide promotores hebben mij onder het motto ‘less is more’ gestimuleerd keu-
zes te maken en waar nodig te schrappen. Ook ik heb moeten leren mij te conformeren 
aan een belangrijk principe van goed onderzoek, namelijk ‘to kill my darlings’.

In de lange periode van het onderzoek heb ik gebruik kunnen maken van de hulp van 
talloze bibliotheek- en archiefmedewerkers. In het bijzonder wil ik de medewerkers van 
de Brabant Collectie, het Brabants Historisch Informatie Centrum en de Hoge Raad van 
Adel noemen. Zij dachten met mij mee en gaven mij de nodige adviezen. Voor de af-
beeldingen in dit boek kon ik daarnaast een beroep doen op het Regionaal Archief in Til-
burg, het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven, en de Stadsarchieven in Breda en 
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 ’s-Hertogenbosch. Mijn bijzondere dank gaat uit naar jonkheer Van Meeuwen en de heer 
Van de Mortel die mij toestemming gaven om in de onder hun beheer staande archieven 
onderzoek te doen in niet-openbare archiefstukken. Met de eerste had ik een plezierig ge-
sprek over mijn onderzoek, waarin hij zich afvroeg of de Brabantse adel wel zo adellijk 
was. Het ging volgens hem toch vooral om een stel ‘Bossche heren’. Ik heb dankbaar ge-
bruik gemaakt van materiaal waarover Ottie Thiers uit Vught en Sjaak de Waal uit Hel-
mond vanwege hun eigen onderzoek beschikten en dat zij mij ter hand hebben gesteld.

Ik prijs mij gelukkig met de medewerking en ondersteuning die ik van zo velen mocht 
ontvangen. De meeste dank gaat echter uit naar mijn vader en moeder en mijn echtge-
noot. De eersten hebben mij gestimuleerd mijn eigen keuzes te maken en stonden daar 
dan ook achter. Zij hebben al die jaren meegeleefd met en waren ge nteresseerd in mijn 
tocht op het pad van de wetenschap. Geert was vooral mijn steun en toeverlaat aan het 
thuisfront. Hij zorgde ervoor dat ik weer op het rechte pad kwam als ik afdwaalde en mijn 
aandacht te veel richtte op andere zaken. Hij was de vriendelijke maar noodzakelijke ‘sla-
vendrijver’ zonder wie ik de eindstreep wellicht niet gehaald had. Daarom wil ik dit boek 
vooral aan hen opdragen.

Heeze, augustus 2015



1 Inleiding

1.1 Inleiding

Marinus de Jonge werd op 13 augustus 1790 in ’s-Hertogenbosch geboren en overleed 
daar op 22 mei 1864. Zijn vader, François de Jonge, was afkomstig uit Zeeland, waar hij 
onder meer schepen van Zierikzee was geweest. Door diens huwelijk met Anna Martini, 
telg uit een aanzienlijke Bossche familie, lag de toekomst van deze tak van het protestant-
se geslacht De Jonge in Noord-Brabant. Nadat Marinus in 1813 maire van Helvoirt was ge-
worden en gehuwd was met de rijke Sara Ortt van Nijenrode, ging hij op kasteel Zwijns-
bergen wonen. Hij huurde het kasteel maar startte alvast met een verbouwing om van zijn 
toekomstige eigendom een aanzienlijk stamhuis voor deze nieuwe tak van de De Jonges 
te maken. Nadat hij in 1820 inderdaad eigenaar van kasteel en landgoed was geworden en 
zich voortaan ‘De Jonge van Zwijnsbergen’ noemde, volgde in 1825 de kers op de taart met 
zijn verheffing en opname in de koninkrijksadel. Het jaar daarop volgde zijn toetreding 
tot de ridderschap van Noord-Brabant. Hij werd ook lid van diverse eliteverenigingen, zo-

Afb. 1.1 Kasteel Zwijnsbergen in Helvoirt. Van dit kasteel wilde Marinus de Jonge van Zwijnsbergen (1790-
1864) het stamhuis maken van de nieuwe, Brabantse tak van het adellijk geslacht De Jonge (Nl-HtBHIC).
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Afb. 1.2 Voorgevel van Huis Baest op het gelijknamige landgoed, 1964. In 1817 werd jonkheer mr. P.E.A. de 
la Court (1760-1848) mede-eigenaar van dit landgoed. In 1825 kwam het in handen van zijn kinderen, van 
wie vooral zoon jonkheer mr. L.J.A.A. de la Court (1795-1865) zich bezig hield met het beheer. In 1932 ging 
het landgoed over naar de familie Van de Mortel (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, nr. 511507, foto 
Gerard Dukker).

Afb. 1.3 Ruïne van het kasteel te Asten, 1889. Clemens van Hövell van Westervlier en Weezeveld (1878-
1956) erfde dit kasteel van zijn moeder, jonkvrouw R.M.A.A.J.B.W. Boreel de Mauregnault (1853-1911) (NL-
EhvRHCE, 20210 Gemeente Helmond, foto Mulder).



 1.1 Inleiding 17

als de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap en het Provinciaal Genootschap voor Kunsten 
en Wetenschappen. Daarnaast was hij op verschillende terreinen bestuurlijk actief. Hij is 
het prototype van een landedelman die in de eerste helft van de negentiende eeuw een 
centrale positie innam binnen de protestantse adel van Noord-Brabant.

Daarentegen was voor Jos. de la Court in de tweede helft van de negentiende eeuw de 
stad zijn leefwereld. Hij werd als afstammeling van twee vooraanstaande rooms-katholie-
ke geslachten op 16 februari 1840 geboren in ’s-Hertogenbosch en overleed in Vught op 23 
mei 1907. Van vaderszijde was hij afkomstig uit een familie die sinds 1823 deel uitmaakte 
van de Brabantse adel en onder meer eigenaar was van landgoed de Baest in Oostelbeers. 
Zijn moeder, een Half-Wassenaer wier vader in 1814 was benoemd in de ridderschap van 
Noord-Brabant, werd na het overlijden van haar broer in 1853 vrouwe van Onsenoort en 
Nieuwkuijk. Toch maakte Jos. vooral carrière in de stad. Hij bekleedde een bijna onafzien-
bare rij politieke en bestuurlijke functies, waaronder die van gedeputeerde van Noord-
Brabant, bestuurslid van diverse kiesverenigingen, bestuurslid van de ridderschap van 
Noord-Brabant en bestuurslid van de invloedrijke Noordbrabantsche Maatschappij van 
Landbouw. Een groot deel van het politieke en bestuurlijke leven in Noord-Brabant in de 
laatste decennia van de negentiende eeuw draaide om hem. Daarnaast behoorde hij tot 
de rijkste inwoners van ’s-Hertogenbosch. Aan deze bevoorrechte en invloedrijke positie 
kwam een eind met zijn faillissement in 1903.

Clemens van Hövell van Westervlier en Weezeveld was niet afkomstig uit Noord-Bra-
bant maar werd door zijn huwelijk in 1906 met een telg uit de familie Van der Does de 
Willebois opgenomen in het uitgebreide netwerk van aan elkaar verwante, rooms-katho-
lieke adellijke families. Hij werd op 23 april 1878 geboren op ’t Joppe in Gorssel en over-
leed op 14 mei 1956 in Roermond. Hij begon zijn maatschappelijke carrière als advocaat 
in ’s-Hertogenbosch, waarna hij substituut-griffier werd bij het gerechtshof. Na 1918 werd 
hij rechter en later vicepresident bij de arrondissementsrechtbank in Roermond. Zijn 
moeder, een Boreel de Mauregnault, was vrouwe van Asten en Ommel en na haar dood 
verkreeg Clemens samen met een broer na enkele jaren de heerlijkheid in bezit. Omdat 
hij na zijn pensionering op het toen vervallen kasteel wilde gaan wonen, startte hij in 1935 
met een herbouwcampagne. De Tweede Wereldoorlog en een brand in 1944 maakten van 
het kasteel opnieuw een ruïne waardoor Clemens na 1945 moest afzien van zijn plannen.

De hier ten tonele gevoerde mannen behoorden tot de adel in de provincie Noord-Bra-
bant in de negentiende eeuw en de eerste decennia van de twintigste eeuw. Waarom zou 
deze groep mannen die als edellieden te boek staan onderwerp van historisch onderzoek 
moeten zijn? Bij de beantwoording van die vraag zijn twee aspecten in ogenschouw te ne-
men. Ten eerste gaat het om de plaats van deze groep in en het belang ervan voor de ge-
schiedenis van Noord-Brabant. In dat kader behandel ik ten eerste de vraag welk beeld er 
van ‘Brabant’ bestaat en kijk ik naar de huidige status quaestionis van het wetenschappe-
lijk onderzoek over Brabant. Daarna geef ik aan waarom onderzoek naar ‘Brabantse’ adel 
een belangrijke toevoeging kan zijn op het bestaande onderzoek inzake ‘Brabant’ en daar-
mee ook een bijdrage kan leveren aan een meer complete en adequate beeldvorming. Het 
tweede aspect betreft de plaats van het onderzoek binnen het Nederlandse en internati-
onale adelsonderzoek. Om die plaats te bepalen ga ik in op de state of the art van dat on-
derzoek en geef ik aan waarom de onderhavige studie daaraan een bijdrage kan leveren. 
Deze studie handelt over de vraag of de onderzochte groep al of niet een eigen adellijke 
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(en) Brabantse identiteit bezat. Daarom komt daarna dit begrip aan de orde. Ten eerste be-
antwoord ik de vraag waarom juist in het geval van de ‘Brabantse’ adel de vraag naar zijn 
identiteit van belang is en waarom dit begrip kan helpen licht te werpen op deze groep. 
Ten tweede kijk ik naar identiteit als onderdeel van het huidige maatschappelijk debat en 
licht ik mijn keuze voor juist dit aspect toe.

Nadat ik aldus mijn onderzoek heb ingekaderd en heb toegelicht volgt de behandeling 
van de methodiek. Daartoe heb ik eerst een overzicht van het Nederlandse elite- en adels-
onderzoek en van publicaties van adellijke auteurs opgenomen, waarna ik op basis van dit 
overzicht een zevental thema’s en concepten uit dit overzicht selecteer. Vervolgens richt 
ik mij op het onderzoek naar de adel in Noord-Brabant. Ik refereer daarbij opnieuw aan 
de bijzondere situatie in Noord-Brabant en kom daarna tot de formulering van de cen-
trale vraagstelling van dit onderzoek. Daarna behandel ik de toepasbaarheid van de gese-
lecteerde thema’s en concepten voor het onderzoek naar de ‘Brabantse’ adel. Daartoe ga 
ik eerst in op het concept identiteit op basis van een artikel van Willem Frijhoff.1 Daarna 
komen de zes andere concepten aan de orde en formuleer ik een aantal deelvragen. Ver-
volgens ga ik in op de periodisering en bespreek ik de globale inhoud van de hoofdstuk-
ken 2 tot en met 6 en het afsluitende zevende hoofdstuk. Analoog aan de behandeling 
van thema’s en concepten komt daarna het theoretisch perspectief aan de orde waarvan 
ik in mijn onderzoek gebruik heb gemaakt. Ik baseer mij daarbij mede op het door mij 
geselecteerde onderzoek. Door gebruik te maken van uit ander onderzoek aangereikte 
concepten en theorieën plaats ik mijn onderzoek in de traditie van het Nederlands elite- 
en adelsonderzoek. Ik geef daaraan een eigen invulling die is toegespitst op mijn onder-
zoek. Ik ga de discussie aan met mijn voorgangers en onttrek mij niet aan wat Wim Pelt 
noemde, ‘het gesprek zonder eind’.2 Ten slotte besteed ik aandacht aan de methodologie 
en het bronnengebruik.

1.1.1 ‘Brabant’ en het onderzoek naar ‘Brabant’

In 1996 was het tweehonderd jaar geleden dat Brabant als zelfstandig gewest toetrad tot 
de Staten-Generaal. In het kader van de viering daarvan gaf het provinciaal bestuur op-
dracht tot het analyseren van de geschiedenis van Noord-Brabant in die twee eeuwen. Het 
doel was de bestaande historische kennis in een overzichtelijk raamwerk te plaatsen en 
opnieuw te doordenken.3 In 1996 en 1997 verscheen deze geschiedenis in drie kloeke de-
len.4 De publicatie ging vergezeld van een Leemtenlijst waarin de auteurs inventariseerden 
welke ‘witte vlekken’ er met name in de geschiedschrijving over de negentiende en twin-
tigste eeuw bestonden en welke nieuwe uitdagingen denkbaar waren. Een aantal auteurs 
noemt het ontbreken van vergelijkend onderzoek tussen regio’s en bevolkingsgroepen en 
de behoefte aan ‘Brabant-brede’ studies op diverse terreinen. In het deel over de sociale 
geschiedenis lezen we bijvoorbeeld: ‘Studies over levensloop en levensbehoeften op het 
vlak van de gehele provincie, waarbij zand en klei, katholiek en protestant, kunnen wor-
den vergeleken, ontbreken.’ En verderop: ‘Op het vlak van de sociale hiërarchie overheer-
sen de publicaties over boer (rijk en arm) en landarbeider: de elite en met name de mid-
dengroepen zijn […] niet ruim bedeeld.’5 Ten slotte bestond er behoefte aan een beknopt 
en wetenschappelijk verantwoord overzicht van de geschiedenis van Noord-Brabant van 
de vroegste tijden tot het heden.6
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Sinds 1997 zijn er talloze publicaties verschenen over (aspecten van) de geschiedenis 
van zowel het hertogdom Brabant als de provincie Noord-Brabant. Een aantal daarvan 
wil ik noemen omdat ze een integrale geschiedenis bevatten of omdat ze van belang zijn 
in het kader van de onderhavige studie. In 2004 werd in de laatste hiervoor genoemde 
leemte voorzien met betrekking tot het gebied van het Hertogdom Brabant door de uit-
gifte van de Geschiedenis van Brabant.7 De geschiedenis van de provincie kwam de laatste 
jaren bijvoorbeeld voor het voetlicht in De Noord-Brabantse geschiedenis in meer dan 100 
verhalen, Verhalen van Brabant en Erfgoed van de Brabanders.8 Adellijke onderkomens en 
hun bewoners werden behandeld in de Kastelengids van Noord-Brabant, een boek dat in 
2012 een opvolger kreeg in het kloeke boekwerk Landgoederen in Noord-Brabant.9 In dit 
boek staan niet zozeer de gebouwen centraal, maar vooral de omringende landgoederen 
en hun bewoners. In beide boeken figureert de (adellijke) elite van Brabant door de eeu-
wen heen. De middeleeuwse en Bourgondische top van deze elite, de hertogen, zijn het 
onderwerp van De kroniek van de hertogen van Brabant.10 Een lid van de adel uit de negen-
tiende en twintigste eeuw, Commissaris der Koningin A.E.J. baron van Voorst tot Voorst, 
komen we tegen in Uit en thuis in Brabant, dat is gebaseerd op zijn reisnotities.11 Aan zijn 
negentiende-eeuwse voorganger A.J.L. baron van den Bogaerde van Terbrugge werden in 
2011 een tentoonstelling en een boek gewijd.12 De ridderschap uit de eerste helft van de 
negentiende eeuw is het onderwerp van de studie van jonkheer W.M. van Meeuwen, De 
ridderschap van Noord-Brabant.13

Wat kunnen we vaststellen op basis van de sedert 1997 verschenen boeken waarvan ik 
er hier een beperkt aantal genoemd heb? Aan de vraag naar een provinciale geschiedenis 
is op diverse manieren tegemoet gekomen. Er is tevens een aantal studies verschenen die 
de hele provincie behandelen, maar deze zijn niet altijd geschreven vanuit een vergelij-
kend of wetenschappelijk perspectief. Er zijn natuurlijk boeken en artikelen over leden 
van de adel verschenen, ook uit de negentiende en twintigste eeuw. Van een flink aantal 
daarvan heb ik voor deze studie gebruik gemaakt. Maar deze benaderen hun onderwerp 
veelal vanuit een lokaal of regionaal perspectief. De Brabantse adel als provinciale groep 
blijkt nog steeds een ‘vergeten’ groep te zijn, en dat geldt niet alleen voor de historiografie 
over Noord-Brabant maar ook voor de adelsgeschiedenis in het algemeen. De studie van 
Maarten Duijvendak uit 1990, waarin onder meer Brabantse edelen figureren, wordt bij-

1   Frijhoff, ‘Identiteit en identiteitsbesef’.
2   Pelt, ‘De Kingma-kroniek’, 272.
3   Van den Eerenbeemt (red.), Leemtenlijst, 11.
4   Van den Eerenbeemt (red.), Geschiedenis van Noord-Brabant.
5   Van den Eerenbeemt (red.), Leemtenlijst, 48.
6   Van den Eerenbeemt (red.), Leemtenlijst, 16.
7   Van Uytven e.a. (red.), Geschiedenis van Brabant. Ook Bijsterveld begint zijn verhandeling over de ‘Verhalen van 

Brabant’ naar aanleiding van de Leemtenlijst met deze publicatie. Zie voor deze verhandeling Bijsterveld, ‘Het 
maakbare verleden’, 46-51.

8   Baartmans-van den Bogaart, Van Oudheusden en Wols, De Noord-Brabantse geschiedenis; Van Oudheusden, 
Verhalen van Brabant; Van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders.

9   Becx e.a., Kastelengids; Caspers e.a., Landgoederen.
10   Bijsterveld (red.), De Kroniek.
11   Van Voorst tot Voorst en Baartmans-van den Boogaart, Uit en thuis.
12   Baartmans-van den Bogaart e.a. (red.), Een andere wereld.
13   Van Meeuwen, De Ridderschap van Noord-Brabant.
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voorbeeld genoemd door Yme Kuiper, Nick Bos en Jaap Moes,14 en het voortbestaan van 
de ridderschap van Noord-Brabant na 1850 trok ook de aandacht van sommige auteurs.15 
Maar de adel in Noord-Brabant als provinciale adelsgroep en onderdeel van de Nederland-
se adel bleef vooralsnog buiten beeld. Kortom, er is alle reden om deze ‘vergeten’ groep 
voor het voetlicht te brengen om daarmee enerzijds het geschiedbeeld van het negentien-
de- en twintigste-eeuwse Noord-Brabant verder in te kleuren en anderzijds het beeld van 
de moderne adel in Nederland aan te vullen.

1.1.2 State of the art van het adelsonderzoek16

Voor het overzicht van het Nederlandse adelsonderzoek maak ik gebruik van de bijdrage 
van Yme Kuiper aan het in 2011 gehouden congres over de state of the art van het Neder-
landse adelsonderzoek en het daarover verschenen artikel.17 Hij behandelt daarin dertig 
jaar onderzoek naar de Nederlandse adel in de lange negentiende eeuw. Adelsgeschiede-
nis is volgens hem op te vatten als zowel historisch als sociaalwetenschappelijk onder-
zoek.

In de geschiedenis van het Nederlandse adelsonderzoek zien we die twee benaderin-
gen dan ook terug. Aan het einde van de jaren zeventig van de twintigste eeuw begon een 
groep sociologen vanuit een sociologische vraagstelling onderzoek te doen naar adel en 
andere elites in de tweede helft van de negentiende eeuw. Het ging daarbij bijvoorbeeld 
om het gedrag van de adel in een ontadelde samenleving, de invloed van centraal gezag 
en nationale netwerkvorming op het optreden van regionale en lokale ‘oude’ elites en de 
wijze waarop adellijke families het algehele functieverlies opvingen in de zich modernise-
rende Nederlandse samenleving. In de jaren tachtig volgden historici, die zich met name 
richtten op de ‘Hollandse’ regenten in de achttiende eeuw. Zij toonden belangstelling voor 
het concept ‘elite’ en hun voornamelijk met behulp van prosopografie gevoerde onderzoek 
draaide met name om het concept ‘aristocratisering’. Beide breed opgevatte onderzoeks-
programma’s overlapten elkaar gedeeltelijk. Door de inbreng van cultureel antropologen 
kreeg ook het verschijnsel groepscultuur een plaats binnen het sociologisch en historisch 
eliteonderzoek en dankzij dit onderzoek is de Nederlandse adelsgeschiedenis niet blijven 
steken in genealogische en familiehistorische geschiedschrijving.

Vanaf de jaren negentig van de twintigste eeuw heerste onder de adel het gevoel dat ‘het 
weer mocht’, van adel zijn. Het meer in de openbaarheid treden van de adel heeft op zich 
geen invloed gehad op het onderzoek naar adel, maar heeft wel voor een ruimere belang-
stelling voor dit onderwerp gezorgd. Het lijkt erop dat in de laatste decennia het adelson-
derzoek zich heeft verplaatst naar de adellijke groepscultuur, naar de reconstructie van 
kringen en coterieën en hun typerende levensstijl. Niet alleen sociologie maar ook antro-
pologie heeft zich een plaats verworven binnen het Nederlandse adelsonderzoek.18

Aan het hiervoor in grote lijnen geschetste onderzoek is volgens Kuiper richting gegeven 
door vijf grote vragen. De eerste heeft betrekking op de staatsrechtelijke positie van de 
adel. Kreeg de adel in 1813 zijn macht en aanzien van vóór 1795 terug of was hij een ver-
lengstuk van de monarchie geworden? En betekende de grondwetswijziging van 1848 het 
definitieve afscheid van de adel van het politieke toneel? Veel wijst erop dat er op diverse 
maatschappelijke terreinen sprake bleef van een adellijke voorsprong.
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De tweede vraag betreft de Werdegang van de Nederlandse adel in de lange negentiende 
eeuw. Hoe heeft deze zich ondanks het verlies van politieke voorrechten nog zo lang in 
de bovenste regionen van de samenleving kunnen handhaven? Deze vraag naar het Oben-
bleiben19 draait om de strategieën die de adel gebruikte om dit doel te bereiken. Kuiper on-
derscheidt er twee: op basis van eigen instituten en groepsmoraal op eigen kracht verder 
gaan, óf zich verbinden met de rijke en gestudeerde burgerij om op die manier aan nieu-
we elitevorming te doen, de door Heinz Reif als Verschmelzung aangeduide strategie.20 In 

14   Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk; Kuiper, Adel in Friesland; Bos, Notabele ingezetenen; Moes, Onder aristocra-
ten. Moes noemt bij zijn behandeling van de hoogstaangeslagenen een aantal families uit Noort-Brabant, on-
der wie ook adellijke families. Moes, Onder aristocraten, 68-69 noot 45 en 73.

15   Mensema, ‘Van ridderschap naar “zedelyk ligchaam” ’, 130; Kuiper en Frieswijk, ‘Van landadel naar historisch 
instituut’.

16   Vergelijk het congres ‘State of the art van de Nederlandse adelsgeschiedenis’, gehouden op 12 november 2011.
17   Kuiper, ‘Aristocratische distinctie’.
18   De door Kuiper geschetste ontwikkeling in het Nederlandse adelsonderzoek is ook terug te vinden in de vol-

gende paragrafen.
19   Deze vraag is al in het begin van de twintigste eeuw behandeld door de Duitse socioloog en econoom Werner 

Sombart. Kuiper, ‘Aristocratische distinctie’, 74 noot 35.
20   Kuiper, ‘Aristocratische distinctie’, 74. Kuiper baseert zich op het hoofdstuk ‘Der Adel in der bürgerlichen Ge-

sellschaft’ in Reif, Adel im 19. und 20. Jahrhundert.

Afb. 1.4 De familie Van Tuyll van Serooskerken kwam ’s zomers bij elkaar op kasteel Heeze. Op deze af-
beelding uit circa 1912 zien we S.J. baron van Tuyll van Serooskerken (1874-1955) (met pet), zijn ouders en 
zijn broer C.J. baron van Tuyll van Serooskerken (1869-1945) en diens gezin (NL-EhvRHCE, 20096 RHCe).
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het integratieproces dat Nederland doormaakte lijkt sprake van de tweede strategie en ont-
stond uit ‘oude’ en ‘nieuwe’ adel én patriciaat een zogenoemde notabelenelite, die zich ken-
merkte door rijkdom, een levensstijl waarin de hang naar het buitenleven centraal stond 
en die banden onderhield met de nationale centra van de macht. Deze notabelenelite be-
kleedde maatschappelijke sleutelposities en vooral op het platteland bleef de invloed van 
de adel groot. De vraag is dan natuurlijk: hoe lang behield deze notabelenelite zijn macht 
en invloed?21

In het kader van deze Einschmelzung en het debat over burgerlijkheid is een derde grote 
vraag of er naast ‘burgerlijkheid’ ook zoiets als ‘adellijkheid’ bestond.22 Was er in Neder-
land sprake van een adellijke groepscultuur? Kunnen we ondanks de steeds intensievere 
omgang tussen de hoogste, ook niet-adellijke regionen toch een adellijke mentaliteit en 
habitus ontwaren? Was die adelscultuur wellicht vooral aanwezig bij families die het zo-
merse buitenleven koesterden en structureel verbonden waren met het platteland?

De vierde vraag betreft de verhouding tussen vorstenhuis en adel. In hoeverre hebben 
adellijke families in Nederland invloed en prestige én een aristocratische identiteit kun-
nen ontlenen aan de relatie met vorstenhuis en hofleven? In dit kader past het onderzoek 
naar de oprichting van een aantal adelsverenigingen met een hoog invention of tradition-
gehalte.23 Betekende de oprichting van deze verenigingen de versterking van een collec-
tieve specifiek adellijke identiteit? Of was hier sprake van een ‘beschavingsdefensief ’ of 
van ‘statusangst’?24 De vijfde vraag ten slotte draait om de adel en het platteland. Het gaat 
dan om de adel als dragende groepering van de in de vorm van voorname huizen en land-
goederen aanwezige materiële cultuur en om de adel en de agrarische wereld, ofwel adel 
en landschap. Het onderzoek in het kader van de vijfde vraag heeft vooral richting en een 
stimulans gekregen door het verschijnen van de publicatie van Paul Brusse en Wijnand 
Mijnhardt, Towards a new template.25 Ze constateren dat in de eeuw na 1750 een verschui-
ving plaatsvond van een meer urbane naar een meer agrarische samenleving en pleiten in 
het licht daarvan voor nieuw onderzoek naar landelijke elites, en dan met name de land-
adel.26 Voor dergelijk onderzoek kunnen de volgende vragen richtinggevend zijn. Hoe 
manifesteerde de adel zich in de agrarische sector; hoe initiatiefrijk was deze hierbij; én 
was en bleef grootgrondbezit het maatschappelijk veld bij uitstek waarop deze elite haar 
landelijke identiteit continueerde? Was er sprake van regionale bindingen? Bleven oost en 
zuid langer adelsterritoria dan noord en west?27

Veel van de hiervoor genoteerde thema’s komen we ook tegen in het internationale adels-
onderzoek. De geschiedschrijving over moderne aristocratische elites heeft lang plaats-
gevonden in termen van de neergang van deze elites en van de constatering dat er voor 
hen in de zich moderniserende wereld geen plaats meer was.28 Hoewel Moes de studie 
van Dominic Lieven beschouwt als een onderzoek waaruit blijkt dat getitelde en ongeti-
telde nobilities niet opgingen in de burgerij, maar zich aanpasten aan de veranderende 
maatschappelijke omstandigheden,29 bevat deze studie ook kenmerken van de ‘oude’ ge-
schiedschrijving. Lieven schrijft onder meer: ‘But as a ruling class aristocracy was in de-
cline’ en ‘[n]evertheless the history of European aristocracy between 1815 and 1914 is that 
of a class which was clearly and consciously on the defensive.’ Verder stelt hij dat ‘[s]oci-
ety was becoming too complicated for aristocracy to manage.’30 Met het door Lieven impli-
ciet veronderstelde gebrek aan aanpassingsvermogen van de adel is Ellis Wasson het niet 
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eens.31 Hij vindt dat in het moderne adelsonderzoek juist het vermogen van de adel om 
zich aan te passen aan de uitdagingen van de moderniteit centraal staat en verwijst hier-
bij naar Reif, die van mening is dat een van dé bepalende eigenschappen van de aristocra-
tie juist zijn aanpassingsvermogen is.32 Dat vermogen is dus een van de centrale thema’s 
in het internationale onderzoek, zoals ook blijkt uit een artikel van Göran Norrby over de 
Zweedse adel. Daarin lezen we: ‘This article sets out to clarify how well the Swedish no-
bility  succeeded in adapting themselves to structural changes in the 19th century, and to 
what extent it thereby managed to maintain its socially dominant position’.33

Het is niet voor niets dat we de naam Reif in het voorgaande al enkele malen zijn tegen-
gekomen. Zijn studies zijn richtinggevend geweest voor het moderne adelsonderzoek. In 
1999 verscheen Adel im 19. und 20. Jahrhundert, met daarin diverse thema’s die het onder-
zoek van de laatste jaren mede hebben bepaald.34 Een belangrijk thema is de al genoemde 
Verschmelzung, waarbij Reif overigens constateert dat hiervan in Duitsland geen sprake 
was. Hij stelt juist een sterke vorm van Abgrenzung vast, waarbij de adel zich via Defen-
siv- und Sammlungsbewegungen vooral in eigen kring terugtrok en het opgebouwde symbo-
lisch kapitaal trachtte te behouden.35 Dat symbolisch kapitaal en het sociaal kapitaal zijn 
volgens Monique de Saint Martin de belangrijkste elementen die adel tot adel maken. Ze 
zijn echter alleen van waarde als er voortdurend aan gewerkt wordt.36 Om de strategie van 
de Duitse adel aan te duiden citeert Reif Thomas Nipperdey: ‘Der Adel verbürgerlichte 
nicht, sondern baute lediglich einige bürgerliche Verhaltensmuster in seine weitgehend 
intakt bleibende Lebenswelt ein.’37 De adel verburgerlijkte dus niet maar in zijn leefwe-
reld stond het al eerder genoemde begrip Adeligkeit (adelsbesef ) centraal. Reif stelt vast 

21   Moes stelt in zijn studie vast dat deze aristocratische notabelenelite zich eind negentiende eeuw afsloot voor 
de welgestelde burgerij. NRC Handelsblad, 11 oktober 2014; Moes, Onder aristocraten. In die zin was er in Ne-
derland sprake van een andersoortige Verschmelzung dan de door Reif aangeduide.

22   Zie voor Adeligkeit bij Reif Reif, Adel im 19. und 20. Jahrhundert, 128-130.
23   Kuiper verwijst naar Gietman, ‘Een eeuw Johanniters en Maltezers’.
24   Zie voor ‘beschavingsdefensief’ Kuiper, ‘Aristocraten contra burgers’. Zie voor ‘statusangst’ Gietman, ‘Genea-

logie, waarheid en statusangst’.
25   Brusse en Mijnhardt, Towards a new template. Behalve een stimulering van het adelsonderzoek, biedt onder-

zoek naar de door Brusse en Mijnhardt aangeduide lange agrarische eeuw tevens de mogelijkheid om aan te 
sluiten bij een onderzoeksagenda waardoor de Nederlandse geschiedenis goed in een internationaal kader is 
te plaatsen. Van Cruyningen, ‘Van desurbanisatie’, 172.

26   Kuiper en Sleebe, ‘Naar nieuwe wegen’, 155.
27   Er is in het kader van de vijfde vraag door Mijnhardt en Kuiper een nieuw onderzoeksproject voorgesteld: De 

Nederlandse elite, 1750 en 1940. Zij willen onderzoeken uit wie de maatschappelijke elite van Nederland tus-
sen 1750 en 1940 bestond. Daartoe moeten de sociale samenstelling, de geografische herkomst, de financiële 
inkomsten, de samenstelling van het vermogen en de stedelijke dan wel de plattelandsoriëntatie (inclusief het 
bezit van buitenplaatsen) van de Nederlandse bestuurlijke elite in kaart gebracht worden. NRC Handelsblad, 11 
oktober 2014.

28   Wasson, Aristocracy, 3; Wienfort, Der Adel in der Moderne, 10.
29   Moes, Onder aristocraten, 38-39.
30   Lieven, The Aristocracy in Europe, 1 en 4.
31   Wasson, Aristocracy, 137-138.
32   Wasson, Aristocracy, 3.
33   Norrby, ‘Nobility under transformation’, 157.
34   Ik heb voor de onderhavige studie gebruik gemaakt van de tweede gewijzigde druk uit 2012.
35   Reif, Adel im 19. und 20. Jahrhundert, 29-39.
36   De Saint Martin, ‘Reconversions’, 307-312.
37   Reif, Adel im 19. und 20. Jahrhundert, 67.
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dat de adellijke mentaliteit en habitus ook in de negentiende en twintigste eeuw nog beïn-
vloed werden door een duizendjarige adelstraditie. Volgens Rudolf Braun droeg juist deze 
adels traditie en de ervaring die de adel daardoor had met de strijd om het Obenbleiben in 
belangrijke mate bij aan het succes dat de adel in die strijd in de negentiende eeuw boekte. 
Op basis van de adelstraditie werden voorbeelden van adellijke waarden, eigenschappen 
en gedragingen gedefinieerd en doorgegeven. De adel verstond de kunst zich in het pro-
ces van voortdurende aanpassing als groep te blijven vormgeven en presenteren, en door 
anderen als zodanig geaccepteerd te worden. Adeligkeit was de kern van de adellijke tactiek 
in de strijd om het Obenbleiben. Daartoe werd ook de onderlinge cohesie bewaakt door een 
toenemende Binnenkommunikation.38

Volgens Monika Wienfort gaat het bij Adeligkeit om een typologie van ‘ideale’ eigen-
schappen die niet behoeven overeen te komen met de empirische werkelijkheid. Het gaat 
bij de set waarden en eigenschappen die door edelen zelf en soms ook door hun burger-
lijke tijdgenoten als echt adellijk bestempeld zijn en worden, niet (alleen) om de empiri-
sche vaststelling van de aanwezigheid daarvan binnen de adel. Het gaat daarentegen om 
Selbststilisierung en Selbstinszenierung, om enerzijds het praktiseren en doorgeven binnen 
families van adellijke waarden en deugden en anderzijds om beeldvorming in de open-
baarheid.39 Omdat de adel in de loop van de negentiende en twintigste eeuw ten aanzien 
van diverse empirisch vast te stellen kenmerken wel degelijk een stap terug moest doen, 
zijn minder tastbare concepten van adel van belang geworden.40 Het gaat dan bijvoorbeeld 
om het zelfbeeld van de adel, de adel als Erinnerungsruppe. Via een toenemende adellijke 
Binnenkommunikation grepen zowel adellijke families als adelsgroepen terug op hun ge-
schiedenis om vorm te geven aan hun adellijke identiteit.41 Het onderzoek waarin deze 
concepten centraal staan is in de afgelopen jaren toegenomen.42 In diverse publicaties op 
dit gebied reflecteren ook edelen zelf op ‘het van adel zijn’.43

Wat is nu de plaats en het belang van een onderzoek naar de ‘moderne’ adel in Noord-
Brabant? Kuiper bepleit in navolging van de Amerikaanse socioloog en kenner van mo-
derne elites Charles Wright Mills het gebruik van case studies en de toepassing van ver-
gelijkend onderzoek.44 Elk onderzoek naar een specifieke adelsgroep draagt bij aan het uit 
talloze facetten bestaande beeld van dé adel en de ontwikkelingen die deze heeft doorge-
maakt. Daarnaast was de adellijke groepscultuur in de negentiende eeuw nog nauw ver-
bonden met regionale elitevorming en is het functioneren van een adelsgroep dus vooral 
op dat niveau goed te begrijpen.45 Vergelijking tussen regionale adelsgroepen op zowel na-
tionaal als internationaal niveau maakt duidelijk in hoeverre de onderzochte adelsgroep 
overeenkomt met of afwijkt van andere groepen en welke positie die groep in het geheel 
inneemt.46 In de onderhavige studie zal vergelijking op tal van terreinen dan ook een be-
langrijke plaats innemen om zo het eigen karakter van de adel in Noord-Brabant te ach-
terhalen, te beschrijven en te verklaren. Verder komen in deze studie de vijf hiervoor 
beschreven vragen van Kuiper aan de orde en passeren begrippen als ‘notabelenelite’, 
‘adellijkheid’ en ‘aanpassingsvermogen’ de revue en krijgen een invulling die past bij de 
wederwaardigheden van de adel in Noord-Brabant en de ontwikkelingen in deze provin-
cie. Juist door de aandacht voor de afwijking(en) van het ‘algemene’ patroon, draagt deze 
studie bij aan het scherper stellen van het beeld van de Nederlandse adel in de negentien-
de en twintigste eeuw.
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1.1.3 Waarom identiteit?

In het maatschappelijk debat speelt identiteit op diverse terreinen een grote rol. Toen 
prinses Máxima in 2007 bij de presentatie van het WRR-advies Identificatie met Neder-
land opmerkte dat er niet zoiets bestond als ‘de Nederlander’ en dat ze in haar zevenjarige 
zoektocht niet ‘een Nederlandse identiteit’ had ontdekt, vielen velen over haar heen.47 Met 
haar opmerking positioneerde ze zich wellicht ongewild in het integratiedebat en dat le-
verde felle reacties op. Arnold Enklaar kwam in datzelfde jaar met een publicatie waarin 
hij stelt dat men wel degelijk van een Nederlandse identiteit kan spreken.48 Gerard Rooij-
akkers stelde op zijn beurt dat Enklaar in zijn boek een essentialistische cultuuropvat-
ting hanteerde: het idee dat er een wezenlijke, onaantastbare kern is die ons Nederlander-
schap uitmaakt, een soort cultureel DNA. Rooijakkers heeft het daarentegen liever over de 
constructie van identiteit.49 Een recente zoektocht naar ‘een Nederlandse identiteit’ wordt 
beschreven in een boek van Herman Pleij, die al diverse malen publiceerde over de ei-
genschappen van Nederlanders.50 Volgens Carel Peeters zoekt Pleij dan wel niet naar ‘de 
identiteit’, maar deinst hij er toch niet voor terug een aantal constanten te noemen, zoals 
het relativeren, gedogen en polderen, die allemaal teruggaan op de samenleving in een 
moerasdelta waarvan de leden op elkaar aangewezen waren.51 We zien dus dat over identi-
teit veel valt te zeggen en dat daarbij zeer uiteenlopende standpunten worden ingenomen.

Ook de discussie over de Brabantse identiteit maakt van tijd tot tijd de tongen los en 
brengt de pennen in beweging. Arnoud-Jan Bijsterveld schreef hierover in ‘Brabantse 

38   Reif, Adel im 19. und 20. Jahrhundert, 128-130; Braun, ‘Konzeptuelle Bemerkungen zum Obenbleiben’, met name 
89 en 95.

39   Wienfort, Der Adel in Der Moderne, 27, 154-155. Centraal thema bij de bestudering van Adeligkeit is het connu-
bium. Ook Braun noemt dit als onderdeel van door de adel in de loop der tijd ontwikkelde familiale- en groeps-
strategieën Zij vormen een wezenlijk onderdeel van het ‘symbolischen Kapitals der Ehre’. Braun, ‘Konzeptuelle 
Bemerkungen zum Obebleiben’, 89.

40   Wienfort, Der Adel in Der Moderne, 134.
41   Zie voor een artikel over Adeligkeit, Binnenkommunikation en Erinnerungsgruppe Marburg, ‘Adelige Binnenkom-

munikation’. Bij de operationalisering van het concept Binnenkommunikation moet volgens Silke Marburg 
vooral gekeken worden naar processen die voor de (zelf)definiëring van de betreffende adelsgroep belangrijk 
waren. Zij noemt bijvoorbeeld het connubium en vormen van zowel stedelijk als landelijk convivium.

42   Kuiper, ‘Naar een antropologie’; Kuiper, ‘Dienstbaar moet je zijn’; Kuiper ‘Adel als herinneringsgroep’.
43   Kuiper noemt bijvoorbeeld: Den Tex, Anna; Dönhoff, Was mir wichtig war; Frisé, Meine schlesische Familie. An-

dere Nederlandse voorbeelden zijn: Pauw van Wieldrecht, Het dialect van de adel; Pauw van Wieldrecht, Vin-
je dat we een hoed opmoeten?; Van Hövell tot Westerflier en Van Hövell tot Westerflier, Zomers met Marieliesel; 
Hermans en Hooghiemstra, ‘Vertel dit toch aan niemand’.

44   Kuiper, ‘Aristocratische distinctie’, 69-70. Zie ook Kuiper, ‘Towards a comparative history of nobility’.
45   Kuiper, ‘Herinneringscultuur’, 318.
46   Vergelijk Wehler, ‘Einleiting’. Hij noemt als belangrijke bijdrage van comparatief onderzoek, naast het onder-

zoek naar overeenkomsten en verschillen, het formuleren van nieuwe onderzoeksvragen. Zie voor het belang 
van regionale geschiedenis in het algemeen en een comparatieve benadering Bijsterveld, ‘Het maakbare verle-
den’, 27-30.

47   NRC Handelsblad, 25 september 2007.
48   Enklaar, Nederland.
49   ‘De Nederlandse identiteit van A tot Z’ op www.arnoldenklaar.nl/docs/intermediair-271207.pdf (geraadpleegd 

15 december 2014).
50   Pleij, Moet kunnen.
51   Peeters, ‘Herman Pleij’ op www.vn.nl/Artikel-Literatuur/Herman-Pleij-Nederland-en-de-honger-naar-houvast.

htm (geraadpleegd 15 december 2014).
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identiteit, feit of fictie?’52 Hij begint zijn artikel met Paul Kuypers die in 1982 beweerde: 
Brabant bestaat niet.53 Zelf stelt Bijsterveld enkele bladzijden verder desondanks: de Bra-
bander bestáát.54 In de tussenliggende bladzijden beschrijft hij eerst hoe na 1982 cultuur-
filosofen, sociologen en historici zich hebben beziggehouden met het ‘deconstrueren’ en 
‘ontmaskeren’ van de gekoesterde Brabantbeelden als mythische en in hoge mate gecon-
strueerde beelden.55 Door regionalisten uit het Interbellum ingezet in de strijd tegen de 
modernisering werden deze beelden na de Tweede Wereldoorlog omarmd door provinci-
ale politici en plannenmakers en toegepast bij de praktijk van stedenbouw en planning.56 
Hoewel de oude Brabantbeelden achter de horizon verdwenen, werden deze vervangen 
door nieuwe beelden, want mensen wekken steeds het verleden in het heden tot leven 
door beelden van dat verleden te vervaardigen, te gebruiken en weer terzijde te schuiven. 
En tussen die beelden en onze identiteit vindt een voortdurende wisselwerking plaats.57 
De Brabantse identiteit is dan ook geen fake, maar een optelsom van de aldus gevormde 
identiteiten van individuele Brabanders. Dé Brabander bestaat dus niet, evenmin als dé 
Nederlander, maar het besef Brabander te zijn en zich in Brabant thuis te voelen bestaat 
wel degelijk.58 En de vraag wat die Brabanders Brabants maakt en wie er nu tot de Braban-
ders gerekend wordt, blijft actueel, want deze staat centraal in een lopend promotieonder-
zoek van Sandra Wagemakers naar de Brabantse identiteit.59

Waarom heb ik voor dit onderzoek naar de adel in Noord-Brabant gekozen voor een zo 
diffuus begrip als ‘identiteit’? Ten eerste omdat het, zoals we hiervoor gezien hebben, een 
actueel begrip is dat een grote rol speelt in diverse maatschappelijke discussies. Ten twee-
de omdat het ook in het adelsonderzoek prominent aanwezig is. In een groot deel van de 
voor deze studie geraadpleegde literatuur duikt het begrip op enig moment op.60 Ten der-
de omdat het, zoals ook uit het veelvuldig gebruik blijkt, een containerbegrip is, waarmee 
een groot aantal aspecten van de adel en het adellijk leven onderzocht en beschreven kun-
nen worden. De hiervoor in paragraaf 1.1.2 genoemde vragen en begrippen hebben bijna 
allemaal op een of andere manier met identiteit te maken. In paragraaf 1.6.1 wordt het be-
grip ‘identiteit’ zoals dat in dit onderzoek wordt toegepast, verder toegelicht. Belangrijke 
aspecten daarbij zijn het verleden en de herinnering daaraan.

Zoals in de hoofdstukken 2 en 4 wordt beschreven, was er in Noord-Brabant in 1813 
sprake van een bijzondere situatie. Die maakte dat de adel zoals die vanaf dat moment 
gevormd werd, een ander verleden kende dan andere regionale adelsgroepen. Eigenlijk 
ontbrak voor zowel deze groep als voor de omgeving ervan dat verleden en dus ook de 
herinnering eraan, en dat doet vermoeden dat de (eventuele) ontwikkeling van een regi-
onale groepsidentiteit van juist deze adelsgroep een andere vorm aannam dan in andere 
regio’s.61 De vierde reden waarom ik voor het begrip ‘identiteit’ gekozen heb, ligt daarom 
in deze te verwachten afwijking.

Behalve vorenstaande onderzoeks-‘externe’ en -‘interne’ argumenten voor de gemaakte 
keuze, speelt ten slotte ook mijn eigen identiteit een rol. ‘De historicus jaagt op illusies.’ Zo 
begon Frijhoff in 1984 zijn inaugurele rede. Tijdens die jacht creëert de historicus ook een 
nieuw illusie: ‘de illusie van kennis, van inzicht, van volledig begrip op grond van wat niet 
anders dan een interpretatie van resten van segmenten kan zijn.’62 De historisch onderzoe-
ker schept met het onderzoek een beeld van het verleden, maar mag daarbij ‘niet het slacht-
offer worden van de culturele dimensies van zijn eigen leefwereld’. Hoewel een onderzoe-
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ker dus het beeld van het verleden zo veel mogelijk moet vormen met wetenschappelijke 
distantie en op basis van de leefwereld in dat verleden, valt de persoon van de onderzoeker 
en zijn of haar identiteit niet volledig ‘tussen haakjes’ te plaatsen. Een onderzoeker kiest op 
basis van eigen persoonlijkheid en een zekere identificatie en empathie met het onderwerp, 
voor een bepaald onderzoeksthema.63 Daarnaast spelen vorming en opleiding een rol, ook 
bij de keuze voor (een) onderzoeksmethode(n). Vanuit mijn beroepsmatige achtergrond in 
zowel de bedrijfsadministratie als kantoorautomatisering ben ik vertrouwd met een cijfer-
matige weergave en verantwoording van de werkelijkheid. En hoewel deze studie voorna-
melijk draait om culturele concepten, heb ik ervoor gekozen die mede te baseren op en te 
verankeren in een met behulp van kwantitatieve technieken beschreven ‘werkelijkheid’.64

1.2 Het Nederlandse eliteonderzoek

Zoals ook Kuiper in zijn overzicht aangeeft, heeft het eliteonderzoek in Nederland sinds 
de jaren zeventig van de twintigste eeuw een behoorlijke vlucht genomen. Kees Bruin en 
Kees Schmidt constateren in hun artikel uit 1980 nog dat adel en patriciaat nauwelijks 
voorwerp van sociaal-wetenschappelijk onderzoek waren geweest.65 Daarna zijn er echter 
op diverse terreinen publicaties verschenen die men kan rekenen tot de elitegeschiedenis. 
Onder elite wordt daarbij verstaan een groep personen die in enigerlei stratificatie hoog 
scoren.66 In veel studies staan twee vragen centraal, namelijk die naar de samenstelling 
en die naar het functioneren van de beschreven elites gedurende een kortere of langere 
periode. Verschillende elitetheorieën hebben de onderzoekers voor de beantwoording van 
die vragen ten dienste gestaan.

52   Bijsterveld, ‘Brabantse identiteit’.
53   Bijsterveld, ‘Brabantse identiteit’, 65. Bijsterveld baseert zich op Kuypers, ‘Brabant bestaat niet’.
54   Bijsterveld, ‘Brabantse identiteit’, 68. Het bestaan van de Brabander is onder meer aangetoond in een rapport 

van het PON waarin we lezen dat Brabanders trots zijn op hun Brabantse identiteit. Verkaar e.a., Buitengewoon 
Brabants, 8.

55   Bijsterveld zelf ‘deconstrueerde’ het beeld van het katholieke Brabant in Bijsterveld, ‘Het maakbare verleden’.
56   Het succes van die beelden en de taaiheid ervan blijkt bijvoorbeeld uit Janssen, Vooruit denken en verwijlen.
57   Bijsterveld, ‘Het maakbare verleden’, 19 en 25.
58   Bijsterveld, ‘Brabantse identiteit’, 66, 68-69. Eric Verkaar onderscheidt drie elementen in dat gevoel: de verbon-

denheid met de fysieke ruimte, sociale binding en verbondenheid met de cultuur en taal. Verkaar e.a., Buiten-
gewoon Brabants, 8.

59   mestmag.nl/onderzoek/wie-is-hier-nou-de-brabander-gij-of-ik (geraadpleegd 18 december 2014).
60   Een paar voorbeelden zijn: Kuiper, Adel in Friesland; Kuiper en Frieswijk, Twee eeuwen Friese adel; Kuiper, ‘Naar 

een antropologie’; Van Duren, ‘Impressies van een zoektocht’; Moes, Onder aristocraten. In het boek van Ileen 
Montijn, Hoog geboren, is de adellijke identiteit eigenlijk het centrale thema.

61   Het ontbreken van een duidelijke historische voorganger van de provincie Noord-Brabant speelt ook de huidige 
bewoners met historisch besef nog parten bij de bepaling met welke entiteit zij zich eigenlijk verbonden voelen. 
Bijsterveld, ‘Het maakbare verleden’, 8.

62   Frijhoff, Cultuur, mentaliteit, citaten 1, 6 en 13.
63   Zie ook Bijsterveld, ‘Het maakbare verleden’, 25. Bijsterveld baseert zich in noot 9 op Perry, Wij herdenken, 109.
64   Vergelijk Moes, Onder aristocraten, 33.
65   Bruin en Schmidt, ‘ “Zur Genealogie der Genealogie” ’. Zie voor die constatering Duijvendak en De Jong, Elite-

onderzoek, 7. 
66   Bos, Notabele ingezetenen, 11. Hij verwijst hier naar de definitie van de Leidse werkgroep Elites in Bulletin, 4. 

Vergelijk Duijvendak en De Jong, Eliteonderzoek, 8
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Hoewel de constatering van Bruin en Schmidt wellicht anders suggereert, zijn er ook 
vóór 1980 verschillende werken verschenen die we kunnen rekenen tot de elitestudies. 
Vroege voorbeelden zijn de onderzoeken van Johan Elias naar de vroedschap van Am-
sterdam en die van Pieter de Vos over de vroedschap van Zierikzee.67 Beide onderzoekers 
hebben zich vooral beziggehouden met het verzamelen van genealogische gegevens over 
hun onderzoekspopulatie, hoewel Elias zeker verder wilde gaan dan alleen verzamelen 
en inventariseren. In een lange inleiding heeft hij geprobeerd het regentenbewind te be-
schrijven en te verklaren. Hij wilde aantonen dat genealogie een volwaardige tak van we-
tenschap kon zijn.68 In 1937 verscheen van zijn hand een boek over de geschiedenis van 
zijn voorgeslacht, waarin hij genres als genealogie en biografie verenigde tot een familie-
geschiedenis.69 Dit laatste werk is een voorbeeld van het genre elitegeschiedenis, waarvan 
in de loop der tijd meer of minder geslaagde publicaties zijn verschenen. Zijn collectieve 
genealogie van de Amsterdamse regentenstand kunnen we zien als voorloper van een on-
derzoekstraditie die stevig wortel heeft geschoten in het Nederlandse eliteonderzoek, na-
melijk de prosopografie of collectieve biografie.70

1.2.1 Prosopografie

Aan de stand van zaken met betrekking tot prosopografisch eliteonderzoek wijdde Joop de 
Jong in 1993 een artikel, genaamd ‘Prosopografie, een mogelijkheid’.71 Hij haalde daarin 
de definitie van prosopografie van Lawrence Stone uit 1971 aan: ‘the investigation of the 
common background characteristics of a group of actors in history by means of a collec-
tive study of their lives’.72 De aldus gevonden gegevens dienen vervolgens te worden ge-
combineerd en op samenhang te worden onderzocht om met behulp van de gevonden 
resultaten een specifieke onderzoeksvraag te beantwoorden. Stone wees ook op de geva-
ren van de prosopografische methode. Ten eerste wilden onderzoekers vaak meer lezen 
in het beschikbare materiaal dan het soms bescheiden bronnenmateriaal kon leveren. 
Ten tweede betekende de aanwezigheid van vooral politieke elites, materiële factoren en 
verwantschapsrelaties in de bronnen, dat in prosopografische studies de sociaal-culturele 
factoren vaak minder aan bod kwamen. Stone waarschuwde daarmee voor een onderbe-
lichting van de volgens hem juist zo belangrijke ‘minds en manners’.73 Hij streefde erna 
‘to describe the total environment of an élite, material and economic, ideological and cul-
tural, educational and moral’,74 overigens niet als doel op zich maar om met behulp hier-
van politieke gebeurtenissen te verklaren.75

Ook in Nederland werd de prosopografische methode in eerste instantie gebruikt in stu-
dies over het politieke handelen van elites. In de jaren zestig publiceerde Daniel Roorda 
zijn Partij en Factie, waarin hij het politieke landschap tijdens de Republiek verrijkte met 
het optreden van facties.76 Roorda probeerde politieke veranderingen in beeld te brengen 
met aandacht voor de plaatselijke sociale verhoudingen. Hij vatte de door hem gesigna-
leerde veranderingen op sociaal, economisch, politiek en cultureel gebied samen in de 
aristocratiseringsthese. Samen met Hendrik van Dijk publiceerde Roorda in 1971 over een 
onderzoek naar de sociale mobiliteit van regenten tijdens de Republiek.77 Hierin stelden 
zij nogmaals dat er in de zeventiende eeuw gesproken kon worden van een aristocratise-
ringsproces, dat zich in de achttiende eeuw nog versterkte. De stedelijke elites gingen een 
steeds meer exclusieve laag vormen in de maatschappij, waarbij de regentenfamilies de 



 1.2 Het Nederlandse eliteonderzoek 29

toegang tot de vroedschap monopoliseerden. Er ontstond met andere woorden een zich 
steeds aristocratischer gedragende regentenoligarchie, die overigens nooit helemaal afge-
sloten raakte.78

Over de door hem gepropageerde prosopografische methode heeft Roorda zich onder 
meer uitgelaten in zijn artikel ‘Prosopografie, een onmogelijke mogelijkheid?’. Hij stelde 
daarin dat het bij prosopografie ‘gaat om een werkwijze die begint met het verzamelen van 
gegevens over bepaalde personen.’79 Roorda dacht daarbij aan gegevens over geboorte, hu-
welijk, gezin, sociale achtergrond, opleiding en onderlinge relaties. Nadat deze gegevens 
van een groep met voldoende omvang over een bepaalde periode waren verzameld, kon de 
onderzoeker correlaties op het spoor komen en conclusies trekken met betrekking tot bij-
voorbeeld de homogeniteit en cohesie van een groep en de veranderingen die zich daarin 
gedurende de onderzochte periode hadden voorgedaan.80

Roorda stelde zich inzake de te verzamelen informatie en het te bereiken doel van het 
onderzoek bescheidener op dan Stone. De laatste wilde over een veel breder terrein van 
het leven van de onderzochte populatie gegevens bijeenbrengen, teneinde niet alleen de 
‘interne correlatie’ op het spoor te komen, maar ook de ‘correlations with other forms of 
behaviour or action’.81 Wellicht dat de bescheidener opstelling van Roorda mede voort-
kwam uit zijn mening dat ‘wat al begon als monnikenwerk in de loop van zijn ontwik-
keling noodzakelijkerwijs nog verfijnder, dus omvangrijker en dus ook kostbaarder is ge-
worden.’82 Volgens De Jong vond Roorda dat Stone en anderen de prosopografie hadden 
afgeschilderd als een onmogelijke mogelijkheid voor de geschiedenis. Stone heeft dit ech-
ter in zijn artikel niet gesuggereerd, maar juist aangegeven dat, mits op de juiste wijze 
toegepast, prosopografie de verbindende schakel kon vormen tussen biografie en institu-
tionele geschiedenis en tussen cultuurgeschiedenis enerzijds en sociaal-economische ge-
schiedenis anderzijds. Die juiste toepassing moet volgens Stone voldoen aan de volgende 
voorwaarden. Het onderzoek dient zich te richten op gemakkelijk te definiëren en betrek-

67   Elias, De vroedschap van Amsterdam en De Vos, De vroedschap van Zierikzee. Zie voor de vermelding van hun 
onderzoek Duijvendak en De Jong, Eliteonderzoek, 12. 

68   Zie voor deze interpretatie van Elias’ voorwoord Gietman, ‘Heraut van de oude orde’, 177.
69   Zie voor deze karakterisering van een andere familiegeschiedenis van de hand van Elias Gietman, ‘Heraut van 

de oude orde’. Het betreft Elias, ‘Het geslacht Pancras’. De familiegeschiedenis van Elias is Elias, Het geslacht 
Elias.

70   Zie voor de positionering van het werk van Elias aan het begin van het historisch eliteonderzoek in Nederland 
De Jong, ‘Prosopografie’, 205.

71   In het artikel staan de prosopografische methode en de sociaal-culturele aspecten van het Nederlandse elite-
onderzoek centraal. De Jong, ‘Prosopografie’, 203-204. 

72   De Jong, ‘Prosopografie’, 201, citaat. Het artikel van Stone Stone, ‘Prosopography’.
73   ‘Minds and manners’ is het derde deel van het werk van Stone The Crisis of the Aristocracy. 
74   Geciteerd in De Jong, ‘Prosopografie’, 208.
75   De Jong stelt dat vanwege het zelfbeeld van toonaangevende elites juist het accent moest liggen op sociaal-

cultureel historisch onderzoek. De Jong, ‘Prosopografie’, 204. Vergelijk ook Duijvendak en De Jong, Eliteonder-
zoek, 21.

76   Roorda, Partij en Factie.
77   Van Dijk en Roorda, ‘Sociale mobiliteit’.
78   Zie ook Duijvendak en De Jong, Eliteonderzoek, 14.
79   Roorda, ‘Prosopografie’, 212.
80   Ibidem.
81   De Jong, ‘Prosopografie’, 202, noot 10 en 11.
82   Roorda, ‘Prosopografie’, 225.
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kelijk kleine groepen en een beperkte periode van niet veel meer dan honderd jaar te be-
slaan. De gegevens dienen gehaald te worden uit een grote verscheidenheid aan bronnen 
om zo elkaar aan te vullen en te versterken. Tevens moet het onderzoek gericht zijn op het 
oplossen van een specifiek probleem.83

Dat prosopografie geen onmogelijkheid is gebleken, kan geconcludeerd worden uit een 
sinds de jaren zeventig verschenen reeks publicaties waarin de prosopografische methode 
meer of minder centraal staat. Een belangrijke stimulans vormde het feit dat de toegang 
tot huis- en familiearchieven ten behoeve van onderzoek verruimd werd.84 Verschillende 
onderzoekers probeerden tegemoet te komen aan de wel degelijk met de prosopografi-
sche methode gepaard gaande bezwaren. Een belangrijk bezwaar was de ook door Roor-
da gesignaleeerde arbeidsintensiviteit van de methode. Het kost veel onderzoek om een 
collectieve biografie op te stellen die vrijwel alle facetten van het leven omvat, dus ook de 
moeilijk te achterhalen sociaal-culturele. Oplossingen bestonden onder meer uit het zich 
richten op familiegeschiedenissen en monografieën, het bekorten van de te bestuderen 
periode, het beperken van de probleemstelling of het kiezen voor onderzoek in team-
verband.85 In het hiernavolgende zullen we zien hoe onderzoekers de prosopografie een 
plaats gaven in hun onderzoek.

1.2.2 ‘Aristocratisering’ of ‘verdeftiging’?

Drie van deze onderzoekers waren sterk door Roorda geïnspireerd. Zowel de prosopogra-
fie als de aristocratiseringsthese staat centraal in hun werk. De drie studies die in de jaren 
tachtig verschenen, gaan over Hollandse stedelijke elites in de achttiende eeuw. Gepoogd 
is de politieke, economische en sociaal-culturele elites in hun onderlinge samenhang te 
beschrijven en te analyseren. De stedelijke samenleving diende daarbij als decor. Sociaal-
culturele aspecten (‘minds and manners’) nemen een belangrijke plaats in, mede gezien 
de probleemstelling, waarvan de aristocratiseringsthese een belangrijk onderdeel is.86

Maarten Prak deed onderzoek naar de Leidse elites en publiceerde zijn bevindingen in 
het groepsportret van Leidse aanzienlijken, Gezeten burgers. Hij onderzocht politieke, eco-
nomische, demografische en sociaal-culturele aspecten en hun ontwikkeling en defini-
eerde de te onderzoeken elite(s) als personen die een vooraanstaande positie innamen in 
de maatschappij. Doorslaggevende criteria waren het bezit van politieke macht en econo-
mische macht of welstand. De regenten, de groep personen met politieke macht, bepaalde 
Prak met behulp van positieanalyse.87 Tot het patriciaat rekende hij naast die regenten ook 
hun familieleden. Prak ziet in zijn inleiding de geringe aandacht voor ideologie als een be-
zwaar van de prosopografische methode omdat ‘die nu eenmaal niet behoort tot de kwan-
tificeerbare elementen waaruit een collectieve biografie bij voorkeur wordt opgebouwd.’88 
Het betrof hier echter een welbewuste beperking van het onderzoek. Centraal in zijn stu-
die staat de vraag in hoeverre de door Roorda geponeerde stelling van een toenemende 
oligarchisering en aristocratisering stand hield. Bij oligarchisering gaat het dan vooral om 
het via allerlei afsluitingsmechanismen beperken van de politieke macht tot een selecte 
groep regenten. De door deze regenten gevoerde levensstijl, waarmee zij de afstand tot 
andere geledingen in de maatschappij ook op sociaal-cultureel gebied duidelijk maakten, 
duidt Prak aan met aristocratisering, en hij vraagt zich af in hoeverre deze aristocratise-
ring kan worden opgevat als het nastreven van een ‘adellijke levensstijl’.
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Het belang dat Prak hechtte aan sociaal-culturele factoren blijkt uit het feit dat de be-
handeling hiervan ongeveer één derde van zijn studie beslaat. Daarin lezen we dat de fa-
milie belangrijk was als drager van sociale status en dat uit de onderlinge huwelijken de 
sociale cohesie van de groep af te leiden viel. In het kader van een passende levensstijl was 
het voeren van een juist ‘status-management’ belangrijk. Het gebruik van statussymbolen 
diende zowel voor het aangeven van grenzen met andere groepen in de samenleving als 
grenzen binnen de elite.

In zijn conclusie stelt Prak ten eerste dat de positie van de regerende families gebaseerd 
was op politieke macht en rijkdom. De toenemende oligarchisering was onmiskenbaar, 
waarbij eisen van afstamming of andere familierelaties de doorslag gaven. Naast macht en 
rijkdom werd het aanzien van een familie ook bepaald door traditie. ‘Het meeste aanzien 
genoten de regentenfamilies die konden beschikken over een behoorlijk kapitaal en kon-
den terugzien op een regeringstraditie van verscheidene generaties.’89 Gezien het belang 
van de familie en het aanzien hiervan maakte het huwelijk deel uit van de sociale strategie. 
De elite gaf met het voeren van een bepaalde levensstijl ofwel statusgedrag uiting aan de 
opvattingen die zij koesterde ten aanzien van de eigen sociale positie. Het patriciaat om-
gaf zich daarbij met de meeste statussymbolen.

Met goed fatsoen bevat de resultaten van het onderzoek naar de Goudse elite(s) tussen 1700 
en 1780. Met het onderzoek wilde De Jong vaststellen wie er behoorde(n) tot de elite(s), of 
de elite één geheel vormde of dat er sprake was van verschillende elites die elkaar gedeel-
telijk overlapten, en hoe deze elite(s) zich handhaafde(n). In zijn inleiding licht hij de keu-
ze toe voor een periode van tachtig jaar ofwel drie generaties. Zo’n keuze laat voldoende 
ruimte om het geschiedkundig verloop tot zijn recht te laten komen zodat geen statisch 
geschiedbeeld ontstaat.90 Zijn onderzoeksmethode omschrijft De Jong als ‘prosopogra-
fie, met aparte aandacht voor de statistisch moeilijk grijpbare sociaal-culturele facetten en 
met een redelijk zwaar accent op de financiële situatie en de stedelijke achtergronden van 
de elite.’91 Met deze methode moest het mogelijk zijn de door Roorda en Stone genoemde 
bezwaren te vermijden.92 De methode bestond onder meer uit het gebruik van een groot 

83   De Jong, ‘Prosopografie’, 203.
84   Zie voor het belang van de beschikbaarheid van huis- en familiearchieven, juist ook voor het onderzoek naar 

sociaal-culturele factoren De Jong, ‘Prosopografie’, 204, 208-209, 212 en 214.
85   De Jong, ‘Prosopografie’, 210. Deze oplossingen sluiten voor een groot deel aan bij de voorwaarden die Stone 

stelde aan juist toegepast prosopografisch onderzoek.
86   De Jong, ‘Prosopografie’, 211-212.
87   Prak, Gezeten burgers, 10, noot 8. Zie voor methoden om machtsposities vast te stellen ook Felling, Lokale 

macht.
88   Prak, Gezeten burgers, 16.
89   Prak, Gezeten burgers, 258.
90   Volgens Stone was dat een van de gevaren van de prosopografische methode. Zie hiervoor De Jong, Met goed 

fatsoen, 10, noot 9.
91   De Jong, Met goed fatsoen, 11.
92   Mogelijke gevaren volgens Roorda: het onderschatten van ideeën en ideologie, het los zien van de elite van de 

rest van de bevolking en het gebrek aan vermogen tot synthese. Roorda, ‘Prosopografie’, 219, 221. Ook Stone 
zag het uitschakelen van de ideologie als historische factor als een gevaar. De prosopografische methode kon 
daarnaast selectief zijn als gevolg van de beschikbaarheid van bronnen. Stone, ‘Prosopography’, 63, 58-59. Zie 
ook De Jong, Met goed fatsoen, 11, noot 16.
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spectrum aan uiteenlopende bronnen, waardoor deze wel arbeidsintensief was.93 In te-
genstelling tot Prak maakte De Jong voor het vaststellen van de politieke elite gebruik van 
een combinatie van positie- en beslissingsanalyse.94 Hij was evenals Prak niet alleen geïn-
teresseerd in de politieke en economische elite, maar ook in de sociaal-culturele elite en 
stelde zich daarbij de vraag door wie deze elite gevormd werd. Wie bezat er in Gouda aan-
zien en waaraan ontleende deze elite dit aanzien?

Uit het onderzoek bleek dat de politieke en economische elite niet overeenkwamen en 
dat de verschillen binnen de Goudse elite naar zowel rijkdom als herkomst groot waren. 
Het handelen van de elite was vooral gericht op continuïteit en het in stand houden van 
het aanzien, zowel bij het financiële vermogensbeheer als ten aanzien van huwelijkspoli-
tiek en reproductiestrategie. Door de hoge mate van endogamie en de ongunstige biologi-
sche reproductie viel dit overigens niet mee.

Bij de behandeling van de levensstijl komt ook bij De Jong het begrip aristocratisering 
aan bod. Een precieze definiëring van dat begrip leidt dan tot de vraag of het Hollandse 
patriciaat zich ontwikkelde tot een semi-adellijke laag die was geschoeid op buitenlandse 
leest, of dat het ondanks zijn verenging en toenemende deftigheid toch burgerlijk van ka-
rakter en cultuur bleef. Omdat aanzien van cruciaal belang was om een goede positie te 
behouden, waren de grote uitgaven die in Gouda werden gedaan ten behoeve van status-
symbolen volgens De Jong een ondersteuning van het streven naar sociale erkenning en 
zekerheid. De exclusiviteit van het Goudse patriciaat veroorzaakte mede het sterke stands-
besef. Toch leek de levensstijl van de Goudse elite over het algemeen niet op die van de 
adel en kan er dus niet van ‘aristocratisering’ als navolging van een adellijke levensstijl ge-
sproken worden. De door De Jong vastgestelde ontwikkelingen kunnen wellicht eerder als 
‘verdeftiging’ aangeduid worden, een maatschappelijk-cultureel proces van toenemende 
verfijning en distinctie van de levensstijl en een zich terugtrekken ‘op stand’.95

Luuc Kooijmans noemt zijn onderzoek naar de Hoornse regenten, getiteld Onder regenten, 
een sociale geschiedenis van een politieke elite.96 Ook hij onderscheidde elites op politiek, 
economisch en sociaal-cultureel terrein, waarbij hij de vraag stelde in hoeverre de poli-
tieke en economische elites samenvielen en samen een sociale elite vormden.97 Aan de 
hand van huwelijkspatronen en levensstijl kon de homogeniteit van deze elite onderzocht 
worden. In zijn bespreking van het begrip aristocratisering schrijft hij het volgende: ‘ver-
anderingen in de levensstijl en de passieve rol van de regenten in het economische leven 
werden gezien als elementen van een maatschappelijk proces, waartoe ook contractie op 
sociaal en politiek gebied hoorde.’98 Roorda en Van Dijk hadden criteria opgesteld om het 
verloop van dat proces te onderzoeken.

Op politiek gebied kon de aristocratiseringsthese getoetst worden aan de hand van het 
succes dat regenten hadden met het beperken van de toegang tot de regering. Een hoge 
mate van endogamie en een levensstijl gekenmerkt door het gebruik van statussymbolen 
en een verminderde activiteit in het economisch leven vormden indicaties op sociaal en 
economisch gebied. Kooijmans wilde mogelijke gevaren van de prosopografische metho-
de ondervangen door het formuleren van expliciete vraagstellingen.99 Hij formuleert het 
als volgt: ‘Het is niet altijd mogelijk om een overkoepelende probleemstelling te formu-
leren (zoals Roorda heeft geprobeerd met het aristocratiseringsproces en Stone met The 
Crisis of the Aristocracy), maar we hopen met deze studie aan te tonen dat het zeker tot de 
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mogelijkheden behoort om op grond van prosopografisch materiaal een aantal problemen 
in samenhang te behandelen.’100 Evenals in de studies van Prak en De Jong bleek onder de 
Hoornse regenten het streven naar continuïteit centraal te staan. Het vermogensbeheer, 
de huwelijkspolitiek en het belang van de familie waren essentiële elementen van een wij-
ze van leven die erop gericht was op de bovenste sporten van de maatschappelijke ladder 
te blijven. Over het belang van de familie lezen we: ‘De voornaamste doelstelling van een 
familie was het overdragen van naam en vermogen op de volgende generatie, en van het 
individu werd verwacht dat hij een schakel in de keten zou vormen.’101

Ook Kooijmans constateerde dat een deel van het statusbevestigende gedrag eerder ge-
richt was op onderscheiding binnen de eigen sociale groep dan op onderscheiding van de 
overige burgers. Tegen de suggestie dat de regenten met dit gedrag een adellijke levens-
stijl trachtten te imiteren, pleit volgens hem de constatering dat zij niet de neiging hadden 
in land te investeren en heerlijkheden te kopen. Integendeel, typerend voor de regenten 
waren juist beleggingen in overheidsleningen. ‘Het bezit van heerlijkheden, kenmerkend 
voor de adel, was onder regenten ronduit zeldzaam.’102 De veranderde levensstijl van de 
regenten was volgens Kooijmans een gevolg van een veranderde identiteit. ‘Met hun ver-
wanten waren de regenten zich steeds duidelijker als sociale groep gaan onderscheiden 
van hun medeburgers en langzamerhand waren ze zich gaan beschouwen als een elite 
die voorbestemd was om de rest van het volk te leiden. Die verandering van identiteit uit-
te zich in een verandering van levensstijl.’103 Uit Kooijmans’ onderzoek blijkt dat ook in 
Hoorn geen sprake was van aristocratisering op grote schaal, maar eerder van een proces 
zoals dat ook door Prak en De Jong beschreven is.

1.2.3 Aristocratisering

Op basis van deze drie studies valt op de aristocratiseringsthese dus wel het één en ander 
af te dingen. Tenminste, indien we onder aristocratisering het proces verstaan van een 
‘algemeen en bewust streven naar en overnemen van een adellijke mentaliteit en levens-
stijl’.104 Niet iedere onderzoeker hanteert echter deze definitie. Bruin gaat in zijn artikel 
‘Kwesties van stand’ ook in op het begrip. Dat artikel gaat over de negentiende-eeuwse 

93    Zie ook het al door Roorda gesignaleerde bezwaar.
94    Zie voor het waarom van die keuze De Jong, Met goed fatsoen, 12, noot 20.
95    Vergelijk Montijn, Leven op stand; Moes, Onder aristocraten, 39, 75. Kuiper introduceerde het begrip ‘bescha-

vingsdefensief’ als omschrijving van een proces van verdeftiging en terugtrekking, waarin oude families uit de 
hogere kringen aan het einde van de negentiende eeuw zich richtten op distinctie en distantie. Kuiper, ‘Aris-
tocraten contra burgers’, 213.

96    Kooijmans, Onder regenten, 12.
97    Voor het vaststellen van de politieke elite ging Kooijmans uit van de functie die iemand vervulde. Hij sloot 

hiermee aan bij de positieanalyse die Prak ook gebruikte.
98    Kooijmans, Onder regenten, 10.
99    Kooijmans noemde als gevaren de onderschatting van de factoren traditie en ideologie en een gebrek aan 

synthese. Kooijmans, Onder regenten, 13. Vergelijk de opvatting van Roorda zoals deze is vermeld in noot 92.
100   Kooijmans, Onder regenten, 14.
101   Kooijmans, Onder regenten, 160.
102   Kooijmans, Onder regenten, 206.
103   Kooijmans, Onder regenten, 165.
104   De Jong, ‘Prosopografie’, 212.
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opname van Amsterdamse patriciërs in de adelstand.105 Hij verwijst daarin naar de denk-
beelden van Charles Montesquieu, Vilfredo Pareto en Gaetano Mosca, die een afwisseling 
zagen van opkomende en neergaande elites, waarbij de ‘aristocratisering’ van de heersen-
de groepen een centraal thema was. Deze ‘aristocratisering’ bracht een levenswijze met 
zich mee die onafwendbaar tot de maatschappelijke ondergang voerde.106 Nader onder-
zoek moet volgens Bruin aantonen wat in een bepaalde situatie de inhoud is van de met 
‘aristocratisering’ aangeduide levenswijze en in hoeverre het schema van de door hem ge-
noemde theoretici houdbaar is. Hij wees er bijvoorbeeld op dat het gevaarlijk is de ‘aristo-
cratisering’ van het negentiende-eeuwse Amsterdamse regentenpatriciaat gelijk te stellen 
aan de ‘aristocratisering’ van de regenten uit de eeuwen daarvoor. Het volgens hem naar 
adeldom hakende zeventiende-eeuwse patriciaat was vooral een stijgende groepering ter-
wijl het negentiende-eeuwse Amsterdamse patriciaat streefde naar stabilisering en con-
solidering.107 Hoewel het in beide gevallen ging om ‘statusstrijd en standsverheffing’, zijn 
er duidelijk verschillen. De zeventiende-eeuwse stijgers combineerden aristocratisering 
en oligarchisering, ‘een effectief buitensluiten van anderen’, om aan de top van de maat-
schappelijke piramide te komen en daar te blijven. De negentiende-eeuwers gebruikten 
hun met aristocratisering aangeduide levensstijl om zich te verdedigen tegen opkomende 
nieuwe elites.108

Roel de Neve wilde in zijn artikel ‘Regenten, aristocratisering en genealogie’ uit 2003 
het begrip aristocratisering ‘nieuw leven in blazen’.109 De discussie rondom de aristocra-
tiseringsthese, die leidde tot de conclusie dat er van het imiteren van de adel in feite geen 
sprake was, gaf aanleiding tot verschillende suggesties voor het gebruik van de term. Men 
zou deze alleen nog maar moeten hanteren indien er daadwerkelijk sprake was van de 
overgang van een burgerlijke naar een adellijke levensstijl. In alle andere gevallen zou de 
term elitevorming gebruikt moeten worden. Ook was het mogelijk de term aristocratise-
ring alleen nog maar een politieke lading te geven. De Neve betreurt dit en richtte zich 
in zijn invulling van de term op een verschijnsel dat volgens hem tot dan toe weinig aan-
dacht had gekregen. ‘De geringe aandacht voor het dynastieke bewustzijn van de regenten 
en hun pogingen adeldom te bewijzen is onterecht.’110 Dat fenomeen vormde volgens De 
Neve wellicht wel de essentie van het aristocratiseringsproces. Hij citeerde daarbij Frijhoff 
die stelde dat genealogie voor de regenten tot een ‘strategisch instrument geworden [was] 
van positiebepaling in de samenleving’.111 De Neve stelde dan ook voor om aristocratise-
ring niet zozeer te verbinden met een voorname levensstijl, maar met het standsbewust-
zijn en dynastieke besef van het regentenpatriciaat.

De Jong constateerde in 1996 dat één van de belangrijkste cumulatieve effecten van 
prosopografisch onderzoek naar de Hollandse regenten de nuancering van de aristocrati-
seringsthese was geweest. Tevens had dit onderzoek geleid tot een nadere precisering van 
wat onder aristocratisering moet worden verstaan.112 Bovenstaande beperkte rondgang 
langs studies en artikelen over aristocratisering leert dat nuancering en precisering in-
derdaad belangrijk zijn. Zeventiende-eeuwse aristocratisering is niet per definitie gelijk te 
stellen met die uit de negentiende eeuw. Aristocratisering als aanduiding van een veran-
dering in levensstijl geeft het begrip een (gedeeltelijk) andere inhoud dan indien het ver-
wijst naar standsbewustzijn en dynastiek besef. De term ‘aristocratisering’ is regelmatig 
gebruikt voor processen die wellicht beter als ‘verdeftiging’ kunnen worden aangeduid.
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1.2.4 Familiegeschiedenis

Een combinatie van levensstijl en dynastiek besef in samenhang met aristocratisering vin-
den we terug in de studie van Schmidt, waarmee we het terrein van de al eerder genoem-
de familiegeschiedenis betreden. Hij stelt daarin onder meer de vraag naar ‘de bruikbaar-
heid van het begrip “aristocratisering” ter kenschetsing van de veranderende levens- en 
gedachtenvormen der regenten’.113 Norbert Elias heeft er volgens Schmidt terecht op gewe-
zen dat oligarchisering en aristocratisering van de levensstijl nauw samenhangen en diens 
beschrijving raakte dan ook de kern van de ontwikkeling waarin de regenten waren ver-
wikkeld. Elias stelde dat zodra het streven naar afsluiting en elitevorming zich voordoet in 
burgerlijke lagen van de maatschappij, dit streven ook uitgedrukt wordt door middel van 
prestigesymbolen. Deze symbolen hebben ten doel het bestaan te handhaven van de zich 
afsluitende groep als een groep die afstand houdt, en tegelijkertijd dit bestaan te idealise-
ren.114 Volgens Schmidt draaide het bij aristocratisering in Holland niet om het beleggen 
in land of het zich terugtrekken op een hofstede, maar had het alles te maken met de ver-
anderingen in de maatschappelijk positie van de stedelijke regentenelites en daarmee met 
hun ‘levens- en gedachtenvormen’. Het distantiërend gedrag was een gevolg van de soci-
ale afsluiting van de regentenkringen en ‘een scherpe machts- en prestigestrijd binnen het 
establishment’.115 Schmidt gebruikte het begrip ‘establishment’ omdat de aristocratisering 
van de levensstijl zich niet beperkte tot de regenten. Deze gold ook voor vermogende le-
den van de elite die geen regeringsfuncties bekleedden. Hij veronderstelde dat juist zij die 
vanwege het geloof een achterstand in het politieke bereik hadden, dit trachtten te com-
penseren met extra vertoon.116 In tegenstelling tot Prak zag Schmidt dit gedrag niet als een 
ondergraving van de aristocratiseringsthese, maar juist als een bevestiging.117 Volgens hem 
was de transformatie van ‘koopman’ tot ‘rentenier’ niet in eerste instantie een gevolg van 
een ‘aristocratisch’ dédain voor de wereld van handel en nijverheid, maar een gevolg van 
de zich wijzigende politiek-economische verhoudingen in  Europa. Onderzoekers zouden 
de aristocratisering van de levensstijl van de regenten moeten onderscheiden van de ver-

105   Bruin, ‘Kwesties van stand’, 110.
106   Bruin, ‘Kwesties van stand’, 133.
107   Bruin sluit zich in zijn artikel uit 1981 nog aan bij de opvatting van Roorda, die aristocratisering zag als een 

streven van de regenten om zich een ‘adellijke’ levensstijl aan te meten. Prak, De Jong en Kooijmans zetten 
in hun studies uit 1985 de nodige vraagtekens bij deze opvatting.

108   Bruin, ‘Kwesties van stand’, 134, cursivering Bruin.
109   De Neve, ‘Regenten, aristocratisering en genealogie’, 127.
110   De Neve, ‘Regenten, aristocratisering en genealogie’, 128.
111    Frijhoff, ‘De toekomst van het verleden’, 541, geciteerd in De Neve, ‘Regenten, aristocratisering en genealo-

gie’, 133.
112    De Jong, ‘Prosopografie’, 214.
113    Schmidt, Om de eer van de familie, tekst omslag, geciteerd in De Jong, ‘Prosopografie’, 211.
114    ‘Sobald Abschliessungstendenzen, elitäre Tendenzen in berufsbürgerlichen Schichten auftreten, gewinnen 

sie auch ihren Ausdruck in Prestigesymbolen, welche auf die Aufrechterhaltung des Daseins der sich als ab-
schliessende Gruppe als einer distanzierten Gruppe, und zugleich auf die Verklärung diesen Daseins abzie-
len’. Schmidt, Om de eer van de familie, 18.

115    Schmidt, Om de eer van de familie, 68, cursivering Schmidt.
116   Schmidt, Om de eer van de familie, 68, noot 8.
117    ‘De aard en inzet van deze machts- en prestigestrijd bevestigt juist de aristocratische pretenties die het patri-

ciaat blijkbaar werden toegeschreven.’ Ibidem.
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anderingen in hun beleggingspolitiek. De scepsis van Prak c.s. ten aanzien van de aristo-
cratiseringsthese berustte dan ook op het onvoldoende maken van dit onderscheid.118 Prak 
c.s. ging bij de benadering van aristocratisering uit van het onderscheid tussen patriciaat 
en adel en onderzocht in hoeverre het patriciaat in de eigen levensstijl adellijke elementen 
overnam. Schmidt probeerde het begrip te plaatsen tegen de achtergrond van de door Eli-
as beschreven staatsvormings- en civilisatieprocessen, waarvan één van de kenmerken de 
‘Durchdringung von Verhaltensweisen des Adel und des Bürgertums’ was. Beide standen 
werden in de loop van deze processen steeds meer onderling afhankelijk en met elkaar 
verweven. Natuurlijk behield het Hollands patriciaat een eigen ‘burgerlijk’ stempel en ver-
schilde het van ‘de’ adel, maar dat betekende nog niet dat de door Elias genoemde ‘door-
dringing’ niet plaatsvond.119 Zoals Schmidt schreef, waren ‘de Nederlandse edellieden en 
patriciërs ten tijde van de Republiek […] én naar hun maatschappelijke positie (waarvan 
de kern: de erfelijkheid van regeringsfuncties), én naar hun levens- en gedachtenvormen 
(waarvan de kern: een op geboorte gebaseerd superioriteitsbesef ) in de letterlijke beteke-
nis van het woord “aristocraten”.’120

De studie van Schmidt handelt over het geslacht Teding van Berkhout omdat deze fa-
milie behoorde tot de regentenstand, die een organisch geheel vormde. De ontwikkelin-
gen van één geslacht konden daar niet alleen niet los van worden gezien, maar wierpen 
er tevens een licht op. ‘Er is geen reden om aan te nemen dat de leden van de familie 
Teding van Berkhout in dit opzicht sterk van het algemeen gangbare patroon afweken, 
mede gezien de opmerkelijke continuïteit van hun positie’.121 De ontwikkelingen van de 
Hollandse aristocratie konden mede door middel van een familiegeschiedenis inzichte-
lijk gemaakt worden. Voorwaarde was wel dat men hierbij sociologisch te werk ging. De 
familiale ontwikkelingen en gebeurtenissen dienden consequent in verband gebracht te 
worden met de maatschappelijke ontwikkelingen.122 Schmidt hing zijn onderzoek op aan 
het ‘vermogensbeheer’ van de familie Teding van Berkhout. Hun ‘maatschappelijk ver-
mogen’ bestond uit een sociaal-economisch, een sociaal-politiek en een sociaal-cultureel 
deel. Het voorvoegsel ‘sociaal’ diende om aan te duiden dat de familie in alle maatschap-
pelijke sferen over een netwerk van relaties kon beschikken, het ‘sociale vermogen’ tout 
court.123 Rondom dat ‘vermogensbeheer’ kwamen de volgende vragen aan bod: hoe ont-

Afb. 1.5 Familieportret van de fa-
milie Van der Borch-Prisse, met 
daarop: C.L.P. baron van der 
Borch (1842-1915) en zijn echt-
genote W.C.M. van der Goes 
(1855-1905), zijn broer W.H.E. ba-
ron van der Borch (1848-1908), 
zijn dochter W.C.H.F. barones 
van der Borch (1887-1963), zijn 
zuster A.M.Q. barones van der 
Borch (1945-1912), gehuwd met 
de Belgische baron F.B.A.Ph. 
Prisse (1846-1913), en hun zoon 
E.H. baron Prisse (1876-1946) 
(NL-BdSA, Breda Beeldcollectie).
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wikkelde het maatschappelijk vermogen van de familieleden zich; welke beheersstrategie-
en gebruikten ze; welke veranderingen traden daarin op; hoe ontwikkelden de bindingen 
tussen de familieleden zich in verband met hun beheer? Natuurlijk vroeg Schmidt zich 
ook steeds af met welke maatschappelijke ontwikkelingen de veranderingen verband hiel-
den.124 De lange periode gedurende welke Schmidt de ontwikkelingen van de familie volg-
de, verdeelde hij onder in verschillende fasen, waarbij in de vierde periode van 1780-1850 
de strijd om de politieke macht centraal stond. In de laatste fase tot 1950 ging het om de 
achteruitgang van het sociaal-politieke vermogen en de gevolgen daarvan.125

In zijn slotbeschouwing stelde Schmidt allereerst dat het vermogensbeheer van de fa-
milie Teding van Berkhout niet wezenlijk afweek van dat van de stand als geheel. In 
de periode 1850-1950 was de situatie diffuser en moeilijker generaliseerbaar, maar ook 
toen was de ‘ontknoping’ van de familie niet uniek. Omdat de gehele stand met dezelfde 
ontwikkelingen geconfronteerd werd, formuleerde Schmidt de volgende hypothesen ten 
aanzien van de vermogensontwikkeling van de aristocratie. De eerste was dat de aristo-
cratie in de periode 1850-1950 een politiek vermogensverlies leed. Wel bleef zij tot aan 
1940 oververtegenwoordigd in de hogere rangen van de ambtenarij. Ten tweede zijn ge-
durende de twintigste eeuw ‘aristocratie’ en ‘rijkdom’ steeds minder synoniem gewor-
den, hoewel de aristocratie gedurende de negentiende eeuw nog overwegend vermogend 
was. En ten derde heeft de toenemende sociale differentiatie gezorgd voor de vorming 
van gespecialiseerde elites en heeft er een hergroepering van de aristocratie plaatsgevon-
den. Deze is te ‘karakteriseren als “de uitsplitsing van een nieuwe kern en de vorming 
van schillen”.’126

Een ander voorbeeld van een familiegeschiedenis is het onderzoek dat Henk Nicolai 
deed naar de familie Kingma uit Makkum en publiceerde in De Kingma-kroniek. De (fa-
milie-)identiteit van de Kingma’s vormde de kern van het onderzoek met de vraag hoe zij 
deze zowel bewust als onbewust construeerden. De studie bestaat uit twee centrale delen, 
namelijk ‘Familielevens’ en ‘Familieleven’. In het eerste deel vinden we de biografische 
portretten van vier Kingma’s, waarin beschreven is hoe zij poogden hun geld om te zetten 
in status en reputatie. De ‘Kingma-identiteit’ zelf komt aan bod in het tweede deel. In zijn 
inleiding stelt Nicolai dat het gebruikelijke historiografische recept voor een dergelijke 

118    Schmidt, Om de eer van de familie, 69, noot 14. Hier vroeg Schmidt zich af in hoeverre de ‘echte’ adel in bin-
nen- en buitenland een andere beleggingspolitiek voerde dan het patriciaat.

119   Ibidem, citaat van Elias uit deze noot. Vergelijk met het begrip Verschmelzung zoals dat door Reif is geïntrodu-
ceerd. Zie noten 20 en 35.

120   Ibidem. Schmidt zag geen andere mogelijkheid dan de ontwikkeling van de ‘minds and manners’ (de ‘bescha-
ving’, het ‘cultureel vermogen’) van het door hem onderzochte geslacht Teding van Berkhout te karakterise-
ren als ‘aristocratisering’. 

121    Schmidt, Om de eer van de familie, 10. De Nijs vond dat Schmidt zich hier wel erg gemakkelijk afmaakte van 
het probleem van de representativiteit van één familie voor het geheel. Nicolai stelde zich in zijn onderzoek 
volgens hem heel wat voorzichtiger op. De Nijs, In veilige haven, 26, noot 63. Zie voor Nicolai Nicolai, De 
Kingma-kroniek.

122   Schmidt ‘Een lengteprofiel’, 129-130.
123    Schmidt ‘Een lengteprofiel’, 130, cursivering Schmidt. Kuiper noemde dit ‘sociale vermogen’ eigenlijk een 

vierde aspect van het ‘maatschappelijk vermogen’. Kuiper, Adel in Friesland, 32.
124   Ibidem. Zijn studie is tevens een goed voorbeeld van het samengaan van micro- en macrogeschiedenis.
125    Schmidt ‘Een lengteprofiel’, 130-131.
126   Schmidt, Om de eer van de familie, 179-180, citaat 180.
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studie de Kingma’s tot roldragers zou reduceren, zoals ‘de koopman’ of ‘de burger’.127 Hij 
voelde meer voor een benadering uit de biografische traditie, die meer van mensen zicht-
baar maakt. In deze benadering 

worden alle bijzonderheden die men van een persoon ontdekt als het ware ‘op een ik geplakt’. 
Zo ontstaat een wolk van feiten gegroepeerd rond iets dat hoogstens gesuggereerd wordt, 
namelijk de individualiteit van de hoofdpersoon. Juist dit onbeschrevene is de essentie van 
de beschrijving, zoals men in de kunst aan een schilderij een intrinsieke, niet te beschrijven 
kwaliteit toekent, waarbij het totaal méér is dan de som der delen.128

Om zo veel mogelijk bijzonderheden te achterhalen was volgens Nicolai ook een andere 
manier van archiefonderzoek nodig, waarbij naast de inhoud vooral de vorm belangrijk 
was. De ‘Morelli-methode’, het zoeken naar de ‘vingerafdruk’, kon het meest succesvol 
zijn bij het onderzoek van het bedrijfsarchief omdat boekhouden veelal bestond uit rou-
tines.129 Nicolai illustreerde zijn ‘archiefarcheologie’ met een paar voorbeelden en liet zo 
zien dat het mogelijk is zich op het unieke te richten zonder in het anekdotische te verval-
len. Feiten en feitjes kregen belang doordat ze herhaald werden, van de ene op de andere 
generatie overgingen en tot gewoonte werden en op die manier deel uit gingen maken van 
de (familie-)identiteit van de Kingma’s.130 Er groeide een collectief geheugen over wie de 
Kingma’s waren en hoe ze zich gedroegen, zowel bij de Kingma’s als hun omgeving. De 
Kingma’s zelf handelden gedeeltelijk onbewust maar ook bewust naar het beeld dat van 
hen ontstond.131 Zij incorporeerden het verleden dat achter hen lag en dat werd zo deel van 
hun habitus. Omdat de Kingma’s over een eigen bedrijf en een eigen archief beschikten 
en zich een zekere eigenzinnigheid konden permitteren, is de manier waarop de Kingma-
identiteit gevormd werd, niet representatief.132

Voorwerpen met de daaraan gekoppelde verhalen en rituelen maakten ook deel uit van 
deze identiteit. Het verleden van deze voorwerpen en dat van de familie waren met elkaar 
verbonden en ontleenden hun identiteit aan elkaar. Om met Nicolai te spreken: ‘Het lijkt 
erop dat niet het bezit bij de familie hoorde, maar dat de familie bij het bezit hoorde!’ 
Omdat de koppeling tussen bepaalde bezittingen en de Kingma-identiteit zo sterk was, 
konden sommige takken van de familie uit het zicht verdwijnen. Het collectieve geheu-
gen van de Kingma’s was dus selectief. Het archief speelde een centrale rol bij de vor-
ming van dat collectieve geheugen en daarmee bij de vorming van de familie-identiteit. 
In het archief legden de Kingma’s hun Kingma-zelf vast. Door het archief konden zij hun 
identiteit ook langer vasthouden. Hun aandacht voor het verleden en voor de archiefvor-
ming had volgens Nicolai een doel. Zij investeerden, net zoals de adel, in identiteit en 
reputatie.133

1.2.5 Nogmaals prosopografie

Na dit uitstapje naar het genre van de familiegeschiedenis keren we terug naar onderzoek 
waarin de prospografische methode een grote rol speelt. Duijvendak deed onderzoek naar 
de samenstelling van de elite(s) in oostelijk Noord-Brabant en gebruikte daarbij een com-
binatie van de prosopografische methode en netwerkanalyse. Hij onderzocht de ontwik-
keling van de mate van homo- en heterogeniteit van deze elite(s) en hun rol in de maat-
schappij en de wijze waarop ze reageerden op maatschappelijke veranderingen. Daartoe 
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stelde hij voor verschillende peiljaren vast wie er tot zowel de bestuurlijke als de financiële 
elite behoorden en onderzocht in hoeverre deze elites samenvielen en hoe homogeen ze 
waren. De sociale homogeniteit traceerde hij onder meer aan de hand van het bestaan van 
familienetwerken en de sociale omgang van de eliteleden, het zogenoemde connubium 
(huwelijksnetwerken) en convivium (omgangsnetwerken). De politieke homogeniteit on-
derzocht hij door een aantal conflicten te bestuderen met de volgende vragen in het ach-
terhoofd: in hoeverre hadden familierelaties betekenis te midden van andere loyaliteiten 
in de sociale werkelijkheid van de elite(s); welke machtsbronnen werden er gemobiliseerd 
en welke invloed hadden de conflicten op de samenstelling van de elite(s)?134 Duijvendak 
constateerde dat de regionale elite die aan het begin van de negentiende eeuw nog homo-
geen en monocentrisch was, evolueerde tot een meer heterogene en polycentrische elite 
aan het begin van de twintigste eeuw.

Het gebruik van de combinatie van netwerkanalyse en prospografisch onderzoek werd 
door Maarten Duijvendak en Albert Felling toegelicht in Longitudinal Network-Analysis. 
Zij zien deze combinatie als een oplossing voor een aantal al door Stone gesignaleerde, 
aan het gebruik van de prosopografie verbonden problemen. Het was ten eerste mogelijk 
om op deze manier te komen tot de afgrenzing van een regionale elite. Ten tweede wierp 
de methode licht op de verbinding tussen een elite en het institutionele kader. De relaties 
tussen een elite en haar cliënten en de sociale bronnen van een elite werden zichtbaar. 
Tevens was op deze manier de mate van integratie binnen een elite vast te stellen.135 De 
eerste stap bestaat uit het vaststellen van de formele relaties waarvan sprake is als twee 
personen op enig moment gelijktijdig lid zijn van een bepaalde eenheid. Met behulp van 
een op deze relaties gebaseerde netwerkanalyse kunnen personen ten behoeve van het 
prosopografisch onderzoek dan geselecteerd worden. Tevens kan men informatie verza-
melen voor de analyse van het politieke proces. De prosopografische informatie over de 
geselecteerde leden ondersteunt op haar beurt weer het resultaat van de netwerkanalyse. 
Met behulp van deze informatie is het mogelijk om ook andere dan alleen formele relaties 
op het spoor te komen. Het geheel van relaties van een lid van de elite dat is opgenomen 
in zijn persoonlijke netwerk, kan volgens Duijvendak tevens geïnterpreteerd worden als 
een vorm van sociaal kapitaal. Deze wijze van interpreteren sluit aan bij de ideeën van 
Pierre Bourdieu.136

127   De tekortkomingen van het rolconcept illustreerde Nicolai aan de hand van een betoog van Jean-Paul Sartre 
en de reactie hierop van Pierre Bourdieu. Nicolai, De Kingma-kroniek, 12-13.

128   Nicolai, De Kingma-kroniek, 13.
129   Een zodanige benadering staat dichter bij de archivaris dan bij de economisch historicus. Nicolai, De Kingma-

kroniek, 16. Zie voor de ‘Morelli-methode’ Nicolai, De Kingma-kroniek, 14.
130   Nicolai vergeleek de aldus verkregen ‘stukjes eigenheid’ met een muziekpartituur. ‘Er bestaat een formele 

samenhang die op den duur herkend kan worden.’ Deze herkenning gaat gemakkelijker bij mensen uit onze 
eigen cultuur omdat dat wat we zien aansluit bij onze eigen verwachtingen. Zelfs met achttiende- en negen-
tiende-eeuwse burgers kan dan snel een zekere vertrouwdheid ontstaan. Nicolai, De Kingma-kroniek, 24.

131    Volgens Nicolai werd geschiedenis, in de woorden van Pierre Bourdieu, hier ‘belichaamd’. Nicolai, ‘De genea-
logie van het voorwerp’, 289.

132    Nicolai, De Kingma-kroniek, 305. Zie ook De Nijs, In veilige haven, 26, noot 63.
133    Nicolai, ‘De genealogie van het voorwerp’, 299, 311 en 314, citaat 299.
134   Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk, 22-23.
135    Duijvendak en Felling, Longitudinal Network-Analysis, 4.
136   Duijvendak en Felling, Longitudinal Network-Analysis, 5, 9, 11 en 19.
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In zijn inleiding ging Duijvendak ook in op twee begrippen die centraal staan in zijn 
onderzoek, namelijk elite en macht. Voor de definitie van macht baseerde hij zich op de 
sociologische machtstheorie van Max Weber. Macht is dan het vermogen van een actor om 
het gedrag van andere actoren met wie hij of zij een relatie onderhoudt, zelfs tegen hun 
wens, te bepalen.137 Voor de definitie van elite keek hij naar het door de socioloog Antho-
ny Giddens gevormde onderzoekskader, die zich overigens ook weer op Weber baseerde. 
Giddens onderscheidde drie dimensies, namelijk de openheid van elites, de structuur of-
wel de sociale en mentale integratie van elites, en de machtsuitoefening door elites. Vol-
gens Duijvendak behoren tot de elite ‘die mensen, met inbegrip van hun directe verwan-
ten, die op grond van criteria van welstand en bestuurlijke positie bijzondere plaatsen 
innemen in de maatschappij.’138

Een combinatie van prosopografie en het gebruik van fiscale bronnen komen we tegen 
in het onderzoek van Nick Bos, Notabele ingezetenen.139 Zijn studie bestaat uit verschil-
lende eerder gepubliceerde bijdragen. Hij voegde daar een uitgebreide historiografische 
inleiding over eliteonderzoek aan toe. In de eerste bijdragen heeft Bos de bruikbaarheid 
en betekenis van fiscale bronnen voor regionaal en nationaal eliteonderzoek onderzocht. 
Door deze door hemzelf als methodologisch omschreven hoofdstukken loopt als een rode 
draad de vraag naar de betekenis van de regionale verscheidenheid voor de vergelijkbaar-
heid van elites.140 In de bijdrage ‘Vermogensbezitters’ gaat Bos bijvoorbeeld in op regiona-
le verschillen in vermogensopbouw en de fiscale bevoorrechting van rentetrekkers.141 Ook 
onderzocht hij de bruikbaarheid van de lijsten van verkiesbaren voor de Eerste Kamer als 
bron voor eliteonderzoek.

De prosopografische bijdragen gaan over de Maastrichtse bovenlaag in drie verschil-
lende perioden in de negentiende eeuw. Volgens Bos was juist de Maastrichtse elite ge-
schikt om elitetheorieën te testen omdat die door sterk wisselende politieke en economi-
sche condities steeds voor nieuwe uitdagingen werd gesteld. In alle bijdragen stelde Bos 
de vraag of er sprake was van een homogene en gesloten elite of juist van verschillende 
betrekkelijk gescheiden elites.142 In de bijdrage ‘Deftige lui’ heeft Bos, zoals veel eliteon-
derzoekers vóór hem, een bestuurlijke en een welstandselite samengesteld voor het Maas-
tricht van de tweede helft van de negentiende eeuw. Hierbij is hij zo veel mogelijk uitge-
gaan van de visie van de tijdgenoten.143 Hij concludeerde dat deze elites weliswaar niet 
samenvielen maar dat de onderlinge sociale verschillen ook niet groot waren. De tijdge-
noten zagen de wat minder welvarende bestuurder nog altijd als een man van grote wel-
stand. Daarnaast wezen verwantschapsrelaties en de omgang in het verenigingsleven in 
de richting van een min of meer hechte sociale bovenlaag. Deze vormde echter geen ge-
sloten groep waarin geen ruimte voor nieuwkomers was. Volgens Bos bestond er binnen 
de maatschappelijke bovenlaag in het Maastricht van de tweede helft van de negentiende 
eeuw geen tegenstelling tussen ‘standvastige oude elites en opdringende elites in spe.’144

In zijn slotbeschouwing komen we het concept ‘notabelenelite’ tegen dat impliciet ten 
grondslag ligt aan de prosopografische bijdragen.145 Het lijkt het best aan te sluiten bij de 
veranderingen in de negentiende-eeuwse elites. Deze bestonden uit een gemêleerd gezel-
schap van notabelen die zich op verschillende terreinen onderscheidden en die zich als 
gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen geregeld vernieuwden. Bos zag globaal twee 
ontwikkelingslijnen waarlangs de veranderingen plaatsvonden. Enerzijds ontstonden er 
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pluralistische elites zonder een hiërarchische ordening.146 Anderzijds konden verschillen-
de elites ook integreren tot één bovenlaag, zoals de Friese en de Maastrichtse elite in de 
tweede helft van de negentiende eeuw.

1.2.6 Amsterdamse elites

Boudien de Vries maakte in haar studie Electoraat en elite over de veranderingen in de soci-
ale structuur en het sociale mobiliteitspatroon in Amsterdam tussen 1850 en 1895 ook ge-
bruik van fiscale bronnen. Met behulp van kiezerslijsten voor de Tweede Kamer bepaalde 
zij wie er aangeslagen werd voor de personele belasting en deelde deze kiezers vervolgens 
in een aantal belastingklassen in.147 Zij onderzocht dus een fiscale elite, en wel één waar-
van het consumptieve gedrag het criterium vormde. De vraag was in hoeverre het hier ook 
een sociale elite betrof. Daarvoor analyseerde zij tevens de huwelijks- en cultuurpatronen 
binnen deze elite, het connubium en convivium.148

Volgens De Vries was er in 1850 in Amsterdam nog sprake van een standensamenle-
ving. De vraag was volgens haar dan ook of de door haar geconstrueerde belastingklassen, 
groepen mensen van een vergelijkbaar welstandsniveau, overeenkwamen met bepaalde 
standen, groepen mensen met een vergelijkbare sociale status. In 1884 was de standen-
maatschappij (deels) verdwenen en waren de ‘standen’ niet noodzakelijkerwijs dezelfde 
als in 1854. Toch bleek ook in die veranderde situatie de personele belasting nog steeds 
een bruikbaar criterium. Mede als gevolg van de toegenomen mobiliteit en het opener en 
flexibeler karakter van de maatschappij konden gevestigde groepen de gelederen proberen 
te sluiten. Juist in zo’n situatie kon men standsverschillen nog meer benadrukken waar-
bij uiterlijkheden een grotere rol gingen spelen. Het onderzoek kon antwoord geven op 
de vraag ‘in hoeverre een standenstratificatie in 1884 een anachronisme geworden’ was.149

De analyse van huwelijkspatronen leidde tot de conclusie dat men voornamelijk binnen 
eenzelfde welstandscategorie huwde, maar ook de beroepssfeer en de kerkelijke gezindte 
speelden een belangrijke rol. Vooral binnen de gegoede burgerij ontstonden netwerken 
van huwelijksrelaties binnen bepaalde beroepsgroepen. Huwelijken tussen leden van ver-
schillende religieuze stromingen kwamen bijna niet voor.150

137    Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk, 21.
138    Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk, 20-21, citaat 21.
139   Bos, Notabele ingezetenen.
140   Bos, Notabele ingezetenen, 45.
141    Zie ook Bos, ‘Vermogensbezitters’, 554.
142   Bos, Notabele ingezetenen, 46.
143   Bos, Notabele ingezetenen, 245-246.
144   Bos, Notabele ingezetenen, 265-266, citaat 266.
145   Zie voor dit concept ook Kuiper, Adel in Friesland; Kuiper en Van der Laarse, ‘Inleiding’; Moes, Onder aristocra-

ten.
146   Bos verwijst onder andere naar de situatie in Noord-Brabant zoals beschreven door Duijvendak in Rooms, rijk 

of regentesk en de ontwikkelingen in Amsterdam zoals die aan bod komen in het onderzoek van Bruin, Een 
herenwereld ontleed.

147   ‘De indeling op basis van de personele belasting sloot aan bij de perceptie van de tijdgenoten over de maat-
schappelijke structuur.’ De Vries, Electoraat en elite, 24.

148   De Vries, Electoraat en elite, 14-16.
149   De Vries, Electoraat en elite, 15.
150   De Vries, Electoraat en elite, 80-81.
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Voor het onderzoek naar het culturele leven maakte De Vries onder meer gebruik van 
de ledenlijsten van culturele verenigingen.151 Volgens haar voegt de bestudering van deze 
lijsten een extra dimensie toe aan de schets van de sociale structuur. Uit deze schets blijkt 
dan dat de indeling aan de hand van de personele belasting en dus welstand een bruik-
baar criterium vormt, maar niet het hele verhaal vertelt. Ook in de sociaal-culturele sfeer 
bleken beroep en religie voor scheidslijnen te zorgen. ‘Er vindt geen integratie plaats tus-
sen succesvolle fabrikanten, rijkgeworden winkeliers en diamantbewerkers enerzijds en 
anderzijds de traditionele elite die bestaat uit grote kooplieden, commissionairs, assura-
deurs, bankiers, notarissen en advocaten.’ Die kloof bestond volgens De Vries zowel in 
1850 als omstreeks 1880.152

Aan het eind van haar studie concludeerde De Vries dat het door financiële criteria be-
paalde electoraat en de ‘elite’ niet samenvielen, want tot de ‘elite’ behoorde maar ongeveer 
de helft van de kiezers. De getoonde welstand was niet de enige dimensie van het begrip 
‘stand’ en het electoraat moest opgedeeld worden in verschillende blokken, onder meer 
op basis van de criteria religie en beroep. Op de huwelijksmarkt vormden protestanten, 
katholieken en joden aparte groepen, terwijl in de sociale omgang protestanten en katho-
lieken tegenover joden stonden. Verder was er een duidelijke afscheiding tussen de com-
mercieel-financiële ‘traditionele’ elite en de industriële ‘nieuwe’ elite. Bij de eerste zou het 
standsbewustzijn prevaleren en bij de laatste zou het klassenbewustzijn zijn ontstaan, 
zodat in 1880 in de economische toplaag beide elites naast elkaar bestonden. De Vries 
hoopte met haar onderzoek ‘te hebben aangetoond dat omstreeks 1880 het begrip “stan-
denmaatschappij” nog betrekking had op het overgrote deel van de bovenlaag van de be-
volking.’ De afbrokkeling was echter wel begonnen.153

Naar de Amsterdamse elite in de tweede helft van de negentiende eeuw was al eerder 
onderzoek gedaan door Kees Bruin, gepubliceerd onder de titel Een herenwereld ontleed.154 
Bruin baseerde zich bij zijn onderzoek op literaire bronnen (geschriften van tijdgenoten) 
en het huwelijksgedrag. Hij wilde weten of er na 1850, naast de ‘oude’ elite ook ‘nieuwe’ 
elites ontstonden. De ‘oude’ elite bestond uit een eerste en een tweede coterie, die samen 
de politieke macht en een op veel punten overeenkomstige levensstijl deelden. De eer-
ste coterie werd gevormd door regentenfamilies die al vóór 1795 deel uitmaakten van de 
stadsregering, de tweede door families die na 1795 de plaats innamen waarop ze volgens 
hun welstand al eerder aanspraak konden maken. Deze beide coterieën werden niet door 
onderlinge huwelijksbanden verbonden. De ‘nieuwe’ elite bestond volgens Bruin uit groe-
pen die dankzij juridische en sociale emancipatie en de nieuwe economische mogelijkhe-
den de sprong naar boven maakten, zoals joden, Duitsers en de ‘Indische fortuinen’. De 
wijze waarop de intern verdeelde ‘oude’ elite omging met de komst van de homines novi, 
vormde de kern van het onderzoek. Bruin constateerde dat op het gebied van de huwe-
lijksrelaties de nieuwkomers buitenstaanders bleven. Ook in de sociale omgang was er 
sprake van grotendeels gescheiden circuits. Alleen succesvolle protestantse Duitsers wis-
ten toegang te krijgen tot de hoofdstedelijke beau monde. De nieuwkomers werden tot op 
zekere hoogte geaccepteerd, maar streefden zelf ook geen assimilatie met de ‘oude’ elite 
na. Deze kreeg steeds minder aantrekkingskracht doordat velen de hoofdstad verlieten en 
de leden ervan opgenomen werden in een ‘nationale elite’.155
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1.2.7 Familieleven

Een elitestudie die zich vooral richtte op het familieleven is In veilige haven van Thimo de 
Nijs. Hij deed onderzoek naar de negentiende-eeuwse gegoede burgerij van Rotterdam en 
met name naar de rol die het familieleven speelde bij de groepsvorming. ‘Droegen fami-
lie, gezin en huwelijk bij aan de onderlinge identificatie van de leden van deze in menig 
opzicht heterogene groep?’156 In dit onderzoek stonden dus familieleven en groepsvor-
ming centraal en De Nijs gaat dan ook uitgebreid in op deze begrippen. Hij begint daar-
toe met de omschrijving van de sociale structuur en sluit zich hiervoor aan bij Bourdieu, 
die deze structuur ziet als het resultaat van de verdeling van economisch, cultureel en so-
ciaal kapitaal over verschillende groepen in de samenleving. Deze verdeling is aan voort-
durende veranderingen onderhevig. Kapitaal wordt verworven, verloren of omgezet in een 
andere kapitaalsoort. Men moet bijvoorbeeld tijd en geld investeren voor de verwerving en 
het onderhoud van sociaal kapitaal. Het geven van geschenken en het afleggen van bezoe-
ken dienen daarbij voor het versterken van de onderlinge groepscohesie en het buitenslui-
ten van anderen.157 Het aanhalen van betrekkingen en het zich afgrenzen ten opzichte van 
anderen zijn onderdelen van het proces van groepsvorming. Groepsvorming was volgens 
De Nijs ‘het resultaat van de wisselwerking tussen de representatie van de groepseigen-
schappen in het sociale handelen, het vertoog over de groepsidentiteit en de identificatie 
met andere groepsleden.’158 Het bezit van voldoende kapitaal was nodig om een bepaalde 
levensstijl te kunnen onderhouden waarmee leden van een groep hun sociale identiteit 
verwierven en behielden.

Dat alleen was echter niet voldoende. In een groep vindt ook een vertoog plaats over het 
zelfbeeld, de normen en waarden van de groep. Dit vertoog geeft richting aan het hande-
len en levert de ‘kennis’ waarmee groepsleden elkaar herkennen en waarmee ze zich iden-
tificeren met de groep. Zo bracht ook de burgerij in de negentiende eeuw een beeld van 
zichzelf naar buiten in woord en geschrift. Een belangrijk onderdeel van dit beeld komt bij 
De Nijs aan bod in het hoofdstuk ‘De burgerlijke huiselijkheidscultus’. Dit cultuurmodel 
bood de burgerij de mogelijkheid om zich in een proces van toe-eigening van het model 
met elkaar te identificeren, maar was als gevolg daarvan ook voortdurend aan verandering 
onderhevig. De normen en waarden die via het model aan de burgers werden aangereikt, 
maakten zij zich eigen in dat proces van toe-eigening. Dat wil zeggen, zij selecteerden 

151    ‘Daarom kan een onderzoek naar welstand, beroep, kerkgenootschap of geboorteplaats van de leden van cul-
turele verenigingen een middel zijn om sociale groepen te identificeren.’ De Vries, Electoraat en elite, 81.

152    De Vries, Electoraat en elite, 93.
153    De Vries, Electoraat en elite, 135-138, citaat 138.
154   Bruin, Een herenwereld ontleed.
155    Deze samenvatting is gebaseerd op hetgeen vermeld is in Duijvendak en De Jong, Eliteonderzoek, 29-30 en 

Bos, Notabele ingezetenen, 22.
156   De Nijs, In veilige haven, 323.
157    De Nijs, In veilige haven, 20-21. Bourdieu noemt het via rituele en symbolische handelingen versterken van 

de groepscohesie travail d’institution. Zie voor het belang hiervan bij de groepsvorming ook De Nijs, In veilige 
haven, 23.

158    De Nijs, In veilige haven, 21. De Nijs baseert zich op Frijhoff, ‘Identiteit en identiteitsbesef’, 614-615. De Nijs 
vond het onderscheid dat Frijhoff maakte tussen ‘identiteit’ en ‘identiteitsbesef’ zinvol maar de terminologie 
minder gelukkig. Het begrip identiteit impliceerde volgens hem al het bewustzijn van gemeenschappelijkheid 
tussen personen binnen een sociale eenheid. De Nijs, In veilige haven, 21, noot 49.



44 1 Inleiding

naar gelang van de behoeften van dat moment dat wat door hen als eigen, bij hen passend 
werd ervaren en kenden daarmee een eigen betekenis aan het model toe. Dit dynamische 
proces van de consumptie en productie van betekenis resulteerde daarom in diverse han-
delingspatronen.159 Het model fungeerde daarbij niet alleen als identificatiemiddel maar 
ook als middel van afgrenzing. Wie zich niet volgens het model gedroeg, dat wil zeggen 
wie bij de toe-eigening de grenzen van het groepsvertoog te buiten ging, liep het risico 
buitengesloten te worden.160

Onder het begrip ‘familie’ verstaat De Nijs het netwerk van familieleden en verwanten (in-
clusief het voor- en nageslacht), waarbij het niet alleen ging om de personen uit het netwerk 
maar ook om hun onderlinge relaties. Daarnaast speelden het handelen in familieverband 
en de betekenis die men toekende aan gezin, familie en familierelaties een belangrijke rol. 
Een dergelijke brede en veelomvattende definiëring bracht volgens De Nijs met zich mee 
dat het familieleven grote invloed kon hebben op enerzijds de maatschappelijke verdeling 
van de verschillende kapitaalvormen en de bestendiging van die verdeling en anderzijds 
op de onderdelen (vertoog, representatie, identificatie) van het groepsvormingsproces.161

Na het introduceren en definiëren van de kernbegrippen formuleert De Nijs de cen-
trale hypothese van zijn studie. Hij wilde onderzoeken of het waar is dat ‘familie, gezin 
en huwelijk, ondanks de liberale retoriek over individuele prestaties en het principe van 
gelijke kansen voor iedereen, in sociaal, juridisch, cultureel en economisch opzicht van 
grote betekenis bleven voor de negentiende-eeuwse gegoede burgerij.’162 Het onderzoe-
ken van de hypothese had voornamelijk betrekking op de beleving van het burgerlijk fa-
milieleven en de betekenis die men eraan gaf. Dat kon echter niet zonder de bepaling van 
objectieve randvoorwaarden, zoals inkomen, vermogen en regelgeving. De Nijs koos niet 
voor één of enkele families maar voor een grotere groep als de gegoede burgerij omdat in 
het onderzoek groepsvorming centraal stond. In de negentiende eeuw vormde de lokale 
gemeenschap nog het referentiekader bij het sociale handelen en een onderzoek op nati-
onaal niveau was nauwelijks haalbaar, dus lag de keuze voor een stad voor de hand.163 De 
Nijs behandelt ook de familiearchieven en dan met name de vraag waarom deze zijn aan-
gelegd en bewaard gebleven.164

In zijn conclusie stelt hij dat het familieleven voor de Rotterdamse negentiende-eeuwse 
burgerij van groot belang was. In twintigste-eeuwse ogen én de negentiende-eeuwse re-
toriek had het vooral een privékarakter. In de negentiende-eeuwse praktijk kende het ook 
veel publieke functies ‘en vormde het een onlosmakelijk onderdeel van de sociale iden-
titeit van de gegoede burgerij.’165 Familie en gezin waren belangrijk als doorgeefluik van 
kapitaal van generatie op generatie. Een interne tegenstrijdigheid van de burgerlijke sa-
menleving was dan ook dat men enerzijds sterk de nadruk legde op individueel presteren 
en gelijkheid van kansen maar dat anderzijds de familie een essentiële rol speelde. Het 
burgerlijk huiselijkheidsideaal was een belangrijk onderdeel van het cultuurmodel van de 
burgerij en dit ideaal had de pretentie algemeen geldig te zijn en conflicteerde daarmee 
met het standsbesef van diezelfde burgerij. Burgers die zich zo veel mogelijk aan dit ide-
aal conformeerden, probeerden toch het onderscheid met andere groepen te handhaven. 
Dit deden zij door een bepaald consumptieniveau te handhaven en uit te dragen en door 
sociale omgang en huwelijksrelaties. ‘Enerzijds stelde het huiselijkheidsideaal bepaalde 
normen vast die golden voor […] de hele samenleving en waaraan ieder fatsoenlijk mens 
zich te houden had. Anderzijds waren er binnen deze normen voldoende variatiemoge-
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lijkheden om sociale verschillen te benadrukken.’ Voor dit proces van het zich conforme-
ren aan de normen en waarden van de groep én het benadrukken van verschillen met an-
dere groepen was het lokale kader van groot belang. De Rotterdamse negentiende-eeuwse 
burgerlijke samenleving was nog zo klein dat men elkaars gedrag gemakkelijk kon beoor-
delen en effectief kon controleren.166

Een andere elitestudie die handelt over het familieleven maar ook en vooral over de po-
sitie van vrouwen in een elite is die van Tina Hammer-Stroeve naar de Enschedese onder-
nemerselite tussen 1800 en 1940.167 De centrale vraag van haar onderzoek luidt: ‘Welke 

159   Frijhoff, ‘Toe-eigening’.
160   De Nijs, In veilige haven, 22.
161   De Nijs, In veilige haven, 24.
162   Ibidem.
163   De Nijs, In veilige haven, 25-26.
164   De Nijs, In veilige haven, 303.
165   De Nijs, In veilige haven, 329.
166   De Nijs, In veilige haven, 330.
167   Hammer-Stroeve, Familiezoet.

Afb. 1.6 De familie Verheyen 
tijdens de lunch op Villa Rosa, 
1923. Villa Rosa was genoemd 
naar jonkvrouw R.F.L.M. van 
Nispen tot Sevenaer (1869-
1944), die in 1894 huwde met 
jonkheer mr. E.J.B.J.M. Verheyen 
(1854-1942). Hij liet Villa Rosa 
rond 1896 bouwen (NL-TbRAT 
1403 collectie Verheyen, Stich-
ting Familiearchief en collectie 
Gelderman, foto M. Kolfschoten-
Verheyen).
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invloed hadden de vrouwen op de vorming en bestendiging van de sociale identiteit van de 
elite van protestantse fabrikeurs en fabrikanten in Enschede in de periode 1800-1940?’168 
Hammer-Stroeve heeft deze vraag onderzocht vanuit het bestaan in deze periode van het 
zogenoemde ‘gendercontract’, dat uitging van een wezenlijk verschil tussen mannen en 
vrouwen en waarvan de maatschappelijke uitwerking leidde tot een structurele segrega-
tie in twee seperate spheres. De openbaarheid was daarbij toegewezen aan de mannen en 
het privédomein aan de vrouwen. De familie vormde de schakel tussen deze twee domei-
nen.169 Haar studie bestaat dan ook uit twee delen: één over de ondernemerselite, waarin 
de mannen centraal staan, en één over de ondernemersvrouwen, waarin de vrouwen de 
hoofdrol spelen.

In de studie passeren concepten en auteurs de revue die hiervoor al genoemd zijn. Elite-
onderzoek houdt zich volgens Hammer-Stroeve bezig met de samenstelling en het functi-
oneren van een gegeven bovenlaag. In zo’n onderzoek komen aspecten aan bod als de le-
gitimiteit van de betreffende elite, het gedrag van de leiders, de eenheid ervan en de wijze 
waarop de elite zich handhaaft. Dat handhaven vraagt om een bepaald soort gedrag van 
de families en hun leden die er deel van uitmaken. Daarbij gaat het familiebelang boven 
dat van de individuen, die zich moeten inzetten voor behoud van het familiekapitaal, het 
verstevigen van de onderlinge samenhang en het hooghouden van de eer van de familie, 
bijvoorbeeld door het sluiten van het sociaal correcte huwelijk. Belangrijk in het kader van 
de zichtbaarheid en de afgrenzing is het tonen van rijkdom.170

De sociale identiteit van de elite die in het eerste deel aan bod komt, werd gevormd door 
‘hun Twente’ en ‘hun fabriek’. 171 Hammer-Stroeve beschrijft in dit deel een elite die naar 
buiten de indruk wekte homogeen te zijn en die in de loop van de negentiende eeuw ver-
anderde van een tamelijk open elite in een zich afsluitende groep. De leden uit deze groep 
zochten ook geen aansluiting bij anderen, maar hadden genoeg aan zichzelf.172 Dat laatste 
element zien we terug in het tweede deel. De vrouwen uit de Enschedese fabrikantene-
lite koesterden hun ‘Enschede-gevoel’ en streefden bijvoorbeeld niet naar sociale stijging 
door zich te verbinden met partijen buiten Enschede. Evenals hun Rotterdamse evenknie-
en koesterden de Enschedese fabrikanten hun huiselijkheid. Het was met name de taak 
van de vrouwen deze, samen met de harmonieuze gezinsverhoudingen, te bevorderen. 
Uit het oogpunt van de handhaving van de elite was de belangrijkste taak van de vrouwen 
om als een spin in gezins- en dwarsnetwerken de familie- en daarmee de elitecohesie te 
bewaken en te verstevigen. Vrouwen droegen daarnaast hun steentje bij door uiterlijk ver-
toon en voorname representatie.173 De belangrijkste rol voor de vrouwen was echter weg-
gelegd in de hun toegewezen vrouwelijke sfeer, waarin zij de door de elite gekoesterde fa-
miliaire waarden bewaakten en hoog hielden.174 Aan het einde van haar studie concludeert 
Hammer-Stroeve dat vergelijkend eliteonderzoek niet om het werk van vrouwen heen 
kan. Een elite bestaat immers uit mannen én vrouwen en beide groepen zijn van belang 
bij de vorming en instandhouding van een elite.175

1.2.8 Patriciaat en adel

De rondgang langs Nederlandse elitestudies eindigen we met twee publicaties waarin zo-
wel adel, patriciaat als andere notabelen centraal staan. Dat is in de eerste plaats de pu-
blicatie Onder aristocraten, waarin Moes beschrijft hoe deze groepen, en met name de 
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aristocraten onder hen, zich dankzij hun aanpassingsvermogen aan de veranderende om-
standigheden tot in de twintigste eeuw konden handhaven in de hoogste echelons van de 
samenleving. Het ging hem daarbij om hun macht en invloed, hun welstand en aanzien, 
hun familieconnecties en netwerken. Van alle aspecten die een rol speelden bij de aristo-
cratische strijd om de hegemonie na 1848 richtte Moes zich op de evolutie van de macht 
van aristocraten, aanpassingen in hun levensstijl en kapitaalbeheer, de transformatie van 
hun exclusieve sociale positie en de ‘reinvention’ van hun zelfbeeld.176

Om de heterogene sociale bovenlaag uit zijn onderzoek beter te kunnen analyseren 
gebruikte hij als heuristisch instrument het concept ‘notabelenelite’. Hij verstaat onder 
de aristocraten in zijn onderzoeksgroep een betrekkelijk kleine groep van getitelden en 
ongetitelden uit relatief welgestelde, veel grond bezittende en door onderlinge verwant-
schapsrelaties met elkaar verbonden families. Deze konden bogen op een gemeenschap-
pelijke geschiedenis van bestuurlijke macht en genoten de daarmee verbonden hoge so-
ciale status. Ze koesterden in hoge mate dezelfde waarden en normen en cultiveerden 
collectieve trekken in hun levensstijl, zoals het leven volgens de seizoenen. Ze vormden 
plaatselijke coterieën, regionale netwerken en waren tevens nationaal georiënteerd.177 
Deze aristocraten vormden rond 1848 het conglomeraat van ‘oude’ families binnen de 
nationale sociale toplaag. Deze bestond verder uit ‘nieuwe’ families, door Moes aange-
duid als ‘notabele burgers’. Voor de analyse van deze toplaag maakte Moes gebruik van 
Webers concept ‘statusgroep’. Status is volgens Weber, ‘a quality of social honor or a lack 
of it, and it is in the main conditioned as well as expressed through a specific style of 
life.’178

In het in zijn studie centraal staande notabelenconcept vloeien volgens Moes de twee 
hoofdstromingen uit de vaderlandse geschiedschrijving samen. Dat gegeven sluit aan bij 
een belangrijk aspect van de door hem gehanteerde methodologie, namelijk de integratie 
van onderzoekstradities en -methoden. Een ander belangrijk aspect is onderlinge vergelij-
king. Via onderlinge vergelijking is het mogelijk scherpere contouren te schetsen en beter 
inzicht te krijgen in de kenmerken van groepen en hun ontwikkelingsgang. Op basis van 
met kwantitatieve technieken bestudeerd bronnenmateriaal wilde Moes niet alleen de ver-
schillen en overeenkomsten in door mensen gemaakte materiële keuzes in kaart brengen, 
maar door vergelijking van aspecten in ‘de geleefde werkelijkheid’ van sociale groepen het 
kenmerkende van hun levensstijl verkennen, waarbij materiële cultuur kan worden ge-
zien als veruitwendiging van hun zelfbeeld en mentaliteit.179

168   Hammer-Stroeve, Familiezoet, 17.
169   Hammer-Stroeve, Familiezoet, 9, 15, 71.
170   Hammer-Stroeve, Familiezoet, 10-12. Auteurs die Hammer-Stroeve noemt zijn bijvoorbeeld Duijvendak en De 

Jong en Kooijmans.
171    Hammer-Stroeve, Familiezoet, 27 en 29.
172   Hammer-Stroeve, Familiezoet, 23-68, met name 40, 55 en 65-68.
173    Hammer-Stroeve, Familiezoet, 71-188, met name 72-73, 83-89, 125, 134-148.
174   Hammer-Stroeve, Familiezoet, 189.
175    Hammer-Stroeve, Familiezoet, 193.
176   Moes, Onder aristocraten, 13-15, 49.
177    Moes, Onder aristocraten, 40-41.
178   Moes, Onder aristocraten, 41-42, 47-48; Weber, Essays in Sociology, 405.
179   Moes, Onder aristocraten, 26-34, met name 33-34; 41.
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Moes constateert aan het einde van zijn studie dat de ontwikkelingsgang van aristocra-
ten in de periode 1848-1914 valt samen te vatten met behulp van drie sleuteltermen: dis-
proportionaliteit, reconversie en parallelliteit.180 De aristocraten waren oververtegenwoor-
digd op het Haagse pluche, waren onevenredig welgesteld en beschikten over de meeste 
‘social power over time’. Dat betekent dat zij volgens Bourdieu in het bezit waren van 
het allerhoogste, dat wat men alleen via het verstrijken van de tijd verwerft of zich eigen 
maakt.181 Verder voerden zij de meest opvallende levensstijl en bekleedden een uitzonder-
lijke maatschappelijke positie. Zij beschouwden zichzelf en werden ook door anderen ge-
zien als een bijzondere sociale elite. Met behulp van reconversiestrategieën trachtten zij 
zo veel mogelijk de regie over hun eigen lot te blijven voeren.182 Zij zetten in op het ver-
krijgen van een kennisvoorsprong en transformeerden in professionele politici die pro-
beerden hun positie, normen en waarden te incorporeren in de veranderende bestuurlijke 
structuur. Ze hanteerden waar nodig enigszins andere beleggingsstrategieën en brachten 
hun huwelijkspolitiek in overeenstemming met de zich wijzigende maatschappelijke ver-
houdingen. Dankzij de genoemde disproportionaliteit en de reconversiestrategieën wis-
ten aristocraten tot in de twintigste eeuw op de maatschappelijke voorgrond te blijven. 
Zo ontwikkelden zich in Nederland tussen 1848 en 1914 drie elites parallel aan elkaar, 
namelijk de aristocraten, de gegoede burgerij en de elites die hun opkomst dankten aan 
de verzuiling.

Elites, zoals adel en patriciaat, uit het tijdperk daaropvolgend staan centraal in Nederlandse 
elites in de twintigste eeuw, een verzameling artikelen over verschillende elites. In hun inlei-
ding stellen Meindert Fennema en Hubert Schijf dat elitestudies zich vaak bezighouden 
met de vraag naar de horizontale of verticale integratie van elites. Onderzoek naar hori-
zontale integratie richt zich dan op de mate waarin elites onderling met elkaar verbonden 
zijn en samenwerken. Ook kan men nagaan in hoeverre de leden over gemeenschappelij-
ke achtergronden beschikken. In onderzoek naar verticale integratie richt men zich op de 
onder- of oververtegenwoordiging van bepaalde maatschappelijke groepen in eliteposities. 
In het twintigste-eeuwse Nederland overheersten horizontale loyaliteiten de verticale.183

Aan één artikel uit deze bundel wil ik nader aandacht besteden, namelijk dat over de 
overdracht van eliteposities binnen adellijke en patricische families in de twintigste eeuw. 
De auteurs van dit artikel onderzochten de overeenkomsten en verschillen tussen adel en 
patriciaat door het bepalen van de respectievelijke kansen op een elitepositie gedurende 
die periode. Zij deden dit aan de hand van een viertal hypothesen. Ten eerste namen zij 
aan dat Nederlandse adellijke families tijdens de twintigste eeuw meer eliteposities heb-
ben bekleed dan patricische families en ten tweede dat het verschil in eliteposities tussen 
deze twee groepen voor generaties met een min of meer afgeronde levensloop niet signi-
ficant is afgenomen. Ten derde veronderstelden zij dat de kans op het bereiken van een 
elitepositie voor de verschillende generaties van zowel adel als patriciaat in de loop van de 
twintigste eeuw niet is afgenomen en ten vierde dat adellijke families beter in staat waren 
om eliteposities naar een volgende generatie over te dragen dan patricische families.184

Hun analyses leverden het volgende beeld op. Adellijke families waren dominant ten 
opzichte van patricische. Volgens de auteurs kwam dit door het blijvend vermogen van de 
adel om het sociaal en cultureel kapitaal te gebruiken dat wordt aangeduid door adellijke 
titels. Daarnaast zagen edellieden kans zich aan te passen aan de moderne samenleving 
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door hun kapitaal uit te breiden met verworven kenmerken zoals een hoog onderwijsni-
veau. Binnen zowel adellijke als patricische families was er nog steeds sprake van een in-
tergenerationele overdracht van eliteposities, maar deze was in adellijke gezinnen niet 
groter dan in patricische gezinnen. De adel onderscheidde zich echter wel van andere eli-
tes door het vermogen adellijk sociaal en cultureel kapitaal te combineren met algemeen 
sociaal en cultureel kapitaal.

De onderzoekers willen niet beweren dat de adel nog steeds een belangrijke rol speelt 
in de eenentwintigste-eeuwse Nederlandse samenleving. Wel toont het onderzoek vol-
gens hen aan dat personen in het bezit van een ‘adellijke’ combinatie van symbolisch, so-
ciaal en cultureel kapitaal beter in staat zijn eliteposities te bereiken. De adel heeft zich als 
groep weten te handhaven ondanks de invloed van modernisering en de nadruk op meri-
tocratische kwaliteiten.185 De vergelijking met het patriciaat is interessant omdat volgens 
de onderzoekers de Nederlandse adel in posities en achtergrond sterk op het patriciaat 
lijkt. De Nederlandse adel is altijd meer een bestuursadel (noblesse de robe) dan een zwaard- 
of landadel (noblesse d’épée) geweest. Het beleid ten aanzien van de verlening van adeldom 
in de eerste helft van de negentiende eeuw heeft tot effect gehad dat personen eerder toe-
traden tot de adel op basis van bestuurlijke ervaring of economische competentie dan op 
basis van een adellijke achtergrond of cultuur.186 Met deze constatering in het achterhoofd 
is het interessant te kijken hoe andere onderzoekers het fenomeen adel beoordeeld heb-
ben en op welke wijze ze het hebben onderzocht. Ook publicaties van adellijke personen 
over hun eigen stand kunnen verhelderend werken.

1.3 Het Nederlandse adelsonderzoek

Het hierna volgende overzicht van het Nederlands adelsonderzoek heb ik in drie cate-
gorieën ingedeeld. Eerst kijk ik kort naar een publicatie over adel aan het einde van de 
achttiende eeuw, waarna de invloed van de Bataafse omwenteling aan de orde komt. De 
Bataafs-Franse tijd (1795-1813) betekende in Nederland een grote inbreuk op de adellijke 
macht en invloed en hier zien we wat dit voor de adel betekende en hoe deze omging met 
deze verandering. Daarna volgt onderzoek over negentiende- en twintigste-eeuwse adel 
en ten slotte het onderzoek naar de huidige adel, waarbij centraal staat wat het betekent 
om in de huidige tijd van adel te zijn.

180   Moes, Onder aristocraten, 287-288.
181    Bourdieu beschrijft het fenomeen als dat ‘which is tacitly recognized 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 common 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.’ Bourdieu, Distinction, 71-72.

182   ‘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 […] to change 
so as to conserve.’ Bourdieu, Distinction, 157.

183    Fennema en Schijf, Nederlandse elites in de twintigste eeuw, 9-10.
184   Schijf, Dronkers, Van den Broeke-George, ‘De overdracht van eliteposities’, 66-67.
185    Schijf, Dronkers, Van den Broeke-George, ‘De overdracht van eliteposities’, 81-82.
186   Schijf, Dronkers, Van den Broeke-George, ‘De overdracht van eliteposities’, 58-60.
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1.3.1 Adel aan het einde van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw

In verschillende artikelen en studies over de adel speelt het uitdragen van adeldom op 
basis van eigen denkbeelden, de perceptie ervan door de samenleving en de wisselwer-
king van die twee een grote rol. Dat uitdragen vond plaats door de duidelijke zichtbaar-
heid van adellijke deugden. In het artikel ‘Gevormd tot het juiste karakter’ van Mikkel 
Venborg Pedersen staat centraal hoe die adellijke deugden van generatie op generatie 
worden overgedragen.187 Venborg Pedersen onderzocht hiervoor de adellijke mentaliteit 
van de Deense hertogen van Augustenborg aan het einde van de achttiende eeuw. Hij 
ging na welke rol het concept ‘dynastie’ had. Dat concept omvat de familie, het huis, wel-
stand en herinneringen, waarbij het concept ‘huis’ moet worden opgevat als het huis of 
slot, de huishouding en de bezittingen.188 De familie bestond zowel uit de leden in het 
heden als die in het verleden, een dynastie waaraan het individu loyaal moest zijn.189 Het 
huwelijk was van fundamenteel belang om de dynastie in stand te houden en te verster-
ken. Die dynastie vond ook uitdrukking in het dynastieke huis, die ‘adellijke zelfaandui-
ding voor de bijna mythische eenheid in tijd en ruimte’, waarin daarnaast ook het adel-
lijke woonhuis en de grond begrepen waren. Het woonhuis vormde als bewaarplaats van 
de materiële eigendommen het kader voor de collectieve herinnering van de familie. De 
grond was de basis voor de welstand. Deze welstand was geen doel op zich maar diende 
om een adellijke levensstijl uit te dragen. De materiële cultuur werd dan ook niet in de 
eerste plaats beoordeeld op basis van geldelijke waarde maar naar de plaats die deze had 
binnen de sfeer van het huis en de collectieve herinneringen. Die herinneringen, de uit-
wisseling tussen heden en verleden, waren een wezenlijk onderdeel van het dynastieke 
leven.190

Wybren Verstegen richtte zich in zijn studie Gegoede ingezetenen op de bezits- en machts-
verhoudingen op de Veluwe ten tijde van het Ancien Régime, de Bataafs-Franse tijd en 
de restauratie tijdens koning Willem I. Hij keek in de eerste plaats naar de ontwikkeling 
van de bezitsverhoudingen en vroeg zich af of het adellijk grondbezit aan belang inboet-
te.191 Daarnaast onderzocht hij de plaatselijke machtsverhoudingen met de vraag in welke 
mate de Veluwse edelen erin slaagden een oligarchie te vestigen en of de restauratie van 
1813 leidde tot een herstel van de adellijke macht op het platteland. De beschrijving van 
de machtsstrijd op het Veluwse platteland moest duidelijk maken ‘of er op het Veluwse 
platteland gesproken kan worden van “opkomst en verval” van de adellijke macht en van 
een emancipatie van de plattelandsbevolking tijdens Ancien Régime, Revolutie en Res-
tauratie.’192 Verstegen beschreef hiertoe vooral het opereren van de adellijke jonkers in het 
kader van de sociale verhoudingen op het Veluwse platteland. Hij concludeerde dat het 
grootgrondbezit op de zandgronden geen allesoverheersende rol speelde en dat in het ri-
vierengebied de betere voorwaarden niet leidden tot de opkomst van een klasse van eigen-
erfde boeren doordat dit gebied ook een populair vestigingsgebied voor de elite was. In 
het algemeen is het grondbezit van de adel op de Veluwe grotendeels in stand gebleven. 
Alleen in het gebied langs de IJssel, in Brummen en Voorst, namen de adellijke grondbe-
zitters in de negentiende eeuw een aanmerkelijk minder prominente positie in dan in het 
midden van de zeventiende eeuw.193 Nadat de ambtsjonkers vanaf de zestiende eeuw stap 
voor stap hun macht uitbouwden, kwam hieraan een einde met de Bataafse omwenteling. 
De macht van deze ‘regering ten plattelande’ was echter nooit onbetwist.194 Sommige jon-
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kers speelden tijdens de Franse Tijd nog een rol in het lokale bestuur, maar na 1818 is er 
bijvoorbeeld geen enkele adellijke maire aangebleven. Ook het herstel van de ridderschap-
pen en de oververtegenwoordiging van de adel in de Provinciale Staten als gevolg van het 
kiesstelsel bracht de jonkers niet terug in hun oude machtsposities. De adel maakte zich 
dan ook los van de lokale machtsbasis en verliet het Veluwse platteland. Dit betekende 
niet dat er overal van ‘achteruitgang’ sprake was. Op de Veluwezoom bleef een welvaren-
de adel nadrukkelijk aanwezig.195 Toch betekende 1795 een definitieve breuk. Toen vond 
op de Veluwe een geslaagde ‘opstand der grondeigenaars’ plaats tegen een adellijke oli-
garchie die de ‘status van de Veluwse jonker zeer tegen zijn zin [terugbracht] van die van 
heerser over tot primus inter pares onder de geërfden.’196

In zijn artikel ‘Een hoogst verdienstelijk burger’ laat Kees Kuiken zien hoe Frans Godard 
baron van Lynden (1761-1845) en zijn familie hun zelfbeeld en adelsbesef construeerden 
vóór en na de Franse bezetting. Hij deed dat door de adellijke habitus centraal te stellen.197 
Frans Godard was volgens Kuiken bijzonder geschikt voor een onderzoek naar de ontwik-
keling van de adellijke habitus omdat hij zich op veel verschillende terreinen bewoog. Kui-
ken verwijst daarmee naar Bourdieu, die het proces om verwerving en behoud van maat-
schappelijke eliteposities ziet als een schaakspel op meer borden tegelijk. Op elk van deze 
‘velden’ kan winst worden omgezet in bepaalde vormen van kapitaal. In de loop van dit le-
venslange spel ontwikkelt zich de habitus, een duurzame en uiteindelijk geïnternaliseer-
de manier van waarnemen, denken en handelen.198 De adellijke habitus van de Lyndens 
werd allereerst gevormd door een generatielange vertrouwenspositie aan het stadhouder-
lijk hof. Zij werkten gedurende die tijd ook aan de opbouw en vermeerdering van hun ka-
pitaal.199 Frans Godard stond zowel vóór als na 1795 in de schaduw van zijn familieleden, 

187   Venborg Pedersen, ‘Gevormd tot het juiste karakter’. Het betreft hier geen Nederlands adelsonderzoek maar 
wel een publicatie in het Nederlandse tijdschrift Virtus.

188   Venborg Pedersen, ‘Gevormd tot het juiste karakter’, 123.
189   ‘The dead, the living, und the yet unborn constituted a “house” ’. Wasson, Aristocracy, 58.
190   Venborg Pedersen, ‘Gevormd tot het juiste karakter’, 126-127, 130-133, citaat 130.
191   Volgens Duijvendak en De Jong vervangt de analyse van de bezitsverhoudingen op basis van het grondbezit, 

zoals dat bepaald kan worden op basis van achttiende-eeuwse verpondingsregisters en de negentiende-eeuw-
se kadastrale registratie, de eigenlijke prosopografie. Duijvendak en De Jong, Eliteonderzoek, 35.

192   Verstegen, Gegoede ingezetenen, 13-14, citaat 14.
193   Verstegen, Gegoede ingezetenen, 44-45, 56.
194   Duijvendak en De Jong, Eliteonderzoek, 34-35. Zie voor de term ‘regering ten plattelande’ Van der Hoeven 

‘ “Naar een overheersende stand” ’, 126.
195   Verstegen, Gegoede ingezetenen, 124-125, 128-132. Verstegen plaatste wat de Veluwe betreft kanttekeningen bij 

een aantal stellingen van onder andere Van den Bosch. De plattelandsbevolking zou van de adel afhankelijk 
zijn voor de toegang tot grond vanwege het grootgrondbezit van de adel. De hoogte van de vermogenseis om 
tot de ridderschap te worden toegelaten zou het aanzien van de adel versterkt hebben. De adel bleef in het 
plaatselijk bestuur aanwezig in de persoon van de adellijke burgemeester. Vergelijk Van den Bosch, ‘Aristocra-
tische levensvormen’, 330 en 344.

196   Verstegen, Gegoede ingezetenen, 151.
197   Kuiken, ‘ “Een hoogst verdienstelijk burger” ’, 78 en 81.
198   Kuiken, ‘ “Een hoogst verdienstelijk burger” ’, 109.
199   Het betrof hier economisch kapitaal: de heerlijkheid en het sterk uitgebreide grondbezit; maatschappelijk ka-

pitaal: regeringsambten en liefdadigheid; cultureel kapitaal: het kasteel met de prestigieuze bibliotheek en 
fraaie Engelse tuin; spiritueel kapitaal: kerkpatronaat en symbolisch kapitaal: familiezilver. Het gaat om kapi-
taal in zowel geobjectiveerde als geïnstitutionaliseerde vorm.
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maar zag wel kans zijn veelzijdige talenten te verzilveren. Met M.L. baron van Hangest 
d’Yvoy voerde hij gedurende drie jaar een polemiek. De rol die zijn adelsbesef in deze po-
lemiek speelde, kan volgens Kuiken enig licht werpen op de complexe manieren waarop 
beeld en zelfbeeld, mentaliteit en habitus in zijn tijd en milieu in elkaar grepen. Het bleek 
daarbij niet te gaan om een negentiende-eeuwse invented tradition maar om een complex 
dat al in de zeventiende eeuw vorm kreeg. Kuiken ziet dan ook, ondanks de wijzigingen 
in taal en toon van het adelsdebat, geen wezenlijke verandering optreden in de constructie 
van het adelsbesef en zelfbeeld door Frans Godard en zijn familie. Die continuïteit sluit 
goed aan bij de hiervoor vermelde definiëring van het begrip habitus. Deze habitus door-
stond niet alleen de ingrijpende omwenteling van de Bataafs-Franse tijd, maar werd daar-
door zelfs nog versterkt. Wel waren de taal en beeldspraak waarin de adellijke mentaliteit 
werd verwoord, sterk beïnvloed door de romantiek.200

1.3.2 Adel in de negentiende en twintigste eeuw

Wat de omwenteling van 1795 betekende voor de adel in Friesland, kunnen we lezen in 
de studie van Kuiper. Hij wilde met zijn studie een groepsportret maken van de Friese 
adel.201 Hij besteedt daarbij aandacht aan de volgende thema’s: allereerst het verschijnsel 
van de adellijke familie zelf met onder meer de vraag wie er tot de adel behoorde; het con-
nubium en convivium, en de demografische ontwikkelingen. Vervolgens komt rijkdom 
aan bod met aspecten als opbouw en beheer van vermogens, inkomsten en beroepen en 
ten slotte politiek en bestuur op zowel lokaal, regionaal als nationaal niveau en culturele 
levensstijl én mentaliteit.202 Door een vier-generatieopzet wilde hij zicht bieden op de ver-
houding tussen verandering en continuïteit in het optreden van de stand. Daartoe formu-
leerde hij de volgende centrale probleemstelling: ‘hoe reageerde, gedurende het tijdvak 
1780-1880, de adel in Friesland op veranderingen die zich afspeelden binnen deze elite 
zelf, binnen het gewest Friesland en binnen de Nederlandse samenleving?’203 Uit zijn be-
spreking van adels- en eliteonderzoek destilleerde Kuiper een viertal probleemgebieden. 
In de eerste plaats gaat het om de verhouding tussen adel en patriciaat, waarbij we kun-
nen denken aan integratie, patronen van huwelijkssluiting en sociale omgang. Ten twee-
de noemt hij de materiële basis voor het adelsbestaan en de verbondenheid tussen adel 
en plattelandssamenleving. Ten derde komt de vraag aan de orde of er een aparte adels-
cultuur bestond en of deze veranderde, waarbij we cultuur moeten opvatten als levens-
stijl, consumptiepatroon én mentaliteit. Als laatste vraagt hij zich af wat de overgang van 
de Republiek naar een centraal bestuurde eenheidsstaat betekende voor de politieke en 
bestuurlijke invloed van de adel. Kuiper pleit bij de behandeling van deze probleemgebie-
den vooral voor regionaal adelsonderzoek. Hij stelt dat wie algemene uitspraken over de 
adel in het negentiende-eeuwse Nederland wil doen, er verstandig aan doet deze regionaal 
te toetsen. De vragen met betrekking tot de probleemgebieden heeft hij ondergebracht in 
een onderzoekmodel met vier lagen, namelijk ‘getal’, ‘klasse’, ‘partij’ en ‘stand’, gebaseerd 
op Webers programma voor onderzoek naar machtsverdeling in een samenleving. Dit 
model biedt door het gebruik van vier criteria het voordeel van genuanceerdheid voor het 
in beeld brengen van zowel de verhouding tussen de adelsgroep en andere groepen als 
de maatschappelijke positie van families en individuen. Tevens kan door gebruik van het 
concept ‘stand’ de visie van tijdgenoten worden opgenomen.204
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In het hoofdstuk over ‘getal’ stelt Kuiper onder andere vast dat de adel – ondanks de op-
name van niet-Friese en later ook nieuwe adel – in de huwelijkskeuze een onmiskenbaar 
standsbesef bleef demonstreren. Tijdens de negentiende eeuw traden er weinig homines 
novi toe. Het hoofdstuk over ‘klasse’ leidt onder meer tot de conclusie dat de paradox van 
een uitstervende groep die steeds rijker werd, juist is. Het hoofdstuk over ‘partij’ laat zien 
dat de adel in het openbaar politieke leven niet optrad als een eenheidsfront. Op nationaal 
niveau was ‘de’ adel dan ook een verzameling gewestelijke adelsgroepen die van elkaar 
verschilden in zowel omvang als cohesie. Het was dus zaak vooral deze gewestelijke groe-
pen te bestuderen, te meer omdat koning Willem I vooral adel benoemde op provinciaal 
en lokaal niveau en niet op centraal niveau. Kuiper ziet in Friesland een notabelenstand 
van samenwerkende adel en hogere burgerij ontstaan en vraagt zich af hoe hecht de sa-
menwerking binnen deze groep was. Het kiesstelsel tussen 1815 en 1848 was in het voor-
deel van zo’n ‘notabelenelite’. Toch bestonden er onderlinge politieke verschillen. Ook de 
verdeeldheid in staatskundige visie van de Friese adel heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat 
de Friese Ridderschap nooit als een politiek bolwerk heeft gefungeerd. Zolang hem het 
regionale en lokale bestuur werd toevertrouwd, nam de Friese adel het verlies van poli-
tieke en bestuurlijke invloed op centraal niveau voor lief. De politieke tegenstellingen en 
concurrentie waren op den duur echter wel schadelijk voor zijn esprit de corps. In de twee-
de helft van de negentiende eeuw openbaarde zich binnen de groep dan ook een politieke 
scheiding der geesten.205

Het onderdeel ‘stand’ uit zijn onderzoeksmodel behandelt Kuiper aan de hand van ver-
schillende aspecten.206 Daarna vraagt hij zich af of de culturele oriëntatie en mentaliteit 
van de adel in Friesland in de periode 1780-1880 veranderden. Hij concludeert dat de adel 
rond 1870-1880 nog een herkenbare groep was in het Friesland van die tijd, met een voor-
aanstaande positie in de gewestelijke samenleving en cultuur. Een aanpassing aan de bur-
gerlijke eisen van de negentiende eeuw had bij de handhaving van deze positie een grote 
rol gespeeld. Na 1880 maakte de adel zich snel los van de Friese plattelandssamenleving. 
Tegelijkertijd echter ontleende hij zijn collectieve identiteit, adelsbesef en zelfbeeld voor 
een groot deel aan de plaats van het voorgeslacht in de Friese geschiedenis.

200   Kuiken, ‘ “Een hoogst verdienstelijk burger” ’, 110-111.
201   Kuiper, Adel in Friesland, 13. Zelf aarzelde Kuiper overigens om te spreken van een collectieve biografie. ‘Me-

thodisch gezien zijn in verschillende hoofdstukken de door prosopografisch onderzoek bereikte kwantificeer-
bare inzichten geïntegreerd met van uit eigen archiefonderzoek gewonnen kwantitatieve en kwalitatieve gege-
vens.’ Kuiper, Adel in Friesland, 59. Prak gaf in zijn recensie van het boek aan dat het materiaal verzameld was 
volgens de methode van de collectieve biografie en van die traditie een voorbeeldig voorbeeld was. Het bevat 
echter ook een valkuil uit die traditie. Volgens hem was het bestaan van de groep min of meer als vanzelfspre-
kend aangenomen en was er onvoldoende ingegaan op aspecten van groepsvorming zoals onderlinge cohe-
sie en randfiguren. Prak, ‘Adel in Friesland’, 277. 

202   Vergelijk De Jong, ‘Prosopografie’, 212. Volgens De Jong gaf Kuiper als een reden om zijn werk geen prosopo-
grafie te noemen aan, dat juist (oudere) prosopografen weinig belangstelling toonden voor sociale en men-
tale aspecten. Deze aspecten waren voor Kuiper juist erg belangrijk.

203   Kuiper, Adel in Friesland, 13-14 en 57, citaat 57.
204   Kuiper, Adel in Friesland, 39-49. Zie voor de bespreking van het programma van Weber en de toepassing hier-

van in het onderzoeksmodel met name 45-49.
205   Kuiper, Adel in Friesland, 136, 226, 286-287, 297, 320-321 en 342.
206   De paragraaftitels luiden als volgt: ‘Adel in dorp en stad’, ‘Buitenhuizen’, ‘Stadshuizen’, ‘Achter de façades’, 

‘De eenvoudigste adel van de wereld?’, ‘Schilderijenverzamelingen’, ‘Ambt, beroep en studie’, ‘De adel in ei-
gen en vooral in andermans ogen’ en ‘Kerk en geloof’. Kuiper, Adel in Friesland, 343-398.
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Kuiper introduceert in zijn studie de term ‘notabelenelite’ en in zijn slothoofdstuk gaat 
hij nog eens in op het proces van sociale en culturele integratie aan de top van de Friese 
samenleving, tussen adel, patriciaat en rijke burgerij. Volgens hem werd dit proces vooraf-
gegaan door het al eerder vermelde proces van politieke samenwerking. Er ontstond door 
deze processen een notabelenelite, een tamelijk gesloten blok waarin afkomst, rijkdom en 
maatschappelijke invloed elkaar deels overlapten. Dit blok bestond uit ‘een hechte, rela-
tief kleine groep van mannen die ernaar streefden hun sociale en culturele hegemonie in 
regionaal en lokaal verband te continueren.’207 Kuiper constateert voorts dat de enorme 
rijkdom van de Friese adel zijn politieke machtsverlies niet had kunnen tegenhouden. 
De ‘macht’ van deze groep in gewest, stad en dorp berustte echter niet op maatschappe-
lijke dwang maar op culturele hegemonie. De Friese samenleving beschouwde de adel als 
een stand die recht had op een maatschappelijke elitepositie. De aristocratische landjon-
ker hoefde niet plotseling te veranderen in een liberale burgerman. ‘Het bijzondere van 
de Friese adel was immers dat hij reeds ten dele “burgerlijk” was, bijvoorbeeld in zijn ge-
matigde levensstijl, zijn studiezin en zijn vermogensbeheer. Landelijke geneugten als het 
buitenleven en de jacht en het adellijke ethos van familietrots en paternalisme geven haar 
juist een extra dimensie.’208

Dick van den Bosch deed onderzoek naar de Limburgse aristocratie in de negentiende 
en twintigste eeuw en met name naar het machtsverlies van de stads- en landadel. Hij 
richtte zich daarbij op veranderingen in vier probleemgebieden, namelijk de samenstel-
ling, positie, levensstijl en oriëntatie van de onderzochte groep.209 De Limburgse aristo-
cratie is naar verschillende gezichtspunten in te delen: de adel van vóór 1795, ‘nieuwe’ 
adel en door de adel geaccepteerde patriciërs. Men kan de aristocratie echter ook verde-
len in een Nederlandse, Duitse en Belgische groep, gebaseerd op herkomst, verwant-
schap en oriëntatie. De families tastten daarnaast elkaars maatschappelijke kracht af die 
gebaseerd was op ‘ouderdom’, landbezit en vermogen, om zelf een onderlinge rangorde 
vast te stellen.210

Voor de beoordeling van de positie van de Limburgse aristocratie ging Van den Bosch 
uit van de aanname dat verlies van functies ook leidde tot vermindering van machts- 
en prestigekansen. In het begin van de periode domineerden de kasteelheren de platte-
landsbevolking en zo lang Limburg een overwegend agrarische samenleving met geslo-
ten dorpsgemeenschappen bleef, veranderde dit beeld niet. Op provinciaal niveau had de 
aristocratie dan ook een belangrijke positie maar op nationaal niveau oefende ze weinig 
invloed uit. In de twintigste eeuw nam haar macht af, bijvoorbeeld door het na 1914-1918 
verloren gaan van de dubbelfunctie kasteelheer-burgemeester.211

Met betrekking tot de oriëntatie van de negentiende-eeuwse adel stelde Van den Bosch 
dat deze niet meer alleen gericht was op vorstenhoven maar ook op nationale staten en 
staatssamenlevingen. Met deze laatste oriëntatie had de Limburgse adel moeite, want de 
‘Limburgse adel voelde zich slecht thuis in een Koninkrijk waar de adel steeds meer ter 
discussie stond en eigenlijk altijd iets ongemakkelijks had gehad, en waar bovendien een 
katholieke elite maar met moeite geaccepteerd werd.’ De Limburgse adel paste zich ech-
ter aan de veranderde omstandigheden aan en hoewel deze ook in de twintigste eeuw nog 
de kern van een duidelijk herkenbare groepering vormde, is hij in vergelijking met voor-
gaande eeuwen verburgerlijkt.212 
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Het onderzoek was er volgens Van den Bosch op gericht de vier thema’s in hun on-
derlinge samenhang te bestuderen. Een dergelijke bundeling van ideeën en empirische 
gegevens leek hem een voor de hand liggende uitwerking van de stelling dat achter de 
maatschappelijke ongelijkheden in de huidige samenleving waarschijnlijk nog steeds de 
ongelijkheden van het feodale tijdperk schuil gaan.213 Hij wilde die stelling verder verdui-
delijken door in te gaan op de levensstijl van de Limburgse adel. Vóór de negentiende 
eeuw week deze af van die van Noord-Nederlandse elites en gedurende de negentiende 
eeuw vormde deze nog maar een zwakke afspiegeling van die uit eerdere perioden. Het 
Interbellum bracht een nog verdere versobering en de adel onderscheidde zich toen alleen 
nog door onderlinge identificatie van de burgerlijke families.214

Ter illustratie van de betekenis van de levensstijl ging Van den Bosch in op de rituele 
functies van een adellijk huwelijksfeest in 1904 en de positie en de functie van perso-
neel. Het huwelijksfeest had in 1904 nog steeds een integrerende functie maar kreeg ook 
een bezweringsfunctie, namelijk die van het tot staan brengen van de verdere sociale da-
ling van de adel. Het kon deze functies uitoefenen omdat er zo duidelijk teruggegrepen 
werd naar de verhoudingen in het feodale tijdperk. Van zowel deze verhoudingen als die 
in 1904 gaf het echter een onrealistisch beeld, het ging om ‘gespeelde middeleeuwen’.215

Ook bij de inzet van personeel leek de Limburgse adel het verleden te laten herleven. 
Personeel was zowel distinctiemiddel als instrument in de onderlinge rivaliteit en speelde 
een rol bij de verdere ‘verfijning’ van de omgangsvormen. Van den Bosch vraagt zich in 
dat kader af in hoeverre personeel als een soort ‘hulpmotor’ diende van het civilisatiepro-
ces.216 In dat proces zijn lichamelijke functies en andere aan het lichaam gerelateerde za-
ken steeds meer geprivatiseerd en aan het zicht onttrokken. De ermee verbonden hande-
lingen zijn verschoven ‘achter de coulissen’ en in veel gevallen ‘in de ban van het zwijgen’ 
gedaan.217 Soms was dat mogelijk dankzij gelijktijdig optredende technische ontwikkelin-
gen. Analoog hieraan kunnen we stellen dat de beschikbaarheid van personeel leidde tot 
een sterkere bekrachtiging en doorvoering van de gewenste verfijning.218 Het personeels-
verlies in de loop van de twintigste eeuw hield in dat ook het ceremoniële karakter van be-
paalde omgangsvormen verminderde.

207   Kuiper, Adel in Friesland, 400-407, citaat 407, cursivering Kuiper.
208   Kuiper, Adel in Friesland, 411. Vergelijk, Reif, Adel im 19. und 20. Jahrhundert, die vaststelt dat de Duitse adel 

dergelijke ‘burgerlijke’ karaktertrekken veel minder vertoonde en zich ook niet inliet op een Einschmelzung in 
de burgerlijke maatschappij.

209   Van den Bosch, ‘Aristocratische levensvormen’, 329.
210   Ibidem.
211    Van den Bosch, ‘Aristocratische levensvormen’, 330.
212   Van den Bosch, ‘Aristocratische levensvormen’, 331-332, citaat 332.
213    Van den Bosch, ‘Aristocratische levensvormen’, 332. Van den Bosch verwijst hier naar een uitspraak van Johan 

Goudsblom in een gesprek dat deze had met Cees Crusen en Ton Zwaan. Crusen en Zwaan, ‘Gesprek met Jo-
han Goudsblom’, 639.

214   Van den Bosch, ‘Aristocratische levensvormen’, 331.
215    Van den Bosch, ‘Aristocratische levensvormen’, 333-334.
216   Van den Bosch, ‘Aristocratische levensvormen’, 337.
217   Van den Bosch, ‘Aristocratische levensvormen’, 339. Norbert Elias noemt ‘het achter de coulissen plaatsen’ 

kenmerkend voor het civilisatieproces. Elias, Het civilisatieproces, 186. Zie voor voorbeelden Elias, Het civilisa-
tieproces, 208-209, 238, 260. De uitdrukking ‘in de ban van het zwijgen’ gebruikt Elias ten aanzien van de sek-
suele driften. Elias, Het civilisatieproces, 262.

218   Elias, Het civilisatieproces, 208-209, in verband met de privatisering van natuurlijke behoeften.
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De relatieve verarming leidde tot een eenvoudiger leven en een verzakelijking van de 
levensstijl. Na de Tweede Wereldoorlog waren de aristocratische levensvormen vrijwel ge-
heel uit het zicht en ‘achter de coulissen’ verdwenen. Van den Bosch zag de twintigste-
eeuwse veranderingen als de versnelling van een sinds twee eeuwen in heel West-Europa 
plaatsvindend proces. Traditionele elites beschikten over steeds minder machtsbronnen. 
Eén daarvan was nog de afscherming van het onderlinge sociale verkeer. De terugtrekking 
achter de schermen was echter vaak ook een gevolg van standsverlies en vanwege voortdu-
rend machtsverlies niet altijd doeltreffend.219

Aan het slot stelde Van den Bosch de vraag hoe het machtsverlies van de landadel heeft 
plaatsgevonden. Een eerste oorzaak was volgens hem de uitdunning van de adellijke gele-
deren, een tweede de afnemende maatschappelijke betekenis van landbezit vanaf de twee-
de helft van de negentiende eeuw en een derde de toename van het belang van beroeps- 
en staatsbindingen ten koste van standsbindingen. De sociale daling van de adel als stand 
was een functie van de ontwikkeling van een samenleving waarin regionale en lokale ver-
schillen nog een grote rol speelden tot een nationale staatssamenleving.220

Van den Bosch kwam op de sociale daling en neergang van de Limburgse adel terug in 
zijn artikel over aristocratische begrafenisrituelen. Deze rituelen droegen door het uitdra-
gen van identiteit en groepsgevoel bij tot groepshandhaving. Ze toonden de invloed van 
de overledene en zijn maatschappelijk netwerk. De deelnemers lieten zien dat de overle-

Afb. 1.7 Begrafenisstoet van de commandeur van Maastricht, A.J.J. baron des Tombe (1786-1845), die over 
het Vrijthof langs de Sint-Servaasbasiliek trekt. Baron des Tombe was enige jaren lid van het Provinciaal 
Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen en zwager van de zuster van jonkheer M.B.W. de Jonge van 
Zwijnsbergen (1790-1864) (Jacques Philippe Le Clerc, lithografie, 28,5 x 39,2 cm, collectie Rijksmuseum, 
Amsterdam, RP-P-1936-233).
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dene een van hen was en gaven door middel van hun aanwezigheid ook publiekelijk uit-
drukking aan hun eigen voortbestaan. Ook de toeschouwers gaven door hun aanwezig-
heid blijk van het prestige van de overledene en de adellijke groep waartoe hij behoorde, 
ook in een tijd dat prestige en macht niet meer samenvielen. De adellijke begrafenisritue-
len leidden in de Limburgse dorpen een langer leven omdat Limburg lang een agrarische 
samenleving bleef met gesloten dorpsgemeenschappen. De materiële weerslag van die ri-
tuelen vinden we nog terug in grafkelders en rouwkapellen.221 Ook in dit artikel passeren 
de thema’s positie, levensstijl en oriëntatie weer de revue, nu in samenhang met de veran-
deringen die de begrafenisrituelen in de loop van de negentiende en twintigste eeuw on-
dergingen. Vroeger was de adel het knooppunt in het hechte netwerk van dorpsbewoners 
en dat kwam onder meer tot uitdrukking bij begrafenissen. Door het functieverlies van de 
landadel en met name het verlies van lokale sleutelposities ontstond er geleidelijk een ver-
schil tussen het ritueel en de werkelijke maatschappelijke positie van de overledene. Ritu-
elen veranderden tevens doordat ook onder de adel een proces van secularisering optrad 
en de adellijke levensstijl aan veranderingen onderhevig was. Zoals we hiervoor al zagen, 
werd die levensstijl steeds minder publiek. Twee aspecten van deze verandering waren de 
demilitarisering als belangrijk aspect van de optredende verburgerlijking van de adel en 
de privatisering van het adellijk gezinsleven.222

1.3.3 ‘Notabelenelite’ en het standsdefensief

Kuiper introduceerde in zijn studie over de adel in Friesland het begrip notabelenelite en 
dat concept werd ook gehanteerd door Bos bij zijn onderzoek naar Maastrichtse elites. 
Deze notabelenelite staat tevens centraal in een verzamelbundel over buitenplaatscultuur 
uit 2005.223 In hun ‘Inleiding’ stellen Yme Kuiper en Rob van der Laarse dat het beeld van 
het negentiende-eeuwse Nederland als een bij uitstek burgerlijke natie waarin een sterke 
tegenstelling bestond tussen adel en burgerij, het zicht ontneemt op de levensstijl van de 
hogere notabelen waarin grond en landelijk leven minstens zo belangrijk waren als stede-
lijke cultuur en sociabiliteit. Binnen die notabele levensstijl nam de buitenplaatscultuur 
een belangrijke plaats in en met het boek wilde men de eerste resultaten presenteren van 
het onderzoek naar die negentiende-eeuwse cultuur.224

Om het concept ‘notabelenelite’ nader toe te lichten grepen de auteurs terug op de bij-
eenkomst van notabelen op 29 maart 1814 in Amsterdam. Op deze bijeenkomst was een 
elite bijeen van uit adel en grootburgerij afkomstige, vermogende heren. Het oud-Holland-
se begrip notabelen of aanzienlijken kreeg daarmee de betekenis van nationale politieke 
elite, een van bovenaf gevormde bestuurslaag met een daaruit gerekruteerde adel. Tijdens 
de regering van koning Willem I bestond deze elite uit oude en nieuwe adel, leden van re-
gentenfamilies en personen die in de Bataafs-Franse tijd een bestuurlijke carrière hadden 
gemaakt. Dit notabelenbestuur had door de prominente aanwezigheid van oude en nieuwe 

219   Van den Bosch, ‘Aristocratische levensvormen’, 340-343 en met name 343.
220   Van den Bosch, ‘Aristocratische levensvormen’, 343-345.
221   Van den Bosch, ‘De laatste eer’, 181, 191-192, 196 en 198.
222   Van den Bosch, ‘De laatste eer’, 200-203.
223   Van der Laarse en Kuiper, Beelden van de buitenplaats.
224   Kuiper en Van der Laarse, ‘Inleiding’, 12.
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adel een zekere aristocratische glans. De adel was, in tegenstelling tot de tijd van de Repu-
bliek, daarbinnen echter geen zelfstandige factor meer. De bestuurscultuur van deze nota-
belenelite bezat een aantal kenmerken. Er heerste een klimaat van depolitisering, er bestond 
een grote mate van onderling huwelijksverkeer, men was in de ban van ficties van adeldom 
en heerlijkheden, men had een afkeer van partijschap en er was de hang naar buiten.225

Geschriften die aanknopingspunten bieden voor een culturele interpretatie van de no-
tabelenelite laten in tegenstelling tot de oude noties van ‘burgerlijke cultuur’ of ‘standen-
samenleving’ een veel dynamischer beeld zien. Er vond een voortdurende constructie van 
groepsculturen plaats en een onophoudelijke botsing van ‘kringen’. Die kringen of cote-
rieën vonden hun basis in de eerste plaats in de lokale context en waren te herkennen 
aan de hand van kerkelijke loyaliteiten, politieke voorkeuren, economische activiteiten, de 
scholen en sociëteiten die men bezocht en zelfs door manieren en houding. Uit het werk 
van jonkheer Frans van Lennep bleek dat achter de uiterlijke kenmerken van al die cote-
rieën hechte dynastieke allianties of ‘familieclans’ schuilgingen. Het lokaal-regionale en 
prosopografische onderzoek naar negentiende-eeuwse elites duidde ook al op het belang 
van het familieleven en van onderlinge relaties voor dat familieleven.226 ‘De notabelencul-
tuur werd […] bijeengehouden door familiefortuin, familiebedrijf, familiehuizen, familie-
memorabilia, en “familieregering”,’ aldus Kuiper en Van der Laarse.227 Binnen het familie-
besef nam de buitenplaats een bijzondere plaats in. Het sentiment van een stamhuis dat 
oorspronkelijk vooral verbonden was met adellijke kastelen, bleek in de negentiende eeuw 
ook gekoppeld te zijn aan buitenplaatsen, al dan niet met een landgoed-achtig karakter. 
Zo’n sentiment werd extra gestimuleerd doordat de negentiende eeuw tevens de periode 
was van de ‘uitvinding van het verleden’.228 In tegenstelling tot de stadshuizen werden bui-
tenplaatsen zo lang mogelijk in de familie gehouden. Ze vormden volgens de auteurs het 
meest gekoesterde aspect van de nieuwe notabelencultuur.229

De grondwetswijziging van 1848 betekende niet direct het einde van de macht en in-
vloed van de notabelenelite. Het standsgebonden karakter van de politiek, gebaseerd op de 
welstand van de kiezers, bleef nog enkele decennia gehandhaafd. Ook de blijvende klein-
schaligheid van de Nederlandse samenleving, waardoor de notabelenelite als intermediair 
kon blijven fungeren tussen lokale besturen en natiestaat, speelde deze elite in de kaart. 
Tot in de jaren 1870 hield deze elite, wier leven zich afspeelde in eigen bovenlokale krin-
gen en coterieën, een stevige greep op de maatschappij. Pas rond 1900 kwam er een einde 
aan de vervlechting van nationale politiek en lokale groepsbelangen, waardoor de inter-
mediaire functie van de notabelen kwam te vervallen. Daarmee kwam ook een einde aan 
de vanzelfsprekende integratie van economisch, sociaal en cultureel vermogen die aan de 
basis lag van de negentiende-eeuwse notabelencultuur.230 De notabelenelite reageerde op 
deze ontwikkelingen met een verandering in de levensstijl die Kuiper en Van der Laarse 
aanduiden met de term standsdefensief.231

In het artikel van Venborg Pedersen zien we hoe het concept ‘dynastie’ een belangrijke 
plaats innam in het bestaan van de adel aan het einde van de achttiende eeuw. Dat dit dy-
nastieke denken een eeuw later voor de adel nog steeds belangrijk was, blijkt uit het artikel 
‘Die Glanz der Familie Westerholt’ van Thomas Barth. Daarin analyseert hij de briefwis-
seling uit de periode 1900-1918 tussen de Gelderse edelman Borchard Frederik Willem 
baron van Westerholt (1863-1934) en zijn verre Oostenrijkse familielid Alexander Wester-
holt (1842-1918?). Hun briefwisseling kwam voort uit algemeen onder de Europese adel 
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levende denkbeelden. Een belangrijke plaats was daarbij weggelegd voor het glansvolle en 
roemrijke verleden als legitimering van maatschappelijke voorrang en leiderschap. Juist 
in de periode rond 1900 waarin de Europese adel zijn positie tegenover de burgerij moest 
verdedigen, was deze extra gevoelig voor dergelijke denkbeelden, waarbij ook ‘de familie’ 
een grote rol speelde. Hoewel de gezamenlijke voorvaderen van de Nederlandse baron 
van Westerholt en de Oostenrijkse Alexander Westerholt honderden jaren eerder leefden, 
beschouwden zij elkaar toch als familie. Zo’n uitgebreide familie diende onder andere 
als een sociaal netwerk in het kader van bijvoorbeeld hulpverlening en ondersteuning. 
De leden hadden echter ook tot taak te allen tijde de Splendor Familiae te bevorderen. De 
gedocumenteerde ouderdom van een adellijk familienetwerk en de aan memorabilia ge-
koppelde herinneringen gaven de adel de mogelijkheid zich af te zetten tegen de burgerij, 
die voor de constructie van haar identiteit alleen een beroep kon doen op het heden. Het 
‘vergeten’ was dan ook een voorname bedreiging van de adellijke identiteitsconstructie.232 
Dit adellijk beroep op het verleden als legitimering van zijn positie in het heden werkte al-
leen zolang de samenleving dit spel meespeelde. In Oostenrijk kwam hieraan in 1919 een 
einde met het in werking treden van de adelswet.233

1.3.4 De huidige adel

Niet alleen de adel in het verleden maar ook de huidige adel is het onderwerp van onder-
zoek. In de paragraaf over het Nederlandse eliteonderzoek maakten we kennis met on-
derzoek naar de overdracht van eliteposities binnen de Nederlandse elite in de twintigste 
eeuw en de verschillen die hierbij optraden tussen patriciaat en adel.234 Jaap Dronkers en 

225   Kuiper en Van der Laarse, ‘Inleiding’, 14-17. Duijvendak vond in zijn recensie van het boek de term ‘notabel’ 
wat minder gelukkig. Vanuit de Franse historiografie is het niet alleen verbonden met een integratie van voor-
aanstaande families, maar juist met die van families uit de provincie met de Parijse bourgeoisie. Volgens hem 
was er van zo’n Franse ontwikkeling geen sprake. Ook stelde hij dat juist het Nederlandse begrip ‘notabelen’ 
(de burgemeester, de arts, de notaris) verwijst naar gewone burgers, terwijl het boek handelt over de uitzon-
derlijk rijken. Duijvendak, ‘Schitteren voor de natie’, 206.

226   Vergelijk bijvoorbeeld Bruin, Een herenwereld ontleed; Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk; Bos, Notabele inge-
zetenen; De Nijs, In veilige haven. Kuiper en Van der Laarse, ‘Inleiding’, 19, noot 20.

227   Kuiper en Van der Laarse, ‘Inleiding’, 18-20, citaat 19-20.
228   Vergelijk Mathijsen, Historiezucht. In de inleiding spreekt zij over een epidemie die iedereen besmette waar-

door aandacht voor de geschiedenis werd tot historiezucht. Het verleden werd gedemocratiseerd. Het raakte 
niet alleen aan de materie vastgeklonken, maar het besef ervan werd algemeen cultuurgoed. Het verleden 
werd iets eigens.

229   Kuiper en Van der Laarse, ‘Inleiding’, 13 en 20.
230   Schmidt, Om de eer van de familie. Kuiper en Van der Laarse, ‘Inleiding’, 24, noot 28. De in deze alinea be-

schreven ontwikkelingen zijn ook onderwerp van Moes, Onder aristocraten.
231    Kuiper en Van der Laarse, ‘Inleiding’, 24, cursivering Kuiper en Van der Laarse. Kuiper duidde deze reactie eer-

der aan als beschavingsdefensief. Hij constateerde een zich terugtrekken uit het publieke leven en een zucht 
naar distinctie die zich uitte in meer subtiele aspecten als bijvoorbeeld smaak en omgangsvormen. Kuiper, 
‘Aristocraten contra burgers’.

232   Barth, ‘Die Glanz der Familie’, 162, 168, 174-176. Zie voor het belang van ouderdom ook noot 238. Wasson be-
schrijft het belang van herinnering en de historische diepte ervan als volgt: ‘Longitudinal sinews ran through 
aristocracies preserved in family memories, that directly shaped the way aristocrats conducted themselves’. 
Wasson, Aristocracy, 11.

233   Barth, ‘Die Glanz der Familie’, 177.
234   Schijf, Dronkers, Van den Broeke-George, ‘De overdracht van eliteposities’.
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Hubert Schijf deden ook onderzoek naar de sociale positie van de adel in de twintigste 
eeuw. Centraal stond daarbij de vraag waarom en op welke wijze de Nederlandse adel ge-
durende de twintigste eeuw zijn maatschappelijke voorsprong bij het verwerven van elite-
posities heeft weten te handhaven.235 Ze stelden vast dat de eliteposities van edellieden die 
geboren zijn in de twintigste eeuw, zich niet meer concentreerden in zichtbare openbare 
functies zoals nog wel het geval was bij hun vaders, die een prominente positie innamen 
in de publieke sector. Opeenvolgende generaties van de adel zijn zich steeds meer gaan 
oriënteren op posities in de economische en culturele sector. Hiermee hebben zij het ver-
lies van eliteposities in de publieke sector niet gecompenseerd, maar deze verplaatsing is 
wel een bevestiging van het feit dat de adel zich over het algemeen goed aan de moder-
ne maatschappelijke ontwikkelingen heeft weten aan te passen. De adellijke titel is wel 
minder belangrijk geworden daar deze alleen maar van belang was bij een elitepositie in 
de publieke sector. De auteurs concludeerden ook dat het vooral de adellijke moeder was 
die als hoedster van het specifiek adellijke sociale en culturele kapitaal een belangrijke rol 
heeft gehad bij de geconstateerde verplaatsing.236

In november 2005 hield de Nederlandse Adelsvereniging onder haar leden een enquê-
te. Over de uitkomsten van die enquête verscheen het artikel ‘Adel in Nederland: “niet 
meer zichtbaar, wel merkbaar”. De uitkomsten van de enquête geven onder meer een 
beeld van de ‘adellijke identiteit anno 2005’ en wel van het identiteitsbesef of zelfbeeld 
van de adel.237 Voor de adellijke respondenten draait dat zelfbeeld vooral om de sterke fa-
milieband, het aanzien van de familie(naam) en tradities en minder om materieel bezit, 
zoals het landgoed en de familieschilderijen. Bij tradities gaat het vooral om de ‘familietra-
ditie’.238 Dat gevoel voor traditie wordt blijkbaar vooral door de opvoeding bepaald omdat 
er geen verband blijkt met leeftijd, inkomen, opleiding en dergelijke. De auteurs conclu-
deerden dat adeldom voor de huidige adel vooral een mentale aangelegenheid is. Respon-
denten gaven aan dat zij andere personen van adel niet meer direct zichtbaar maar wel 
merkbaar vonden. In de vroege negentiende eeuw beschikte de adel over een gevestigde 
maatschappelijke positie en droeg deze de adellijke cultuur duidelijk uit. De adel van de 
eenentwintigste eeuw bedient zich niet meer van uiterlijk onderscheidende kenmerken. 
‘Hij leeft slechts voort – al dan niet bewust – in het gedachtegoed van de onderhavige min-
derheid in onze maatschappij.’239

In Virtus verscheen een wetenschappelijk commentaar op de enquête en de resultaten. 
De auteurs van dit artikel bespraken de enquête in het kader van hun eigen en andermans 
onderzoek naar de Werdegang van adelsgroepen in het Europa van de twintigste eeuw. In 
het Nederlandse onderzoek staat hierbij de vraag centraal of de adel niet geheel verburger-
lijkt was en of deze nog wel kon worden onderscheiden van de hogere burgerij. Volgens 
de auteurs was het niet-wetenschappelijke standaardantwoord op die vraag dat de adel in-
derdaad is opgegaan in de deftigste, hoge burgerij, maar laat sociologisch en antropolo-
gisch onderzoek zien dat de communis opinio niet altijd juist is.240 Dat onderzoek heeft la-
ten zien dat de adel zich nog steeds onderscheidt door bijvoorbeeld huwelijkspatroon en 
kansen op eliteposities. Ook de uitkomsten van de enquête laten vermoeden dat de geën-
quêteerden vorm geven aan een adellijke identiteit door adellijke attitudes en levensvor-
men. De conclusie van het artikel luidt dan ook dat er tussen adel en burgerij aan het be-
gin van de eenentwintigste eeuw nog een belangrijk onderscheid bestaat. Naast de al uit 
eerder onderzoek gebleken verschillen gaat het dan ook om bijvoorbeeld ‘het belang van 
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identificatie met de adellijke familie en haar geschiedenis én een mogelijke revitalisering 
van voor de adel specifieke “traditie” en ceremonieel.’241

Via de uitkomsten van de enquête uit 2005 hebben we een beeld gekregen van wat 
personen van adel als belangrijke aspecten van hun zelfbeeld beschouwen. Die adellij-
ke identiteit en met name de mening daarover van een aantal jonge adellijke mannen en 
vrouwen staan centraal in een artikel van Madelon van Duren. Door middel van inter-
views wilde zij antwoord krijgen op de vraag hoe het aan het begin van de eenentwintig-
ste eeuw is om van adel te zijn.242 Ook zij constateerde dat een adellijke identiteit onder 
meer wordt geconstrueerd en in stand gehouden doordat collectieve herinneringen als 
een vorm van cultureel kapitaal worden doorgegeven. Deze zijn gebaseerd op het verleden 
toen tradities en huwelijksnetwerken zijn gevormd. Het gevoel van de geïnterviewden om 
op een bepaalde manier met de adel verbonden te zijn, stoelt onder andere op kennis over 
de familie, collectieve herinneringen en het bewustzijn van de adellijke afkomst. Vooral 
de mondelinge overdracht van familieverhalen schijnt een sterke invloed te hebben op 
de beeldvorming van de informanten. Omdat ze zich bewust zijn van het verschil tussen 
henzelf en hun ouders en grootouders, denken ze na over wat het voor hen betekent om 
van adel te zijn. Een ander belangrijk aspect van de adellijke identiteit is het beeld van no-
blesse oblige. Door (groot)ouders is de informanten verantwoordelijkheidsgevoel voor an-
deren aangeleerd. Ten opzichte van hun voorouders die nog opgroeiden binnen een adel-
lijk netwerk en in een ons-kent-ons-cultuur, is het voor adellijke jongeren tegenwoordig 
moeilijker om zich met hun afkomst te identificeren. Een lidmaatschap van een adellijke 
vereniging kan hierbij helpen. Deze biedt in de vorm van sociaal kapitaal een netwerk van 
medeleden en de mogelijkheid zich met andere gelijken te identificeren en een gevoel van 
erbij-horen te ontwikkelen. Ten slotte heeft ook de houding van de buitenwereld invloed 
op de vorming van een adellijke identiteit. De confrontatie met de verwachtingen en voor-
oordelen van de ‘anderen’ heeft de informanten ook laten nadenken over de invulling van 
hun van-adel-zijn. Volgens Van Duren zijn haar informanten zich gaan gedragen naar het 
beeld dat binnen de adellijke coterie bestaat maar ook naar het beeld dat de buitenwereld 
van hen heeft.243 Vooroordelen en verwachtingen zijn immers onderdelen van het sym-
bolisch kapitaal die ervoor zorgen dat een adellijke afkomst aanzien oplevert, indien men 
zich gedraagt overeenkomstig het beeld van de buitenwereld. Van Duren besluit met te 
constateren dat de adellijke afkomst van haar informanten wel een rol speelt in hun leven 
maar (nog?) niet de belangrijkste bouwsteen van hun identiteit is.244

235   Dronkers en Schijf, ‘Van de publieke sector naar de culturele of economische sector’, 105.
236   Dronkers en Schijf, ‘Van de publieke sector naar de culturele of economische sector’, 111-112, 115-117.
237   De Smeth van Alphen, ‘Adel in Nederland’, 27, paragraaftitel ‘Adellijke identiteit anno 2005’.
238   Voor de respondenten hield ‘familietraditie’ onder meer het volgende in: ‘gaat om diverse familiebijeenkom-

sten op het familielandgoed’, ‘de eerbied voor de voorouders en de oorspronkelijk verhevenen’, ‘het gevoel 
om tot een familie te behoren en de reacties daarop uit de omgeving’ en ‘familieverbondenheid en verbon-
denheid met het koningshuis’. De Smeth van Alphen, ‘Adel in Nederland’, 21, noot 9.

239   De Smeth van Alphen, ‘Adel in Nederland’, 21, 27-28, citaat 28.
240   Dronkers, Huistra en Kuiper, ‘Hoe “adellijk” is de adel’, 45.
241   Dronkers, Huistra en Kuiper, ‘Hoe “adellijk” is de adel’, 45, 61, citaat 61.
242   Van Duren, ‘Impressies van een zoektocht’, 110.
243   Het gedrag van de informanten wordt dus zowel bepaald door het identiteitsbesef van de adel als door het 

imago. Zie voor deze begrippen paragraaf 1.5.1 en paragraaf 1.6.1.
244   Van Duren, ‘Impressies van een zoektocht’, 112-113, 115-116, 118 en 120.
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Het hiervoor geschetste adellijke zelfbeeld geldt zeker niet voor iedereen die van adel is. 
Het geldt vooral voor diegenen die van adel willen zijn.245 Aspecten als het lidmaatschap 
van een adellijke vereniging en het belang van de familiegeschiedenis zijn voor veel perso-
nen van adel geen bouwstenen van hun identiteit. Het merendeel van de Nederlandse ede-
len maakt namelijk geen deel uit van adellijke clubs en verenigingen en veel adellijke jon-
geren tonen helemaal geen interesse in de eigen familiegeschiedenis.246 Het belang van 
adeldom werd zelfs gerelativeerd door de voorzitter van de Hoge Raad van Adel, C.O.A. 
baron Schimmelpenninck van der Oije. Hij verklaarde in een interview: ‘Mijn wereld stort 
echt niet in als we als adel verdwijnen’.247 Verstegen constateerde in zijn recensie van Twee 
eeuwen Friese adel dan ook: ‘Adeldom, zo blijkt uit de opgediste familiegeschiedenissen, 
werd in de afgelopen twee eeuwen steeds meer een keuze: iets dat gekoesterd zo niet ge-
cultiveerd, maar ook verwaarloosd kon worden en gemakkelijk verwaterde.’248 Het imago 
van de adel bij de buitenwereld bevat volgens Yme Kuiper en Johan Frieswijk waarschijn-
lijk nog steeds allang achterhaalde stereotypen als dat van een rijke familie met kasteel en 
veel personeel die dol is op de jacht en bekakt Nederlands spreekt.249

1.4 De adel aan het woord

Hoewel de Nederlandse adel volgens Kuiper geen traditie kent als het gaat om het publi-
ceren van reflecties op eigen stand en identiteit, hebben enkele adellijke vrouwen toch 
een aantal publicaties het licht doen zien.250 Agnies Pauw van Wieldrecht schreef over 
wat zij noemde ‘Persoonlijke herinneringen aan een bijna vervlogen levensstijl’.251 Het 
boek is een compilatie van eerder verschenen publicaties over taal, opvoeding en etiquet-
te. De schrijfster pretendeerde niet een wetenschappelijk werk te schrijven, maar noteer-
de uit persoonlijke herinneringen.252 Zij probeerde ‘datgene aan gewoontes en tradities 
te beschrijven, wat staat te verdwijnen of reeds verdwenen is.’253 Zij noteerde een en an-
der soms met een zekere weemoed, bijvoorbeeld betreffende in onbruik rakende taalvor-
men: ‘opnieuw een nuance die verdwijnt.’254 De zomerse bezoeken aan de buitenplaats 
Broekhuizen te Leersum komen ook uitgebreid aan bod. Grootmama Pauw groepeerde 
na het overlijden van haar echtgenoot hier de seizoenen rond haar kinderen en kleinkin-
deren. Zij verbleef op de buitenplaats in die perioden waarin zij daar bezoek kon krijgen 
van familie en vrienden.255 Pauw van Wieldrecht geeft onder meer een beschrijving van 
Broekhuizen en de sfeer die er in de jaren dertig van de twintigste eeuw op zo’n buiten-
plaats heerste.256 Andere aspecten die Pauw van Wieldrecht op licht ironische toon be-
handelt zijn sieraden en kleding, tafelmanieren en (hof )feesten. Verder vroeg zij zich af 
in hoeverre de adellijke criminaliteit gelijke tred hield met de landelijke. Zij dacht het 
antwoord wel te weten omdat men elkaar zo goed kende binnen de adellijke kringen. 
‘De adel voelde zich een soort ondefinieerbare club, waar men onder elkaar was […] Een 
gezelschap waar men heel veel van en over elkaar wist’.257Het deel over taal verscheen 
eerder als Het dialect van de adel. Ursula den Tex noemde dit werk in de bronnenverant-
woording van haar eigen publicatie over haar moeder ‘een m.i. heel accurate beschrijving 
van de adellijke subcultuur van nog maar kort geleden.’258 In 1954 zag een artikel van de 
Engelse taalkundige Alan Ross het licht over ‘U and Non U language’.259 Na een discus-
sie hierover met een vriendin constateerde Pauw van Wieldrecht dat er ook in Nederland 
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een standstaal bestond, ‘het dialect van de adel’. Van dat dialect van de aristocratie tus-
sen 1918 en 1968 wilde zij een beeld geven.260 Zij ging in op het gebruik van het Frans 
(verschil tussen ‘Frans Frans’ en ‘school-Frans’), het Hagois (dat bestond uit slecht of ver-
nederlandst Frans) en het feit dat een deel van de adel plat sprak. Dit gebeurde vooral op 
het platteland, waar de adel de taal sprak van de plattelandsbevolking met wie een nauwe 
band bestond.261 Het verschil tussen spreektaal en schrijftaal komt aan de orde met be-
trekking tot de mate waarin het als statusindicator diende. Pauw van Wieldrecht citeert 
Ross: ‘Both the written and the spoken language of the upper class serve to demarcate it, 
but the former only to a very slight extent.’262 De adel onderscheidde zich dus onder meer 
door taal, maar in hoeverre dit een statussymbool was, is voor de schrijfster de vraag. Zij 
stelt dat de adel statussymbolen absurd en overbodig vond, want men had die status im-
mers al zo lang.263

Naar aanleiding van de correspondentie tussen de adellijke familie Van Hövell en een 
Hongaars meisje dat vanaf 1922 tot 1928 ’s zomers bij hen kwam logeren, schreven Lietje 
en Marie-Jeanne van Hövell tot Westerflier een boek dat volgens de auteurs de bedoeling 
had een kijkje in het verleden te bieden. Het is een petit document humain.264 Behalve de 
opgenomen correspondentie van zowel Marieliesel als leden van de familie Van Hövell 
bevat het boek ook veel citaten uit andere brieven, van briefkaarten, uit huishoudboek-
jes, kasboeken en ambtelijke stukken. Behalve door te citeren probeerden de auteurs de 

245   Kuiper, ‘Naar een antropologie’, 181, cursivering Kuiper. Vergelijk ook Verstegen, ‘Portretten’, 54. 
246   Kuiper en Frieswijk, ‘Van landadel naar historisch instituut’, 27 en 29.
247   Kuiper, ‘Nu draait alles om familiegeschiedenis’, 165. En voegde Kuiper aan deze uitspraak toe: ‘We, want de 

baron voelt zich wel echt een edelman, met Gelderse wortels en bindingen.’
248   Verstegen, ‘Portretten’, 54.
249   Kuiper en Frieswijk, ‘Van landadel naar historisch instituut’, 29.
250   Kuiper, ‘Naar een antropologie’, 164.
251    Zie de ondertitel van Pauw van Wieldrecht, Vin-je dat we een hoed op moeten?
252   Kuiper maakte een vergelijking tussen het werk van Pauw van Wieldrecht en Den Tex en constateerde dat de 

laatste met haar boek dieper heeft willen graven naar de fundamenten van de adelscultuur dan de eerste. Kui-
per, ‘Naar een antropologie’, 170.

253   Pauw van Wieldrecht, Vin-je dat we een hoed op moeten?, 227.
254   Pauw van Wieldrecht, Het dialect van de adel, 115.
255    Pauw van Wieldrecht, Vin-je dat we een hoed op moeten?, 184. Vergelijk voor de matriarchale trekken van dit 

buitenleven Van der Laarse, ‘De hang naar buiten’, 45 en de publicaties in noot 60.
256   Pauw van Wieldrecht, Het dialect van de adel, 96-107. Vergelijk Van Immerseel en Tromp, ‘Wonen in Arcadië’, 

30-31.
257   Pauw van Wieldrecht, Vin-je dat we een hoed op moeten?, 300.
258   Den Tex, Anna, 212.
259   Ross, ‘Linguistic Class-indicators’. U-Language staat voor het taalgebruik van de Engelse ‘Upper Class’.
260   Pauw van Wieldrecht, Het dialect van de adel, 20, 22, 28-29. Hoewel Pauw van Wieldrecht hier spreekt over het 

dialect van de aristocratie, doelde zij wel degelijk op het ‘dialect van de adel’ of ‘adelsdialect’. Christoph ten 
Houte de Lange meende echter dat het ging om de taal die gesproken werd door diegenen die tot de boven-
laag van de maatschappij behoorden, adel én patriciaat. Ten Houte de Lange, ‘Adel, patriciaat en elite’, 215.

261   Pauw van Wieldrecht, Het dialect van de adel, 45-51, 80-85, 89-93.
262   Ross, ‘Linguistic Class-indicators’, 116, geciteerd in Pauw van Wieldrecht, Het dialect van de adel, 120.
263   Pauw van Wieldrecht, Het dialect van de adel, 130. Pauw van Wieldrecht is dan ook niet gecharmeerd van het 

woord statussymbool. ‘Het hatelijke woord statussymbool duikt in Nederland aan het eind van de jaren vijftig 
op, en stamt bijna zeker uit Amerika.’ Zij koppelt het woord vooral aan uiterlijke tekenen van materiële wel-
vaart.

264   Van Hövell tot Westerflier en Van Hövell tot Westerflier, Zomers met Marieliesel, 11.
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lezer tevens een (directe?) kijk in het verleden te bieden door elk hoofdstuk te beginnen 
met een (denkbeeldige?) scène waarin een bepaalde situatie uit dat hoofdstuk beschreven 
wordt. De schrijfsters vroegen zich bijvoorbeeld af wat de Van Hövells voor mensen wa-
ren. Daarom gingen ze ook in op het leven van de vader en grootvader van Ernest (Otto 
Joseph van Hövell), die met zijn vrouw Miesje (Maria Josepha Huberta de Kuijper) onder-
dak gaf aan Marieliesel. Verschillende aspecten van het leven en de levensstijl passeren in 
het boek de revue. Dat de Van Hövells rooms-katholiek waren, komt bijvoorbeeld ter spra-
ke bij de benoeming van Arnold van Hövell in de ridderschap van Overijssel. Daar was 
na twee eeuwen weer een katholieke Van Hövell vertegenwoordigd. De familie liet ook de 
rooms-katholieke parochiekerk in ’t Joppe bouwen. Uit de beschrijving van de huwelijks-
reis van Frans van Hövell kunnen we opmaken dat oude adel niet hield van onnodig geld 
uitgeven. In het leven van zijn zoon Ernest nam de jacht een belangrijke plaats in. Zijn 
benoeming tot burgemeester van Elst was aanleiding voor een uitweiding over het (adel-
lijke) burgemeestersambt.

De invloed van de crisis van de jaren dertig blijkt ten slotte uit het feit dat de jonge Van 
Hövells ook op zoek moesten naar een baan en dat dit niet gemakkelijk was.265 De auteurs, 
zelf immers Van Hövells, hebben zich vooral daar waar ze het leven van hun voorvaderen 
beschrijven, bediend van een stijl die het midden houdt tussen het perspectief van de ‘out-
sider’ en dat van de ‘insider’.266 Ze schrijven enerzijds over ‘de Van Hövells’ en ‘De vier 
jongens Van Hövell’ op een manier die afstand schept tussen henzelf (en de lezer) en de 
wereld van hun voorvaderen. Anderzijds zorgen het feit dat ze de hoofdpersonen aandui-
den met ‘Arnold’, ‘Frans’ en ‘Ernest en Miesje’ en de openingsscènes van de hoofdstukken 

Afb. 1.8 De inhuldiging van de burgemeester van Ginneken en Bavel, jonkheer mr. Th.E. Serraris (1875-
1946), op 8 augustus 1916. In het rijtuig links, gemeentesecretaris A.G. Bastiaansen en jonkheer Serraris, 
rechts wethouder C. Rijppaart (NL-BdSA, Breda Beeldcollectie).
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voor een zekere betrokkenheid. Het lijkt erop dat zij als ‘insiders’ ons als toeschouwers 
wilden laten meeleven en ons zo inderdaad dat kijkje in het verleden bieden.267

Die blik van de ‘insider’ wordt ons ook geboden in het boek van Den Tex, Anna, baro-
nesse Bentinck, waarin zij veel aspecten van een adellijke levensstijl beschrijft en duidt.268 
Zelf geeft zij aan dat veel van wat zij schrijft voortkomt uit haar eigen onderdompeling 
in ‘die geheimzinnig adellijke subcultuur waarover veel te vertellen valt, zonder dat je er 
ooit werkelijk vat op kunt krijgen.’269 In het boek over haar moeder staan de begrippen 
‘standsbesef’ en ‘dame’ centraal. Over standsbesef merkt zij op: ‘Stand is hetzelfde als 
een erfelijke aanleg, niet iets dat ooit is verworven.’ en ‘Adelstand is geen ideaal; het is 
er gewoon als een titel en als een overerfbare eigenschap. De titel impliceert een eigen-
schap die zoals DNA als een aangeboren kwaliteit wordt meegegeven: je hebt hem of je 
hebt hem niet; en ben je het niet, dan word je het niet.’270 Deze laatste zinnen komen uit 
wat algemenere beschouwingen, die de schrijfster soms inlast. Daarmee lijkt ze afstand 
te willen nemen van haar onderwerp om haar eigen gedachten hierover te formuleren. 
Hoewel bijvoorbeeld Bourdieu mede de voedingsbodem voor haar overwegingen vorm-
de, blijkt daar in vorenstaande observaties weinig van.271 Deze staan op gespannen voet 
met de mores in het huidige professionele adelsonderzoek.272 Het lijkt er dus op dat het 
Den Tex niet gelukt is om haar onderwerp ook vanuit het outsider-perspectief te bezien, 
maar juist de reflecties van de insider maken haar werk tot een etnografie van de eigen 
subcultuur.273 Het beoogde outsider-perspectief vinden we overigens ook terug in de stijl. 
Den Tex duidt zichzelf bijvoorbeeld aan als ‘Jongste Dochter’, en nadat zij is ingegaan 
op de verlovingscorrespondentie tussen haar moeder en vader en de emoties die dat bij 
haar moeder opriep, volgen de zinnen: ‘Maar nu genoeg over de liefde. En ter zake: Een 
betrekking, een huis, geld.’274 Dit afstandelijk schrijven over zaken waar ze zich waar-
schijnlijk bij betrokken voelde, sluit aan bij de houding die een adellijke vrouw hoorde 
aan te nemen. ‘Een freule houdt haar rug recht en huilt niet’ en ‘Emoties zijn er niet om 
aan toe te geven, maar om te beheersen,’ zijn opmerkingen die we tegenkomen.275 Dit 
beheersen van emoties was een wezenlijke eigenschap van de adellijke dame en ‘Anna 
Bentinck was een dame’. En een dame was zowel meesteres over haar huis als meesteres 
over haar ‘aandriften’.276

265   Van Hövell tot Westerflier en Van Hövell tot Westerflier, Zomers met Marieliesel, 26, 30, 33, 49-51, 55-56, 201-
202 en 230-231.

266   Vergelijk Kuiper, ‘Naar een antropologie’, 168.
267   Zie voor de genoemde aanduidingen Van Hövell tot Westerflier en Van Hövell tot Westerflier, Zomers met Ma-

rieliesel, 230, 145, 25, 35 en 67.
268   Bepaalde aspecten die de lezer en de adel zelf waarschijnlijk negatief interpreteren, komen niet expliciet of als 

uitzonderingsgevallen ter sprake. Vergelijk Kuiper ‘Naar een antropologie’, 173.
269   Den Tex, Anna, 10. Vergelijk ook de opmerking van Kuiper dat het niet anders kan of het van adel zijn van de 

auteur (of misschien nog beter gezegd: hoe zij daar zelf tegen aan kijkt) is mede bepalend voor de inhoud van 
het boek. Kuiper, ‘Naar aan antropologie’, 166.

270   Den Tex, Anna, 28 respectievelijk 136.
271   Den Tex, Anna, 212.
272   Zie ook het commentaar van Kuiper dat in haar analyse van ‘ware adel’ wel wat zaken door elkaar lijken te lo-

pen. Kuiper, ‘Naar een antropologie’, 177-178.
273   Kuiper, ‘Naar een antropologie’, 168, cursivering Kuiper.
274   Den Tex, Anna, 177 respectievelijk 58.
275   Den Tex, Anna, 58 respectievelijk 102.
276   Den Tex, Anna, 183.
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Om zo’n dame te kunnen zijn, was de juiste opvoeding nodig.277 En met de opvoeding, 
het doorgeven van cultureel kapitaal van de ene op de andere generatie, zijn we bij een 
derde focus van het boek: het doorgeven van in dit geval de matriarchale erfenis. Zoals 
Den Tex het zelf in haar inleiding omschrijft: ‘Een adellijke telg bestaat niet voor zichzelf 
maar om door te geven.’278 Die door te geven, matriarchale erfenis bevatte ook symbo-
lisch kapitaal in de vorm van sieraden en eeuwenoud gemerkt linnengoed. Deze goederen 
doorliepen een in principe eindeloze keten van moeder op dochter. Een moeder bewaarde 
voor later, voor haar dochter(s). Die nadruk op continuïteit en verbondenheid tussen ge-
neraties was een wezenlijk aspect van het adellijke standsbesef. Aan dat vanzelfsprekende 
standsbesef kwam een einde en daarmee ook aan het bestaan van de adellijke dame. Vol-
gens Den Tex verdwenen de juiste omstandigheden waarin kinderen konden opgroeien 
en werden opgevoed tot mensen met een dergelijk standsbesef. 

Alleen iemand die, zoals Anna Bentinck, is opgegroeid in een huis waar het vanzelfsprekend 
is dat er mensen zijn die onder hetzelfde dak slapen als de ouders, mensen die je uit bed ha-
len, helpen met het eten, die grapjes met je maken, die alles van je kunnen weten en van wie 
je houdt en die toch, zoals uit alles blijkt, nooit als gelijken worden beschouwd door de wer-
kelijke autoriteiten, Papa en Mama, alleen iemand die zo is opgegroeid, kent het standsbesef-
van-nature.279

1.5 Onderzoeksthema’s en concepten

Op basis van vorenstaande selectie uit het Nederlandse elite- en adelsonderzoek benoem 
ik hierna een aantal onderzoeksthema’s. Ik kom zo tot de constructie van een zevental 
concepten. Deze concepten zijn enerzijds op te vatten als de aanduiding en de inhoud van 
een begrip met alle daarbij behorende betekenissen en onderscheiden elementen. Ander-
zijds dienen ze als kapstokken om bepaalde aspecten van het elite- en adelsonderzoek aan 
op te hangen. Op deze manier is het mogelijk greep te krijgen op uiteenlopend en veelvor-
mig onderzoek. De aldus geformuleerde concepten overlappen elkaar dan ook gedeeltelijk 
en bepaalde aspecten zijn onderling uitwisselbaar.

Een aantal van de hiervoor vermelde studies is van de hand van sociologen. Hun on-
derzoek betreft veelal de bestudering van sociale structuren en de veranderingen daarin, 
en sociale mobiliteit of juist het ontbreken daarvan. De eerste stap in dergelijk onderzoek 
behelst de bepaling van diverse elites op basis van politieke en bestuurlijke, economische 
of welstands-, demografische en sociaal-culturele criteria of combinaties hiervan. Waar 
mogelijk wordt hierbij gebruik gemaakt van contemporaine categorieën en denkbeelden. 
Een volgende stap bestaat uit het onderzoek naar eventuele veranderingen in de samen-
stelling van aldus geformuleerde elites. Sociologen hebben daarnaast meestal geprobeerd 
vast te stellen in hoeverre verschillende elites samenvielen, hoe homogeen of heterogeen 
of hoe monocentrisch of polycentrisch deze elites waren en welke veranderingen er ten 
aanzien van deze criteria plaatsvonden. Ten slotte keken ze naar het optreden van elites 
ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de samenleving, waarbij open- of geslotenheid 
en standsbewust gedrag een grote rol speelden. In dergelijk onderzoek zien we een aantal 
concepten diverse keren terugkomen.



 1.5 Onderzoeksthema’s en concepten 67

Ten eerste staat het concept aristocratisering in veel onderzoek centraal. Niet alle onder-
zoekers verstonden hieronder echter hetzelfde. Sommigen zagen aristocratisering optre-
den in samenhang met oligarchisering, waarbij er sprake is van afsluitingsmechanismen 
en streven naar exclusiviteit. Statusmanagement, het gebruik van statussymbolen in een 
standsbewuste levensstijl, is dan belangrijk. Niet elke onderzoeker legde het verband met 
af- of uitsluiting, maar het benadrukken van de eigen stand in gedrag en levensstijl en een 
standsbewuste mentaliteit zijn meestal vaste onderdelen van een aristocratiseringspro-
ces. Nu impliceert het woord ‘aristocratisering’ het steeds aristocratischer worden van een 
persoon of groep personen, het bereiken van de status van ‘aristocraat’. In onderzoek naar 
negentiende- en twintigste-eeuwse adel en aristocraten gaat het om groepen die al ‘aristo-
cratisch’ waren en die vaak in het defensief gedrongen werden. In zo’n situatie is de term 
‘verdeftiging’ beter op zijn plaats.

Ten tweede stuiten we in veel onderzoek op het connubium en convivium: huwelijksre-
laties en sociale omgang dienden enerzijds als criteria voor de bepaling van de homogeni-
teit van elites en anderzijds als instrumenten van elites zelf om zich te onderscheiden en 
grenzen te trekken. Het derde concept ‘familie’ is gekoppeld aan het connubium.

De familie stond centraal in het leven van leden van elites. Het functioneren van indi-
viduele leden was sterk gericht op de continuïteit ervan. De familie bestond uit vroegere 
en eigentijdse familieleden en het individu was slechts een schakel in een (lange) keten. 
De familie was zowel drager van sociale status als van familie-identiteit, vormde het ka-
der waarbinnen kapitaal werd doorgegeven van generatie op generatie en individuen wer-
den gevormd tot standsbewuste leden van de familie en de sociale groep. De sociale status 
werd mede bepaald door de traditie of de ouderdom van een familie en bij de constructie 
van familie-identiteit speelde het collectieve geheugen van zowel de familie als de omge-
ving een belangrijke rol.

Hiermee zijn we gekomen bij het vierde concept, namelijk het verleden en de herin-
nering aan dat verleden. Het verleden vormde bijvoorbeeld de bron voor het legitimeren 
van maatschappelijke patronen of het dragen van ‘sociale tekens’. Het manifesteerde zich 
zowel in denkbeelden en herinneringen als in de materiële cultuur van het huis. Binnen 
het concept familie zien we het concept (herinnering aan het) verleden terug in het dy-
nastieke bewustzijn. Het ‘vergeten’ vormde een bedreiging voor zowel elitefamilies als 
elites zelf.

Alle vier concepten kunnen we in sociologisch onderzoek tegenkomen maar met de 
hiervoor omschreven concepten ‘familie’ en ‘verleden’ betreden we ook het terrein van 
het historisch-antropologisch onderzoek. Het hier door mij gemaakte onderscheid tus-
sen sociologisch en historisch-antropologisch onderzoek is zeker niet absoluut. Alle in 
deze paragraaf geformuleerde concepten kunnen onderdeel zijn van beide typen on-
derzoek. Ik versta hier echter onder sociologisch onderzoek vooral (kwantitatief ) onder-
zoek waarin structuren, mobiliteit en groepsvorming centraal staan. Historisch-antro-
pologisch onderzoek vraagt naar betekenisgeving en de daarbij behorende processen en 
gaat daarentegen veeleer uit van een kwalitatieve vraagstelling, waarbij een groter beroep 

277   Vergelijk Kuiper, ‘Naar een antropologie’, 170.
278   Den Tex, Anna, 9.
279   Den Tex, Anna, 200-201.
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wordt gedaan op het interpretatievermogen van de historicus.280 Dergelijk onderzoek 
vraagt niet alleen om maar ondersteunt ook zijn historische verbeelding.281 Peter Burke 
beschreef in 1987 een vijftal verwachtingen die hij had van de ontmoeting tussen cul-
tuurgeschiedenis en culturele antropologie. Ook hij noemde het kwalitatieve karakter in 
tegenstelling tot het kwantitatieve karakter van sociaalhistorisch onderzoek en verder on-
der andere de interpretatie van de sociale interactie in een vroegere samenleving in ter-
men van de eigen normen en waarden en categorieën van die samenleving. Frijhoff vul-
de dat nog aan met de aandacht voor de culturele praxis, de processen van toe-eigening 
van cultuur.282 Jozef Vos stelde vast dat historisch-antropologisch onderzoek een ver-
schuiving betekende van thematiek, waarbij niet zozeer de structuur als wel het evene-
ment centraal staat. Tevens was er sprake van een nieuwe vraagstelling met meer ruimte 
voor de symbolische en interpretabele aspecten van het bronnenmateriaal, dat bijvoor-
beeld werd uitgebreid met de materiële cultuur.283 In de geschiedenis van het historisch-
antropologisch onderzoek heeft de kwalitatieve ‘twist’ als gevolg van de ‘cultural turn’ 
verschillende invullingen gekregen. Gebaseerd op de symbolische antropologie worden 
culturen beschouwd als systemen van tekens en symbolen die ‘gelezen’ moeten worden. 
Sociale verschijnselen kunnen echter ook gezien worden vanuit het oogpunt van sociale 
constructies of ‘uitvindingen’. Menselijk gedrag kan bijvoorbeeld geïnterpreteerd wor-
den langs de lijnen van Erving Goffman of Pierre Bourdieu. Aansluitend bij zijn begrip 
‘habitus’ wordt cultuur begrepen als geïncorporeerd. De menselijke (zintuigelijke) erva-
ring en interpretatie staat dan centraal.284

In de traditie van het hiervoor besproken onderzoek past tevens het vijfde concept, iden-
titeit. Vos constateerde al in 1994 dat antropologisch geïnspireerde geschiedbeoefening 
zich zou kunnen gaan concentreren op (groeps)identiteitsvorming. Hij verstond hieron-
der ‘de concrete historische praktijken, waarin mensen een beeld scheppen van zichzelf 
en van anderen in een voortdurend proces van vrijwillige en gedwongen, bewuste en on-
bewuste communicatie.’285 Vos gaf deze omschrijving in antwoord op de kritiek die hij 
op zijn eerste artikel had gekregen.286 Zonder op de exacte kritiek en het weerwoord in te 
gaan, laten deze artikelen zien dat territoriumgedrag en het monopoliseren van publica-
ties voor het eigen onderzoeksveld weinig vruchtbaar zijn. Verschillende publicaties die 
Vos volgens Rob van Ginkel ten onrechte niet noemt als voorbeelden van historisch geïn-
spireerde antropologiebeoefening, hebben voor de onderhavige studie hun dienst ruim-
schoots bewezen.287 Ik kan het dan ook niet eens zijn met de mening van Vos dat de in-
zichten en verworvenheden van de historische antropologie (tegenover de antropologisch 
geïnspireerde geschiedbeoefening) weinig aanknopingspunten bieden voor het oplossen 
van de specifieke problemen waarvoor historici zich gesteld zien.288 Identiteit kan in ieder 
geval het beste onderzocht worden met behulp van methoden uit de historisch-antropo-
logische onderzoekstraditie en is voorlopig op te vatten als zelfbeeld of identiteitsbesef en 
als het beeld dat anderen van een persoon of groep hebben ofwel imago. Dit concept doet 
opgeld op verschillende niveaus, want we kunnen het hebben over de identiteit van het 
individu, familie-identiteit, groepsidentiteit en nationale identiteit.289 Ook in veel (sociolo-
gisch) onderzoek waarin het begrip niet als zodanig wordt benoemd, speelt identiteit im-
pliciet toch een rol. Veel menselijk handelen komt voort uit of draagt bij aan (de construc-
tie van) identiteit en de identificatie met bepaalde normen en waarden, zoals een ideologie 
of een cultuurmodel. Ik kom hierna nog terug op dit concept.
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Veel aspecten van de tot nu toe besproken concepten vinden we (gedeeltelijk) terug in 
het zesde concept, groepsvorming. Daaronder versta ik al het handelen dat tot doel heeft 
groepen te vormen, de onderlinge samenhang of identificatie te bevorderen of juist gren-
zen te trekken en anderen buiten te sluiten. Dat handelen vindt onder andere uitdruk-
king in een bepaalde groepsstijl en het gebruik van bepaalde groepscodes. Daarmee ge-
ven groepen uitdrukking aan hun identiteit. Het zevende concept, ‘notabelenelite’, bestaat 
uit een combinatie van aspecten van de concepten familie, identiteit en groepsvorming. 
Zoals we gezien hebben, diende dit concept om bepaalde ontwikkelingen ten aanzien van 
elites in de tweede helft van de negentiende eeuw te duiden. Enerzijds is het opgevat als 
het ontstaan van pluralistische elites zonder een hiërarchische ordening en anderzijds als 
(sociaal-culturele) integratie van verschillende elites aan de top van de (regionale of natio-
nale) samenleving.

1.6 Het onderzoek naar de adel in Noord-Brabant: vraagstelling

De vraag is nu hoe deze concepten ingezet kunnen worden bij het onderzoek naar de 
adel in Noord-Brabant in de negentiende en eerste decennia van de twintigste eeuw. In 
het tweede en vierde hoofdstuk wordt de uitzonderlijke situatie beschreven zoals deze be-
stond in Noord-Brabant aan het begin van de negentiende eeuw. Daar blijkt dat de vor-
ming van de ‘Brabantse’ adel plaatsvond onder andere omstandigheden en met andere 
randvoorwaarden dan in de meeste overige provincies. Ten eerste werd de samenstelling 
vanaf het begin uitsluitend bepaald door de regels zoals die in de negentiende en twin-
tigste eeuw golden. In andere provincies speelden bij de vorming van de koninkrijksadel 
nog de regels en gebruiken een rol die vóór de negentiende eeuw de totstandkoming van 
‘oude’ adel bepaald hadden. Ten tweede beschikten de leden van de groep bij het ont-
staan niet over een gezamenlijke historische achtergrond, zoals de gedeelde geschiede-
nis van een regionale adels- of regentengroep. Ten derde kwam de groep tot stand in een 
omgeving die geen ervaring had met het optreden van een adellijke groepering. Zowel de 
‘Brabantse’ edellieden als de buitenstaanders kregen te maken met een voor hen nieuw 
en onbekend verschijnsel. Deze factoren dragen bij aan het belang van de vraag naar de 
identiteit van de adel in Noord-Brabant. De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidt 
dan ook: beschikte de adel in Noord-Brabant in de negentiende eeuw en de eerste decen-
nia van de twintigste over een herkenbare regionale identiteit, en zo ja, in welke mate, en 
welke factoren speelden een rol bij de ontwikkeling van deze groepsidentiteit?

280   Vos, ‘Historische antropologie: een plaatsbepaling’, 88, 93.
281   Roodenburg, Antropologen, historici, 4, 14.
282   Frijhoff, ‘Inleiding’, 32. Zie voor de verwachtingen van Burke Burke, The Historical Anthropology, vooral 3-7.
283   Vos, ‘Historische antropologie: een plaatsbepaling’, 80, 90.
284   Roodenburg, Antropologen, historici.
285   Vos, ‘Historische antropologie: een plaatsbepaling’, 97; Vos, ‘Historische antropologie: een repliek’, 214.
286   Van Ginkel, ‘Historische antropologie: enige kanttekeningen’.
287   Van den Bosch, ‘De laatste eer’; Kuiper, Adel in Friesland; Dahles, Mannen in het groen; Meurkens, Bergeijkse 

notabelen.
288   Vos, ‘Historische antropologie: een repliek’, 212.
289   Frijhoff, ‘Identiteit en identiteitsbesef’.
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De vraag naar de regionale identiteit van de adel in Noord-Brabant valt in grote lijnen 
uiteen in twee delen, namelijk die naar het adellijke en die naar het ‘Brabantse’ karakter 
ervan. Het gaat er dus enerzijds om te onderzoeken of er sprake was van een adellijke 
groepscultuur ofwel Adeligkeit, en anderzijds om het ‘Brabantse’ karakter van zowel groep 
als groepscultuur vast te stellen. Een dergelijke vraagstelling sluit aan bij de visie van Kui-
per over het doel van adelsonderzoek. Hij stelt dat bij de studie naar een specifieke adels-
groep de identiteit en homogeniteit ervan niet op voorhand mogen worden aangenomen. 
Het is belangrijk vast te stellen in welke mate adel en adellijkheid voor een individu van 
adel of voor de adel als collectiviteit belangrijk waren voor de identiteitsvorming.290 Met 
de beantwoording van de hier geformuleerde vragen en het onderzoek dat tot deze beant-
woording moet leiden, wil ik enerzijds bijdragen aan een completer en meer adequaat 
beeld van het Noord-Brabant uit de negentiende en twintigste eeuw, en anderzijds aan het 
Nederlandse adelsonderzoek.

1.6.1 Het concept identiteit en de verhouding met de overige concepten

Teneinde de inzetbaarheid van de concepten bij het beantwoorden van deze vraag vast te 
stellen, kom ik eerst nog een keer terug op het concept identiteit. De eerder vermelde voor-
lopige omschrijving werk ik in het navolgende verder uit. Frijhoff is in zijn artikel ‘Identi-
teit en identiteitsbesef’ ingegaan op het fenomeen identiteit en merkt daarover onder meer 
het volgende op. Identiteit is een kenmerk van een individu waarin de ordeningsbeginse-
len van dat individu weerspiegeld worden en is tevens herkenbaar aan het handelen. Het 
feitelijk handelen komt tot stand in de wisselwerking tussen de eigenschappen waarmee 
het individu een herkenbaar beeld wil presenteren en de feitelijke mogelijkheden die het 
heeft om dat gepresenteerde beeld plausibel te maken. Identiteit verwijst dus niet alleen 
naar de feitelijke eigenschappen en het feitelijke handelen, maar ook naar het identiteits-
besef, het beeld dat een individu daar zelf van heeft. Deze presenteert dat beeld aan de an-
der, die dat beeld herkent en zich toe-eigent en zo het imago construeert. Dat imago is als 
het ware de spiegel die het individu wordt voorgehouden waardoor dan weer zijn of haar 
handelen en normen en waarden en daarmee zijn of haar zelfbeeld beïnvloed worden.291

Identiteit is volgens Frijhoff ook eenheid (met eventueel meerdere niveaus). Een spe-
cifieke combinatie van kenmerken duidt alleen dat ene individu aan.292 De identiteit van 
een individu heeft echter zowel een individuele als een sociale component.293 De identiteit 
van een individu bestaat niet alleen uit individuele kenmerken zoals naam, leeftijd, sekse, 
uiterlijk en karakter, maar ook uit kenmerken die het gevolg zijn van sociaal handelen en 
waarmee een individu zichzelf onderdeel maakt of wil maken van verschillende, elkaar 
wellicht (deels) overlappende groepen. We kunnen dan denken aan religie, beroep, huwe-
lijk, politiek handelen en sociale omgang. Met behulp van beide componenten schept een 
individu binnen de fysieke en fysische mogelijkheden een beeld van zichzelf, presenteert 
dat, reageert op de terugkoppeling door anderen en past het beeld eventueel aan. Waarom 
het individu een bepaald beeld presenteert, wat de achterliggende gedachten zijn, blijft 
voor de onderzoeker in feite verborgen.294 Deze kan alleen kennis nemen van de uitingen 
en gedragingen en op basis daarvan zich een (indirecte) voorstelling vormen van de ach-
terliggende gedachtewereld. Pas als het individu hieraan vorm geeft, is deze traceerbaar 
en herkenbaar.295
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Rooijakkers heeft in zijn studie Rituele repertoires het optreden van mensen in het da-
gelijks leven beschreven. Een individu kan kiezen uit een scala aan gedragsrepertoires af-
hankelijk van de situatie en het culturele circuit waarin hij of zij op enig moment acteert 
of wil acteren. In de verschillende circuits dienen participanten zich te gedragen volgens 
een set van onderling verwante gedragscodes, de groepscultuur. Met behulp van het cul-
turele roos-model heeft Rooijakkers de plaats van het individu weergegeven in het sa-
menspel van culturele circuits waarvan hij of zij deel kan uitmaken. De culturele circuits 
zijn hierin weergegeven als elkaar overlappende cirkels met centraal de cirkel die de leef-
wereld van het individu representeert. De plaats van deze cirkel in het geheel van cirkels 
geeft aan welke culturele circuits voor het individu dominant zijn.296 Op analoge wijze 
geef ik in schema 1.1 de identiteit van het individu weer. De lichtgrijze cirkel geeft de in-

290   Kuiper, ‘Herinneringscultuur’, 327.
291   Frijhoff, ‘Identiteit en identiteitsbesef’, 623-624. Het waarnemen door de ander van het gepresenteerde beeld 

zegt ook iets over de perceptie van die ander. Die perceptie vindt weer uitdrukking in het imago. Vergelijk 
Rooijakkers, Rituele repertoires, 55.

292   Ditzelfde geldt ook voor een groep.
293   Frijhoff, ‘Identiteit en identiteitsbesef’, 622-623.
294   De vraag naar het waarom blijft wellicht ook voor het individu (gedeeltelijk) verborgen.
295   Vergelijk Rooijakkers, Rituele repertoires, 78-79.
296   Zie voor een meer uitgebreide beschrijving Rooijakkers, Rituele repertoires, 80-83. Rooijakkers leunde op zijn 
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dividuele component aan, de donkergrijze cirkel daaromheen de sociale component van 
de identiteit. Deze bestaat uit verschillende deelidentiteiten, afhankelijk van de groepen 
waarvan het individu deel uitmaakt en de groepsidentiteiten van die verschillende groe-
pen. Beide cirkels vormen samen een eenheid die het totale beeld representeert dat ener-
zijds door het individu wordt uitgedragen en anderzijds door de ander wordt waargeno-
men. De plaats van de individuele cirkel ten opzichte van de andere cirkels geeft aan welke 
deelidentiteiten meer of minder dominant zijn. Deze plaats is mede afhankelijk van de in-
dividuele component en de maatschappelijke omstandigheden waarbinnen het individu 
opereert en zal gedurende iemands leven aan verandering onderhevig zijn. Ook het aantal 
en de plaats van de overige cirkels zijn niet constant gedurende iemands leven en mede 
afhankelijk van de maatschappelijke omstandigheden.

Via de sociale component van de individuele identiteit betreden we het terrein van de 
groepsidentiteit. Ik heb echter eerst aandacht besteed aan de individuele identiteit omdat 
het bij het functioneren van groepen en de constructie van groepsidentiteiten in eerste in-
stantie gaat om het optreden van individuen. Hun keuzes en gedragingen zijn bepalend 
voor wat er in het maatschappelijk veld gebeurt, hoewel de codes van de groepen (cultu-
rele circuits) waarvan zij deel uitmaken, het individuele optreden wel sturen, mede bepa-
len en begrenzen.297 Het gedrag van bijvoorbeeld adellijke individuen wordt door hen niet 
in absolute vrijheid bepaald, maar wordt min of meer beheerst door de adellijke groeps-
cultuur binnen zowel de familie(s) als de groep(en) waarvan het individu deel uitmaakt.

Veel van wat hiervoor gezegd is over de identiteit van individuen geldt ook voor die van 
groepen. De identiteit van groepen is evenals die van individuen herkenbaar in het han-
delen en weerspiegelt de ordeningsbeginselen van een groep. Ook groepen construeren 
een beeld in het spanningsveld tussen interne en externe perceptie. Zij benoemen dat 
beeld en herkennen dat als een voorstelling van de wij-groep.298 Bij de bespreking van een 
specia le groepsidentiteit, die van een nationale gemeenschap, wijst Frijhoff er nogmaals 
op dat identiteit zowel naar het concrete handelen als naar beelden verwijst. De identiteit 
van een nationale gemeenschap ligt dan ook zowel in de ‘imagined community’ ‘als in 
een concrete groep mensen die, in wisselwerking met hun zelfbeeld en het beeld dat de 
anderen van hen smeden, […] concrete regels van toebehoren, rolvervulling en uitsluiting 
formuleren en ook feitelijk hanteren.’299 De leden van een groep dienen zich ook daadwer-
kelijk aan de geformuleerde regels te houden. Wil het gepresenteerde beeld geloofwaardig 
zijn, dan moet het in zekere zin overeenkomen met de werkelijkheid.300

Op basis van het vorenstaande kom ik dan tot de volgende beschrijving van het proces 
waarin groepen hun identiteit en identiteitsbesef construeren, afgebeeld in schema 1.2. 
Een concrete groep mensen vormt voortdurend op basis van concrete eigenschappen en 
concreet gedrag hun gezamenlijk zelfbeeld. In dit beeld benoemen de groepsleden de 
eigenschappen, het gedrag en de normen en waarden waaraan zij idealiter voldoen en 
op basis waarvan anderen buitengesloten worden. Dit beeld herkennen de leden van de 
groep en op basis hiervan beschouwen zij zich als lid. Dit aldus geconstrueerde zelfbeeld 
beïnvloedt vervolgens het gedrag (en eventueel als gevolg daarvan de eigenschappen) van 
de groep. Door hun eigenschappen en gedrag sturen leden tevens een boodschap naar de 
buitenwereld. Deze ontvangt die boodschap, kent daar betekenis aan toe en construeert zo 
het imago van de groep. Ook dit imago kan vervolgens van invloed zijn op het gedrag (en 
eventueel als gevolg daarvan op de eigenschappen) van de groep en indirect daarmee op 
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de constructie van het zelfbeeld. Deze voortdurende dynamiek van (her)constructie van 
zelfbeeld en imago en beïnvloeding van gedrag (en eventueel eigenschappen) vindt plaats 
in wisselwerking met de zich al of niet wijzigende maatschappelijke omstandigheden. 
De constructie van identiteit is dus niet alleen afhankelijk van de interne dynamiek van 
het beschreven proces maar tevens van de externe dynamiek, waarbij (de invloed van) het 
maatschappelijk speelveld kan wijzigen ten gevolge van externe factoren maar ook ten ge-
volge van het gedrag van de groepsleden.301 De factor tijd is van belang zowel ten aanzien 
van de constructie van identiteit als de inhoud ervan.

Nu in het vorenstaande het concept ‘identiteit’ nader is gedefinieerd, bezien we welke rol 
de andere concepten kunnen spelen bij het beantwoorden van de vraag of de adelsgroep 
zoals die in Noord-Brabant bestond, blijk gaf van een groepsidentiteit en hoe ‘adellijk’ en 
‘Brabants’ die eventueel was. Dan komt ten eerste het concept groepsvorming aan de orde 
met behulp waarvan de volgende relevante vragen geformuleerd kunnen worden: hoe 
kwam de groep ‘adel in Noord-Brabant’ tot stand en wat was gedurende de onderzoeks-
periode de samenstelling? In hoeverre sloot deze groep zich af of stelde zich open voor 
andere maatschappelijke groeperingen? Hoe groot was de onderlinge samenhang en in 
hoeverre was er sprake van subgroepen? In hoeverre was er groepsvorming over de pro-
vinciegrenzen heen? De beantwoording van dergelijke vragen brengt ons bij het concept 
connubium en convivium, waarmee immers twee wijzen van groepsvorming worden aan-
geduid, namelijk huwelijksnetwerken en sociale netwerken. Ten aanzien van het convivi-
um kunnen we ons ten eerste afvragen: op welke wijze resulteerde de omgang met elkaar 
in al of niet adellijke groepsvorming? En vervolgens: wat zegt dat over de identiteit van 

297   Vergelijk Rooijakkers, Rituele repertoires, 83-84.
298   Frijhoff, ‘Identiteit en identiteitsbesef’, 614-615.
299   Frijhoff, ‘Identiteit en identiteitsbesef’, 625.
300   Frijhoff, ‘Identiteit en identiteitsbesef’, 624-625. ‘Imagined community’ is de term die Benedict Anderson ge-

bruikte voor nationale identiteit. Anderson, Imagined Communities.
301   Vergelijk Frijhoff, ‘Identiteit en identiteitsbesef’, 630.
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edellieden en de groepen die zij vormden? Met betrekking tot het connubium luidt een 
eerste vraag: welke familienetwerken kwamen er tot stand? Verdere vragen zijn: wat zeg-
gen deze over het al of niet homogame huwelijksgedrag? In hoeverre hebben huwelijken 
een rol gespeeld bij de vorming van de adel in Noord-Brabant? Wat betekende het huwe-
lijk voor edellieden en hun families? Wat was het belang van familiebanden? De laatste 
vragen zijn ook van belang binnen het concept ‘familie’. De combinatie van dat concept en 
het concept verleden en de herinneringen daaraan levert de volgende vragen op. In hoe-
verre gaven edelen in Noord-Brabant blijk van dynastiek bewustzijn? Speelde het familie-
besef een grote rol in hun leven? Wat was daarbij de functie van ‘het huis’?

Deze vragen hebben betrekking op samenstelling en eigenschappen van de ‘Brabantse’ 
adel, maar gaan vooral over het concrete gedrag en de vraag: wat kunnen we afleiden uit 
het gedrag van individuen en groepen? Dat gedrag is voor een belangrijk deel te interpre-
teren met behulp van het concept aristocratisering of verdeftiging. Dit geeft aanleiding 
tot de volgende vraag: in hoeverre gaven Brabantse edelen in hun levensstijl blijk van een 
adellijke habitus en mentaliteit? Met behulp van de antwoorden op de hier geformuleer-
de vragen krijgen we een beeld van de groepsvorming en het gedrag van ‘Brabantse’ ede-
len en hun niet-adellijke elite-collega’s. Het concept ‘notabelenelite’ leidt dan tot de vraag: 
was er in Noord-Brabant in de loop van de negentiende eeuw sprake van de vorming van 
een notabelenelite? Zo ja, uit welke families en groepen bestond deze? En in hoeverre ver-
toonde deze het passende gedrag? Ten slotte combineer ik de concepten groepsvorming 
en het verleden om te komen tot de laatste vraag, die als het ware op de achtergrond voort-
durend van belang is: wat betekende het ontbreken van een gezamenlijk verleden voor 
het gedrag van de ‘Brabantse’ adel en de ontwikkeling van een eventuele groepsidentiteit?

1.6.2 Periodisering

In 1814 werd door de benoeming van de eerste ‘Brabanders’ in de ridderschap van Noord-
Brabant de aanzet gegeven tot de vorming van een groep adellijke families in deze provin-
cie. In 1918 vonden de eerste verkiezingen plaats waarbij de gehele volwassen mannelijke 
bevolking het kiesrecht mocht uitoefenen. Deze twee jaartallen vormen de grenzen van 
het tijdvak waarop mijn onderzoek gericht is. De keuze van het beginjaar lijkt mij duide-
lijk, maar de keuze voor 1918 verdient enige toelichting.

In internationale studies vormt de Eerste Wereldoorlog vaak een omslagpunt in de ge-
schiedenis van de adel.302 Ook in Nederlandse elitestudies worden de decennia rondom 
1900 gezien als een periode van verandering. Kuiper en Van der Laarse hanteren het con-
cept ‘notabelenelite’ voor een nationale (aristocratische) elite die in de tweede helft van de 
negentiende eeuw veel bestuurlijke invloed uitoefende. Omstreeks 1900 kwam er geleide-
lijk een einde aan de speciale positie en eigen levensstijl van deze elite.303 Moes constateert 
in zijn studie dat omstreeks de Eerste Wereldoorlog de aristocraten naar de achtergrond 
verdwenen en nieuwe burgerlijke elites het in de Nederlandse parlementaire democra-
tie voor het zeggen kregen.304 Het onderzoek van Duijvendak naar de elites in (oostelijk) 
Noord-Brabant laat zien dat de adel en/of de protestanten in de eerste helft van de negen-
tiende eeuw een belangrijke plaats innamen binnen de bestuurlijke en financiële elite. 
Gedurende de negentiende eeuw nam hun belang steeds verder af. Vooral vanaf de jaren 
negentig, toen er een confessionalisering van het maatschappelijk leven plaatsvond, ver-
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dwenen de adellijke en protestantse eliteleden vrijwel uit beeld. In het eerste decennium 
van de twintigste eeuw was er zodoende een andere elite ontstaan. De leden van deze elite 
waren afkomstig uit in sociaal opzicht nieuwe families en hadden over het algemeen een 
klerikaal-katholieke mentaliteit.305 De confessionalisering van het maatschappelijk leven 
was onderdeel van een proces waarbij in Nederland geleidelijk verschillende volksdelen 
ofwel ‘zuilen’ ontstonden. De schoolstrijd vormde een belangrijke factor in de vorming 
van de confessionele zuilen. In 1916 kwam er in principe een einde aan deze strijd door 
de ‘uitruil’ tussen ‘links’ en ‘rechts’, waarbij enerzijds besloten werd dat de overheid het 
openbaar en bijzonder onderwijs op dezelfde wijze zou financieren en anderzijds de op-
name van het algemeen kiesrecht in de grondwet werd voorgesteld. De zuilen accepteer-
den elkaars bestaan en de verdeling van zowel het politieke als maatschappelijke speelveld 
onder de levensbeschouwelijke groepen zou de volgende decennia allesbepalend zijn.306

We zien dus dat in de eerste decennia van de twintigste eeuw de (notabelen)elite op zo-
wel nationaal als regionaal niveau plaatsmaakte voor andere elites. Met de verzuiling kwa-
men er elites met een andere sociale achtergrond, voor wie levensbeschouwing een be-
palend aspect was en die zich ook anders organiseerden dan de verdwijnende elites. Het 
jaar 1918 vormt in deze ontwikkeling in zoverre een duidelijke grens, dat in dat jaar deze 
wisseling van de wacht door de toepassing van het algemeen kiesrecht een formele beves-
tiging kreeg.

1.6.3 Adel in Noord-Brabant: groepsvorming en identiteit

De behandeling van hiervoor geformuleerde vragen begint in het tweede hoofdstuk. Daar-
in bespreek ik in de eerste plaats de geschiedenis van de totstandkoming van de adel in 
Noord-Brabant en vergelijk deze met die van de Nederlandse koninkrijksadel in het alge-
meen. Daarna schets ik het profiel van de groep adel in Noord-Brabant zoals zich dat ont-
wikkeld heeft gedurende de negentiende en de eerste decennia van de twintigste eeuw. 
Tot deze groep reken ik (alle) mannelijke edellieden in Noord-Brabant tussen 1814 en 
1918. In de hoofdstukken 3 tot en met 6 komen vervolgens verschillende componenten 
van identiteit (of deelidentiteiten) aan de orde. Hierbij geldt ten aanzien van (de construc-
tie van) identiteit en identiteitsbesef het model zoals in schema 1.2 is weergegeven. De 

302   Zie voor de Europese adel bijvoorbeeld de opvattingen van Mayer, Lieven en Wasson. Mayer, The Persistence 
of the Old Regime; ‘In Europe the 1914-18 war was a major precipitant of aristocratic decline.’ Lieven, The Aris-
tocracy in Europe, 11; ‘The Great War is seen as a breakpoint of the most fundamental kind’ en ‘Arno Mayer has 
proposed that the European aristocracies went to war in a desperate bid to reverse their losses to encroach-
ing industrial capitalism.’ Wasson, Aristocracy, 175 en 153. Het laatste citaat is een verwijzing naar Mayer, The 
Persistence of the Old Regime, 4. Zie voor de Duitse adel bijvoorbeeld de opvattingen van Reif en Wienfort. 
Reif meent dat de Duitse adel in 1914 nog hoopte met een glanzend militair optreden zijn positie te verster-
ken, dat het verloop van de oorlog leidde tot teleurstellingen en dat de revolutie na de oorlog voor de adel 
een plotseling verlies betekende. Reif, Adel im 19. und 20. Jahrhundert, 51-52; ‘Die Niederlage im Krieg und die 
Revolution stellten daher für den Adel insgesamt einen entscheidenden Einschnitt da.’ Wienfort, Der Adel in 
der Moderne, 47.

303   Kuiper, ‘Aristocraten contra burgers’, 192; Kuiper en Van der Laarse, ‘Inleiding’, 24; Kuiper, ‘Adel, Nation und 
Staat’, 241.

304   Moes, Onder aristocraten, 24.
305   Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk, 45, 79, 92-94, 197.
306   De Rooy, Republiek van rivaliteiten, 146-157.
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voortdurende dynamiek van het proces van identiteitsconstructie in wisselwerking met 
de zich al of niet wijzigende maatschappelijke omstandigheden vormt steeds het kader 
waarbinnen de vragen beantwoord worden die in de hoofdstukken aan de orde komen.

Zoals blijkt uit schema 1.1, bestaat de sociale component van de identiteit van het in-
dividu uit verschillende deelidentiteiten, afhankelijk van de netwerken waarin hij of zij 
participeert. De onderzoeker kan op basis van die participatie een beeld krijgen van de 
identiteit die het individu wil uitdragen en van de invloed die het lidmaatschap van ver-
schillende netwerken heeft op het handelen en de identiteit van het individu. Dit geldt 
mutatis mutandis ook voor een groep als de ‘Brabantse’ adel. In hoofdstuk 3 ga ik in op 
de deelname van ‘Brabantse’ edellieden (de ‘Brabantse’ adel) aan twee soorten netwerken, 
namelijk huwelijksnetwerken en sociale netwerken, het connubium en convivium. De 
centrale vraag van dit hoofdstuk luidt: wat droegen deze netwerken bij aan de vorming van 
een regionale adelsgroep met een eigen identiteit? Met andere woorden, wat betekenden 
de relaties die ‘Brabantse’ edellieden onderhielden of aanknoopten met al of niet adellijke 
individuen uit de eigen groep of andere groepen voor het bestaan en de identiteit van de 
eigen groep? Op welke wijze kreeg de ‘Brabantse’ adel vorm doordat edellieden deelna-
men in reeds bestaande netwerken of nieuwe netwerken creëerden? Om deze vragen te 
beantwoorden wordt ten eerste de vorming en uitbouw van familienetwerken, het ‘Bra-
bantse familiecomplex’, onder de loep genomen. Vervolgens komen de betekenis van het 
huwelijk en het belang van familiebanden aan de orde. In het deel over ‘de omgang met’ 
wordt in de eerste plaats voortgeborduurd op de familienetwerken, teneinde duidelijk te 
maken wat de omgang tussen verwanten betekende. Vervolgens komt de omgang in ver-
enigingen en genootschappen aan de orde. Daarbij behandel ik tevens de vraag in hoever-
re ‘Brabantse’ edellieden juist door hun lidmaatschap van bepaalde verenigingen en ge-
nootschappen blijk gaven van een adellijke en/of ‘Brabantse’ identiteit.

Een speciaal maatschappelijk veld waarin de adel zich bewoog, was de politieke arena. 
In het vierde hoofdstuk bespreek ik ten eerste de ‘politieke’ betekenis van de ridderschap, 
waarna het optreden van de ‘Brabantse’ adellijke politicus op provinciaal niveau en in de 
Tweede en Eerste Kamer aan bod komt. Om de vraag te beantwoorden in hoeverre uit dit 
optreden een adellijke ‘Brabantse’ identiteit valt te destilleren, wordt het optreden langs 
drie onderzoekslijnen geïnterpreteerd. Ten eerste behandel ik de ‘politieke’ stellingname 
van adellijke politici en stel daarbij de vraag in hoeverre er sprake was van ‘adellijke’ poli-
tiek. Ten tweede vergelijk ik de adellijke politici uit Noord-Brabant in hun optreden met 
andere Brabantse politici en ten slotte vergelijk ik hen met adellijke politici uit andere 
provincies.

In hoofdstuk 5 komen aspecten van het ‘landadellijk’ leven aan de orde. Het gaat daar-
bij om de ‘Brabantse’ edelman in dorp en streek en het leven op een adellijk landgoed. In 
het eerste deel zien we wat grondbezit voor de adel betekende en hoe deze betrokken was 
bij de landbouw. Vervolgens passeren diverse facetten van de verhouding tussen edelman 
en dorp de revue, waaronder het publieke optreden van de adel. Dat publieke optreden 
tijdens uitvaarten vormt de overgang naar de funeraire (materiële) cultuur, waaraan we 
kunnen aflezen in welke mate het concept ‘dynastie’ een rol speelde in het leven van ‘Bra-
bantse’ adellijke families. De rol van het met dit concept verbonden ‘familiehuis’ en fami-
liebesef is één van de aspecten die ter sprake komen bij de behandeling van het ‘landadel-
lijk’ leven. In dat deel gaat het ook om de vraag in hoeverre de ‘Brabantse’ edelman zich 
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hiervoor het juiste decor verschafte en hoe hij vorm gaf aan een belangrijk aspect van dat 
leven, namelijk de jacht.

Hoofdstuk 6 gaat ten eerste over een speciale vorm van adellijk convivium, namelijk 
de omgang binnen de ridderschap, waarbij de vraag aan de orde komt wie er wanneer en 
waarom lid van de ridderschap werden. Omdat het lidmaatschap alleen was toegestaan 
aan edellieden, ligt het voor de hand dat we in de organisatie en het optreden van dit col-
lege een adellijke identiteit kunnen ontwaren. Die veronderstelling geldt te meer omdat 
de Brabantse ridderschap na 1850 bleef bestaan. Ik ga dus ook in op de vraag waarom dat 
het geval is geweest en wat dat zegt over de identiteit van de leden en het college. Om het 
‘Brabantse’ karakter van de ridderschap in beeld te brengen, vergelijk ik die op diverse ter-
reinen met ridderschappen uit andere provincies. Daarbij speelt op de achtergrond steeds 
de vraag wat het ontbreken van een gezamenlijk verleden betekend heeft voor de ridder-
schapsleden uit Noord-Brabant. Hoofdstuk 6 wordt afgesloten met de behandeling van de 
vraag op welke manier de adel in Noord-Brabant buiten de ridderschap blijk gaf van de 
band met de provincie.

In het laatste hoofdstuk worden de in de vorige hoofdstukken verkregen antwoorden in 
een overkoepelend kader geplaatst en met elkaar verbonden. Op deze wijze ontstaat een 
beeld van het wel en wee van de adel in Noord-Brabant toegespitst op de voor het beant-

Afb. 1.9 Tot de familie Verheyen 
behoorden verschillende enthou-
siaste jagers, onder wie vader 
jonkheer mr. F.X.A. Verheyen 
(1852-1929) en zoon jonkheer 
mr. F.X.H. Verheyen (1896-1983). 
In 1923 werden zij in die hoe-
danigheid gefotografeerd (NL-
TbRAT Stichting Familiearchief 
en collectie Gelderman, foto M. 
Kolfschoten-Verheyen).
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woorden van de centrale vraag relevante aspecten. Daarna volgen de conclusies zoals die 
uit het geschetste beeld vallen te destilleren. Ik sluit af met een korte paragraaf met sug-
gesties voor nader onderzoek naar aspecten die ik in deze studie niet of onvoldoende voor 
het voetlicht heb kunnen brengen.

1.7 Theorieën

Bos constateert in zijn studie dat veel historisch eliteonderzoek een theoretische basis ont-
beert. Theorievorming komt voornamelijk uit de sociologische en politicologische hoek. 
Historici refereren minder aan elitetheorieën, zoals die van Vilfredo Pareto, Gaetano Mo-
sca en Robert Michels. Zij richten zich veel meer op de beschikbaarheid van bronnen en 
maken daarmee de theorievorming ondergeschikt aan de heuristiek.307 Brusse en Mijn-
hardt stellen vast dat Nederlandse historici in het algemeen weinig interesse hebben ge-
toond voor de historische theorie of het ontwerpen van complexe historische modellen, 
en zich meer gericht hebben op empirisch onderzoek.308 Nu bepalen de beschikbaarheid 
en betrouwbaarheid van bronnen altijd de grenzen waarbinnen het onderzoek van de his-
toricus zich afspeelt. Het formuleren van een nieuwe theorie of het gebruiken van een be-
staande theorie voor toetsing aan de ‘feiten’ heeft niet veel zin als de bronnen zo’n toetsing 
niet mogelijk maken. De taak van de historicus bestaat er in de eerste plaats in om met 
behulp van bronnen een (nieuw) beeld van het verleden te scheppen. Om met Frijhoff 
te spreken: ‘Wie geschiedenis schrijft, herordent, herplaatst, herduidt elementen, frag-
menten, sporen. Zijn deconstructie staat in dienst van een reconstructie, waarbij hijzelf 
– ongeacht de theorie waaruit hij werkt – de gaten opvult, de stilten doet spreken en het 
pleisterwerk verzorgt.’309 Theorie(ën) of delen daarvan zijn het gereedschap waarmee de 
historicus de reconstructie uitvoert en het pleisterwerk verzorgt. Zijn vakmanschap en het 
gebruik van het juiste gereedschap bepalen de kwaliteit en houdbaarheid van het ge(re)
construeerde beeld. Als de historicus gebruik maakt van theorieën, concepten en defini-
ties die uit verschillende onderzoekstradities stammen, kan hij dat beeld verbreden en 
verdiepen. Die verschillende invalshoeken kunnen hem op aspecten attenderen of helpen 
bij de analyse hiervan, die zonder het gebruik van dit historiografisch gereedschap buiten 
beeld zouden zijn gebleven. Soms kunnen aan het zo geconstrueerde beeld bepaalde the-
orieën worden getoetst of bijgesteld en verfijnd.310

1.7.1 Toepassing van theorieën en concepten in elite- en adelsonderzoek

In sommige van de hiervoor besproken studies worden de theorieën van maatschappij- of 
elitetheoretici wel besproken.311 Soms worden ze ook toegepast, zoals door Bruin, die zich 
in zijn artikel ‘Kwesties van stand’ baseerde op het aan Montesquieu, Pareto en Mosca 
ontleende idee van opkomende en neergaande elites.312 Hierna volgt een zeker niet volle-
dig en uitputtend overzicht van door mij geselecteerde theorieën en concepten die in het 
vorenstaande overzicht van elite- en adelsonderzoek zijn toegepast. Theoretici wier naam 
we regelmatig tegenkomen in het betreffende onderzoek zijn Weber, Elias en Bourdieu. 
De tweede zien we onder andere optreden in het onderzoek van Schmidt. Deze geeft aan 
dat het in zijn studie centraal staande begrip ‘maatschappelijk vermogen’ gelijkgesteld 
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kan worden aan de begrippen ‘machtsbron’ en ‘macht’ uit de figuratiesociologie.313 De 
uitgangspunten van deze richting in de sociologie zijn door Johan Goudsblom als volgt 
omschreven. Mensen zijn sociale wezens die op vele manieren interdependent zijn en sa-
menlevingsverbanden, of wel figuraties, vormen. Deze figuraties zijn voortdurend in be-
weging ten gevolge van kortetermijnfluctuaties en langetermijnontwikkelingen, die op 
gang gebracht en gehouden worden door de handelingen van de betrokken individuen, 
maar daarnaast een eigen dynamiek, een relatieve autonomie, vertonen.314 Sociale betrek-
kingen worden dus gekenmerkt door wederzijdse afhankelijkheid en macht is een struc-
turele eigenschap van zulke betrekkingen. Macht is daarmee geen op zichzelf staande en-
titeit en er is binnen onderlinge relaties ook altijd sprake van een machtsbalans, een saldo 
van wederzijdse machtsuitoefening. Dat gebeurt op basis van machtsbronnen die mensen 
ten dienste staan en die een veelvormig karakter hebben.315

Een van de accentverschillen die Schmidt aanbrengt, is dat in zijn begrip ‘vermogen’ de een-
heid van macht en machtsbron tot uitdrukking komt en dat dit de vraag openlaat wat ‘mach-
tig’ geachte mensen vermogen, want dit laatste hangt af van de telkens veranderende maat-
schappelijke verhoudingen. Schmidt geeft verder de voorkeur aan ‘vermogen’ boven ‘macht’ 
omdat deze laatste term associaties oproept met de negatieve kant van machtsuitoefening en 
te weinig ruimte laat voor de kansen die ‘machtsverhoudingen’ aan beide partijen bieden.316

Schmidt baseert zich verder op Elias bij zijn bespreking van aristocratisering en ver-
wijst naar het verband tussen aristocratisering en oligarchisering waarop Elias de aan-
dacht gevestigd heeft en de interdependentie van adel en burgerij die Elias zag als een 
van de kenmerken van de staatsvormings- en civilisatieprocessen in Europa gedurende de 
zestiende tot en met de negentiende eeuw.317 Het door Elias beschreven civilisatieproces 
komen we tevens tegen in het artikel van Van den Bosch.318 Volgens Elias waren de door 
hem beschreven processen met elkaar verweven. Hij veronderstelde ‘dat de wijze waar-
op het “beschaafde” gedrag is opgebouwd ten nauwste samenhangt met het in de vorm 
van “staten” georganiseerd raken der Europese samenlevingen.’319 Door de toenemende 

307   Bos, Notabele ingezetenen, 10-12.
308   Brusse en Mijnhardt, Towards a new template, 35.
309   Frijhoff, Cultuur, mentaliteit, 13.
310   Zie ook Frijhoff, ‘Inleiding’, 12-14 en de opmerkingen in paragraaf 1.1. Burke geeft in The Historical Anthropo-

logy of Early Modern Italy een aantal kenmerken waaraan volgens hem de historische antropologie zou moe-
ten voldoen. Hij pleit voor meer theoretische aandacht en dan niet voor macrotheoretici als Weber, maar voor 
theoretici van de symboliek van alledag als Bourdieu. Burke, The Historical Anthropology, met name 3-7. Deze 
weergave is ontleend aan Frijhoff, ‘Inleiding’, 32.

311    Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk, 16-17; Kuiper, Adel in Friesland, 50-52; Bos, Notabele ingezetenen, 10; Duij-
vendak en De Jong, Eliteonderzoek, 9.

312    Zie paragraaf 1.2.3.
313    Schmidt, Om de eer van de familie, 10 noot 11.
314   Goudsblom, Balans van de sociologie, 152.
315    Elias, Wat is sociologie?, 100-101.
316   Schmidt, Om de eer van de familie, 10 noot 11. Ook Elias stelt overigens dat alle partijen in een ‘machtsverhou-

ding’ over macht beschikken, alleen niet over dezelfde. Macht van A over B is het pendant van de afhankelijk-
heid van B van A, en kan het gevolg zijn van geweld of liefde of de behoefte om bemind te worden, dan wel 
door de behoefte aan geld, genezing, status, carrière of vertier. Elias, Wat is sociologie?, 101.

317    Schmidt, Om de eer van de familie, 17-18 en 69, noot 14. Zie ook de bespreking van deze studie.
318    Van den Bosch, ‘Aristocratische levensvormen’, 339-340. Zie ook de bespreking van dit artikel.
319   Elias, Het civilisatieproces, 16.
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vervlechting en interdependentie van steeds meer mensen over steeds grotere territoria 
ontstonden langere interdependentieketens die een meer beheerste gedragsstandaard on-
ontbeerlijk maakten. Het staatsvormingsproces was bijvoorbeeld van het allergrootste be-
lang voor de gewijzigde positie van geweld in deze ‘geciviliseerde’ standaard.320 De kern 
van het civilisatieproces waarin van een toenemende beheersing en verfijning sprake was, 
beschrijft Elias als ‘vooral de structurele verandering bij mensen in de richting van een 
gelijkmatiger en gedifferentieerder worden van hun affectcontroles en bijgevolg ook van 
hun beleven – zoals dit bijvoorbeeld tot uiting komt in het opschuiven van de schaamte- 
en pijnlijkheidsdrempel – en van hun gedrag – zoals dit bijvoorbeeld bij het eten blijkt uit 
de differentiatie van het tafelgerei.’321

De machtstheorie van Weber vormt mede het fundament onder de studies van Kuiper en 
Duijvendak. Beiden wijzen erop dat het bij Weber niet gaat om de macht zelf maar om de 
machtsverdeling en dat macht volgens Weber geen eigenschap is van een individu of van de 
relatie tussen twee individuen. Macht is de mogelijkheid die individuen hebben om in de 
relatie met een ander de eigen wil door te zetten, zelfs tegen de wil van de ander in. Volgens 
Weber ontleenden elites hun mogelijke macht aan één of meer machtsbases. Zij konden 

Afb. 1.10 De Duitse socioloog 
Max Weber (1864-1920). Ver-
schillende concepten uit de 
machtstheorie van Weber vor-
men mede het theoretisch kader 
van de onderhavige studie (Ed-
ward Knapczyk, pastel A4, Wiki-
media Commons).
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macht uitoefenen op basis van rijkdom of economisch vermogen (de economische basis), 
op basis van een door de bevolking toegekende status of geboorte in een erfelijke stand (so-
ciale basis) of op grond van hun invloed in een partij, bestuur of bureaucratie (de politieke 
basis). Op die wijze onderscheidde hij drie vormen van machtsverdeling, namelijk klasse, 
stand en partij. Met behulp van deze drie concepten modelleerde Kuiper zijn onderzoek.322

Duijvendak baseerde zich naast Weber vooral op het door Giddens ontwikkelde onder-
zoekskader. Deze steunde bij de ontwikkeling van dit kader overigens op zijn beurt ook 
weer op Weber. Giddens onderscheidde bij de bestudering van elites drie dimensies, na-
melijk de openheid van elites, de structuur ofwel de sociale en mentale integratie van eli-
tes, en de machtsuitoefening door elites.323 De door Weber ontwikkelde concepten zijn be-
doeld als ideaaltypen, analytische constructies die dienen om de wereld beter te begrijpen 
en die in de werkelijkheid in ‘zuivere’ vorm niet zijn aan te treffen. Het zijn kennismodel-
len waarmee het historisch materiaal geordend kan worden en die kunnen helpen bij de 
hypothesevorming. De drie vormen van machtsverdeling staan centraal in Webers analyse 
van sociale ongelijkheid en bepalen de ongelijke verdeling van levenskansen en daarmee 
de sociale levenssituatie van individuen.324

In de onderhavige studie staan ten eerste de concepten partij en stand centraal. Bij het 
eerste concept gaat het om handelen dat is gericht op ‘sociale macht’, dat wil zeggen op 
het beïnvloeden van gezamenlijk handelen ongeacht de inhoud ervan.325 Het gaat dan om 
handelen in de politiek maar ook in bijvoorbeeld besturen van organisaties en verenigin-
gen. Vooral belangrijk is het tweede concept, dat is gekoppeld aan de sociale waardering 
van ‘eer’. Deze ‘eer’ wordt uitgedrukt in een van individuen verwachte en door hen ge-
voerde levensstijl, waarbij het gaat om de juiste sociale omgang zoals die vorm krijgt in 
het connubium en convivium, maar ook om het vormgeven ervan via goederenconsump-
tie.326 De aldus gevormde groepen worden door Weber aangeduid als statusgroepen, een 
concept dat Moes hanteerde in zijn onderzoek, waarbij status zowel wordt bepaald door 
als tot uitdrukking komt in een bepaalde levensstijl.327

De concepten partij en stand hebben betrekking op de machtsuitoefening door elites. 
Het concept ‘elite’ neemt een centrale plaats in deze studie in. Elites zijn te beschouwen 

320   Vrints, Het theater van de straat, 18. ‘In de tijd daarna werden wreedheid, lust in het doden en kwellen van 
anderen, en het bewijzen van fysieke superioriteit steeds meer aan een sterke, in de staatsorganisatie veran-
kerde maatschappelijke controle onderworpen’ en ‘De eigenaardige stabiliteit van de psychische zelfdwang-
apparatuur, die typerend is voor ieder “geciviliseerd” mens, hangt nauw samen met het ontstaan van mono-
polie-instituties van fysiek geweld’. Elias, Het civilisatieproces, 277, 586.

321    Elias, Het civilisatieproces, 705-706.
322   Zie voor de bespreking van Weber door Kuiper en de vorming van zijn onderzoeksmodel Kuiper, Adel in Fries-

land, 45-49. Zie voor de bespreking van Weber door Duijvendak Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk, 17-18. Zie 
voor een korte samenvatting Duijvendak en De Jong, Eliteonderzoek, 9.

323   Giddens, The Class Structure, 119-122. Giddens komt op basis van de eerste twee factoren tot vier typen elites: 
solidary elite, uniform elite, abstract elite en established elite. Hij definieert tevens ten aanzien van de effec-
tieve macht die elites kunnen uitoefenen vier typen machtsstructuren: autocratic, oligarchic, hegemonic en 
democratic.

324   Benschop en Weber, Over klassen, standen en partijen, 12-15.
325   Benschop en Weber, Over klassen, standen en partijen, 109-110. 
326   Benschop en Weber, Over klassen, standen en partijen, 93-94, 108. Daarbij staat ‘stand’ tegenover ‘klasse’ dat 

vooral gestructureerd is in relatie tot de productie en verwerving van goederen.
327   Weber, Essays in Sociology, 405.
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als meer of minder duidelijk omschreven groepen individuen die een voorname positie 
bekleden in de maatschappelijke hiërarchie of in staat zijn een zekere macht uit te oefe-
nen. De adel is zo’n op juridische gronden gedefinieerde en daarmee duidelijk omschre-
ven elite. In deze studie figureren echter ook elites die te beschouwen zijn als door on-
derlinge relaties gevormde netwerken. Deze netwerken en de vorming daarvan zijn een 
ander belangrijk concept. Bij netwerkvorming is niet alleen het lidmaatschap van een net-
werk van belang, maar vooral de wijze waarop de onderlinge relaties al of niet bijdragen 
aan de cohesie en stabiliteit van het aldus gevormde netwerk. De relaties van de individu-
en in een netwerk vormen zijn of haar sociaal kapitaal.328

Een theoreticus die in veel studies zijn opwachting maakt, is Bourdieu. Schmidt liet zich 
bij zijn formulering van het begrip ‘maatschappelijk vermogen’ inspireren door het ka-
pitaalbegrip van Bourdieu.329 Dat kapitaalbegrip wordt door veel onderzoekers gehan-
teerd.330 Het komt voorbij als economisch, materieel, sociaal, cultureel of symbolisch ka-
pitaal. Bourdieu zelf onderscheidt drie soorten kapitaal: economisch, cultureel en sociaal 
kapitaal.331 Om kapitaal te verwerven of te vermeerderen is investering van tijd, energie en 
bepaalde competenties nodig. Deze investering kan worden beperkt indien er al een be-
paalde hoeveelheid kapitaal aanwezig is. De investering benodigd voor bijvoorbeeld het 
verkrijgen van bepaalde onderwijscompetenties wordt mede bepaald door het al in het ge-
zin overgedragen of vergaarde culturele kapitaal.

De diverse kapitaalsoorten zijn in principe om te zetten in een andere kapitaalsoort. 
Economisch kapitaal is onmiddellijk in geld omzetbaar en kan worden geïnstitutionali-
seerd in de vorm van eigendomsrechten. Het bezit ervan kan ook helpen bij de verwer-
ving van cultureel en sociaal kapitaal. Cultureel kapitaal kan worden geïnstitutionaliseerd 
in bijvoorbeeld onderwijskwalificaties en in die vorm worden omgezet in economisch ka-
pitaal. Het bezit van sociaal kapitaal kan bijdragen aan de verwerving van economisch en 
cultureel kapitaal. Een geïnstitutionaliseerde vorm van sociaal kapitaal is het bezit van een 
adellijke titel.

Behalve in geïnstitutionaliseerde staat kan kapitaal zich ook voordoen in geobjectiveer-
de staat in de vorm van goederen. In deze vorm is het materieel overdraagbaar en kan 
iemand het zich met behulp van economisch kapitaal toe-eigenen. Om zich culturele 
goederen ook symbolisch toe te eigenen moet men beschikken over competenties die be-
horen tot het culturele kapitaal. Deze competenties zijn een voorbeeld van de laatste vorm 
van kapitaal, dat in belichaamde staat. In deze vorm, als kenmerk van een individu, is 
het onderdeel van de persoonlijke habitus. De habitus is een geïnternaliseerde wijze van 
waarnemen, denken en handelen die zich gedurende de strijd op de verschillende maat-
schappelijke velden ontwikkelt. De habitus is de ‘belichaamde’ dispositie die aanzet tot 
handelen in een bepaald veld en waarmee individuen zich in dat veld kunnen handhaven 
en er vooruit kunnen komen. De habitus maakt het mogelijk dat individuen het ‘spel’ in 
dat veld intuïtief overzien en kunnen spelen.332 Sociale actoren zijn tegelijkertijd op ver-
schillende velden actief om zo hun maatschappelijke positie te behouden of te verbeteren.

De kapitaalsoorten die bij Bourdieu centraal staan, zijn het cultureel en het sociaal kapi-
taal. Cultureel kapitaal ontstaat en wordt vermeerderd door middel van opvoeding, onder-
wijs en ontwikkeling. Het bezit ervan draagt bij tot profijt op de onderwijsmarkt, maar het 
geeft ook de mogelijkheid tot onderscheid of distinctie.333 Het is volgens Bourdieu voorbe-
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schikt om te functioneren als symbolisch kapitaal. Dit is de vorm waarin de kapitaalsoor-
ten worden erkend als zijnde legitiem en die uitdrukking geeft aan het prestige, de status 
en de autoriteit welke verbonden is aan het bezit van kapitaal. Symbolisch kapitaal is daar-
mee een synoniem voor distinctie.

Sociaal kapitaal wordt door Bourdieu als volgt gedefinieerd: ‘Sociaal kapitaal is het ge-
heel van bestaande of potentiële hulpbronnen dat voortvloeit uit het bezit van een meer 
of minder geïnstitutionaliseerd duurzaam netwerk van relaties van onderlinge bekend-
heid en erkentelijkheid – ofwel uit het lidmaatschap van een groep – dat elk van zijn le-
den de ruggensteun geeft van het collectieve kapitaalbezit.’334 Sociaal kapitaal is niet het 
vermogen van een individu maar het resultaat van relaties tussen individuen.335 Het aan-
tal relaties dat een individu effectief kan mobiliseren en het bezit aan kapitaal dat elk van 
de gemobiliseerden bezit, bepalen op enig moment de omvang van het voor hem of haar 
beschikbare sociale kapitaal. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm zijn van diensten bewe-
zen door groepsleden of het lidmaatschap van een prestigieuze groep. Het relatienetwerk 
is het gevolg van investeringsstrategieën van zowel groepen als individuen. Met behulp 
hiervan worden sociale relaties gevestigd of onderhouden, die op korte of langere termijn 
bruikbaar zijn. Deze investeringsstrategieën maken gebruik van ruil waardoor enerzijds 
het groepslidmaatschap wordt erkend en anderzijds de grenzen van de groep worden be-
paald waarbuiten geen ruil kan plaatsvinden.

In het kader van adelsonderzoek waarbij het aanpassingsvermogen van de adel centraal 
staat alsmede de strategieën in de strijd om het Obenbleiben, speelt het begrip ‘reconver-
sie’ een centrale rol.336 Het behalen of behouden van een zo goed mogelijke positie in een 
bepaald veld kan bereikt worden door zo veel mogelijk van het in dat veld geldige kapitaal 

328   Vergelijk Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk, 19-21.
329   Schmidt, Om de eer van de familie, 10, noot 11. Schmidt licht hier ook toe waarom hij de voorkeur geeft aan 

het begrip vermogen in plaats van het begrip kapitaal dat volgens hem in het Nederlands een meer reïficerend 
karakter heeft. 

330   Zie voor het gebruik van diverse kapitaalsoorten onder andere de volgende studies. Duijvendak, Rooms, rijk 
of regentesk, 19, waarin hij iemands persoonlijke netwerk als sociaal kapitaal benoemt. De Nijs, In veilige ha-
ven, die de theorieën van Bourdieu, met name die over sociale structuur en kapitaal, als basis voor zijn studie 
heeft genomen. Nicolai, De Kingma-kroniek, 90, waarin hij aan symbolisch kapitaal refereert. Kuiken, ‘ “Een 
hoogst verdienstelijk burger” ’, 109-110. In de beide laatste studies komt ook het begrip ‘habitus’ ter sprake. 
De studie van Kuiken draait om de vraag naar de adellijke habitus van zijn hoofdpersoon en Nicolai doelt daar 
waar hij het heeft over de ‘belichaamde’ rol op de habitus. Nicolai, De Kingma-kroniek, 13. Vergelijk Nicolai, 
‘De genealogie van het voorwerp’, 289.

331    Bourdieu, ‘Economisch kapitaal, cultureel kapitaal, sociaal kapitaal’. De verdere bespreking is voornamelijk 
op dit artikel gebaseerd. Zie voor de begrippen kapitaal, habitus en veld verder Bourdieu, Distinction; Bour-
dieu, ‘Ökonomisches Kapital’ en Bourdieu, Opstellen.

332   Fuchs-Heinritz en König, Pierre Bourdieu. Eine Einführung, 119-120. Datgene wat Bourdieu beschouwt als een 
maatschappelijk ‘veld’ wordt in Nederland aangeduid als ‘wereld’ (de kunstwereld, de wereld van de sport 
enz.). Elk veld kent zijn eigen specifieke spel dat wordt gespeeld met een bij dat spel passende vorm van ka-
pitaal. Bourdieu, Opstellen, 3, 11. 

333    Bourdieu, Opstellen, 23.
334   Bourdieu, ‘Economisch kapitaal, cultureel kapitaal, sociaal kapitaal’, 132.
335    Janssen, De deugd van broederschap, 15.
336   Zie voor het belang van dit begrip in het moderne adelsonderzoek bijvoorbeeld de ondertitel ‘Reconversion 

Strategies, Memory Culture and Elite Formation’ van de bundel Kuiper, Bijleveld en Dronkers, Nobilities in Eu-
rope in the Twentieth Century.
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te verwerven of de regels van het spel te veranderen zodat het kapitaal dat men wel bezit, 
tegen zo gering mogelijk verlies kan worden omgezet in het benodigde kapitaal.337 Bij drei-
gend terreinverlies kan ook gekozen worden voor een reconversiestrategie door het spel 
voort te zetten in een ander veld inclusief de conversie van kapitaal dat men bezit in de ka-
pitaalvorm die in dat nieuwe veld geldig is en daar het meest oplevert, indien de verwach-
ting is dat daardoor de overall positie in de sociale structuur te handhaven of te verbeteren 
valt. Bourdieu zelf schrijft ‘Transverse movements entail a shift into another field and the 
reconversion of one type of capital into another […] and therefore a transformation of asset 
structure which protects overall capital volume and maintains position into the vertical di-
mension.’338 De belangrijke plaats die reconversiestrategieën innemen in het adelsonder-
zoek is vooral te danken aan het werk van Monique de Saint Martin. Zij omschrijft deze 
strategieën als ‘permanent actions and reactions by means of which each social group at-
tempts to maintain or change its position in the social structure, which then translates 
into displacements within the social sphere of actors or groups of actors’. Als gevolg van 
grote politieke omwentelingen of meer structurele veranderingen worden posities opge-
geven en nieuwe velden betreden, niet als gevolg van één bepaalde beslissing, maar als 
resultaat van een reeks van gebeurtenissen. Zij pleit ervoor bij het onderzoek naar derge-
lijke strategieën niet alleen oog te hebben voor de winnaars.339

De meeste onderzoekers gebruiken (delen van) theorieën of door theoretici geformu-
leerde concepten inderdaad als ‘gereedschap’. Soms vormen die de basis van hun onder-
zoek of het model waarnaar hun onderzoek is ingericht, maar altijd dienen de theorie en 
de concepten er vooral voor om een zo goed mogelijk beeld van het verleden te (re)con-
strueren. Theorie en concepten zijn de hulpmiddelen waarmee de historicus greep krijgt 
op het veelvormige verleden en waarmee hij dit kan benoemen. Door ze te gebruiken kan 
hij in staat zijn (grote) lijnen te trekken en te zoeken naar oorsprongen, oorzaken en in-
vloeden.340 Daarnaast werken ze ook attenderend: vanuit deze concepten kunnen bronnen 
tot spreken worden gebracht. Met andere woorden: op basis van door de theorie aange-
reikte inzichten kan de historicus historische ontwikkelingen schetsen (en eventueel ver-
klaren). Het volstaat niet een beeld te (re)construeren van een bepaald moment in de his-
torie of een reeks beelden van verschillende momenten. De historicus moet vooral zicht 
bieden op de dynamiek van het verleden.

Tot slot wil ik nog een paar concepten noemen die ook door de hiervoor behandelde 
onderzoekers zijn gebruikt. Het betreft in de eerste plaats de concepten impression ma-
nagement, frontstage en backstage van Goffman. Deze concepten worden vaak gebruikt in 
studies over de levensstijl en met name die waarin de omgang met de materiële cultuur 
centraal staat. Door hun levensstijl communiceren mensen wie ze zijn of willen zijn en 
construeren zo een beeld over zichzelf. Met behulp van impression management proberen 
ze dat beeld zoals het bij anderen overkomt zo veel mogelijk te beheersen, zodat ze op die 
anderen de indruk maken die ze willen maken.341 Goffman interpreteert dergelijk hande-
len als een toneelvoorstelling waarin de mensen zich voor de schermen presenteren aan 
de buitenwereld en achter de schermen hun privébestaan leiden.342

Met betrekking tot materiële cultuur maar ook met betrekking tot andere verschijnselen 
waaraan mensen betekenis toekennen, komen we het begrip toe-eigening tegen. Objec-
ten en verschijnselen hebben geen objectieve, voor iedereen gelijke betekenis. Als men-
sen bijvoorbeeld een object gebruiken, worden ze geconfronteerd met de betekenis die dit 
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voor anderen heeft. Ze kennen er echter ook zelf betekenis aan toe door de manier waarop 
ze het gebruiken en inzetten in de vormgeving van hun materiële leefwereld. Een voor-
werp bestaat dus niet alleen in de objectieve verschijningsvorm maar ook als betekenisge-
laden object, afhankelijk van wie het waar gebruikt.

Ook ideologieën of cultuurmodellen leiden niet tot eenvormige handelingspatronen. 
Individuen of groepen kennen er een eigen betekenis aan toe die hen aanzet tot een spe-
cifieke manier van handelen. Uit deze handelings- en betekenispatronen komt eventueel 
een aanpassing van de ideologie of het cultuurmodel voort. Toe-eigening is dus een con-
cept dat staat voor de dynamische omgang met objecten en culturele verschijnselen die 
door die omgang telkens van nieuwe betekenis worden voorzien.343

1.8 Methodologie en bronnengebruik

Voor een onderzoek waarin het reilen en zeilen van een in één opzicht afgebakende groep 
centraal staat, lijkt het gebruik van de prosopografische methode de aangewezen weg. 
Zo’n onderzoek begint met het bepalen van de onderzoeksgroep.344 In het tweede hoofd-
stuk ga ik nader in op de criteria die ik heb gebruikt om de onderzoekspopulatie samen te 
stellen en af te grenzen. Deze populatie voldoet aan de eerste voorwaarde van Stone voor 
goed prosopografisch onderzoek, namelijk een goed af te bakenen en niet te grote groep.

Door de gekozen periode voldoet het onderzoek ook aan Stone’s tweede voorwaarde, 
namelijk een periode van ongeveer honderd jaar. Tevens is deze periode lang genoeg om 
de verhouding tussen continuïteit en verandering goed voor het voetlicht te brengen.345

Met zijn vierde voorwaarde stelt Stone dat het onderzoek moet dienen voor de oplos-
sing van een specifiek probleem. De centrale vraag van het onderzoek naar het al of niet 
bestaan van de identiteit van een goed afgebakende groep tijdens een beperkte periode en 
de factoren die hierop van invloed kunnen zijn geweest, voldoet in mijn optiek aan deze 
voorwaarde.346 De specifieke aspecten van de identiteit die in het onderzoek van belang 
zijn, namelijk de ‘adellijkheid’ en het ‘Brabants’ karakter, kunnen goed onderzocht wor-
den door de adel in Noord-Brabant op een aantal punten te vergelijken met andere regio-
nale adelsgroepen. De methode van vergelijkend onderzoek speelt dus naast de prosopo-
grafie een belangrijke rol.

337   Fuchs-Heinritz en König, Pierre Bourdieu. Eine Einführung, 144.
338   Bourdieu, Distinction, 132. Zie ook Bourdieu, Distinction, 157 en Norrby, ‘Nobility under transformation’, 162-

163.
339   De Saint Martin, ‘Reconversions’, 315-322.
340   Vergelijk Pelt, ‘De Kingma-kroniek’, 271.
341   Vergelijk ‘Goffman’s models of interpretation, expressed in terms of signs employed to convey social infor-

mation’ Daloz, The Sociology of Elite Distinction, 34.
342   Dit concept is bijvoorbeeld gebruikt in Moes, Onder aristocraten. Zie voor het concept bij Goffman Goffman, 

The presentation of Self. Met andere woorden: voor de schermen werken mensen aan hun imago, achter de 
schermen koesteren ze hun zelfbeeld.

343   Dit concept is gebruikt in De Nijs, In veilige haven, met name 22, 65 en 77. Zie voor het concept zelf Frijhoff, 
‘Toe-eigening’.

344   Duijvendak en De Jong, Eliteonderzoek, 16.
345   Vergelijk Kuiper, Adel in Friesland, 14, over zijn vier-generaties-opzet.
346   Zie voor de voorwaarden van Stone paragraaf 1.2.1.
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Om de door mij geformuleerde vragen te beantwoorden moet een breed scala aan ge-
gevens verzameld en vastgelegd worden. In de eerste plaats gaat het dan om de persoon-
lijke data van alle individuen in de onderzoekspopulatie. Het betreft hier de door Roorda 
genoemde gegevens als geboorte, huwelijk, gezin, sociale achtergrond en opleiding.347 
Onder de sociale achtergrond versta ik daarbij bijvoorbeeld kenmerken als religie, woon-
plaats, beroep, bestuursfuncties, politieke functies en lidmaatschappen. Daarnaast die-
nen gegevens verzameld te worden over de materiële cultuur van de in de onderzoekspo-
pulatie aanwezige families. Het gaat in dit onderzoek voornamelijk om informatie over 
het bezit van heerlijkheden, landgoederen en buitenplaatsen en bepaalde categorieën per-
soonlijke bezittingen. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de funeraire materiële cultuur. 
Op basis van al deze gegevens kunnen dan zowel horizontale als verticale verbanden ge-
legd worden. Het gaat om familiale en sociale netwerken en om de opeenvolging van ge-
neraties. Tevens kunnen de ontwikkelingen op deze gebieden gevolgd worden. Dit eerste 
deel van het onderzoek kent een groot aantal kwantificeerbare elementen.348

Een gevaar van de prosopografie is dan ook een gebrekkige aandacht voor ideeën en 
ideologie en voor de maatschappelijke omgeving van de groep en de relatie met andere 
groepen of sociale lagen.349 Dat gevaar wil ik ondervangen door niet alleen het feitelijk 
handelen van personen te onderzoeken maar ook de achterliggende ideeën en normen 
en waarden.

Teneinde vooral de relatie met andere sociale groepen en lagen in de maatschappij naar 
voren te laten komen heb ik mij enerzijds gericht op het adellijk optreden op het terrein 
van het verenigingswezen en de politiek en anderzijds op de verhouding tussen de adel en 
het platteland. Ten behoeve van deze aspecten heb ik onder meer geput uit verenigings-
archieven, een database met uiteenlopende informatie over Nederlandse Kamerleden en 
ministers, en familiearchieven. Door het brede scala aan gebruikte bronnen voldoet het 
onderzoek ook aan de derde voorwaarde van Stone.

De door Duijvendak en Felling toegepaste methode van de netwerkanalyse om te ko-
men tot de selectie van kandidaten voor het prosopografisch onderzoek is in dit onder-
zoek niet nodig, omdat het feit dat alle leden van de onderzoeksgroep van adel zijn, na 
1813 een op elk moment duidelijk criterium is. Deze methode en de toepassing daarvan 
in het onderzoek van Duijvendak heeft mij wel gewezen op het bestaan van centrale figu-
ren en van meervoudige relaties tussen verschillende personen.350 Door deze personen en 
relaties op diverse tijdstippen op te sporen is het mogelijk vast te stellen of er sprake was 
van subgroepen (bijvoorbeeld rondom één individu of één familie) en hoe groot de cohe-
sie tussen individuen of families binnen een netwerk was.

Met betrekking tot de door mij gebruikte bronnen resten nog een paar algemene op-
merkingen. Voor het verzamelen van de gegevens voor het eerste deel van het onder-
zoek bestaan de bronnen voornamelijk uit het Nederland’s Adelsboek en archiefmateriaal. 
Op de representativiteit en betrouwbaarheid van deze bronnen kom ik terug in hoofd-
stuk 2. Twee andere belangrijke archiefbronnen zijn een aantal huis- en familiearchieven 
en het archief van de ridderschap van Noord-Brabant. In het algemeen kan men zeggen 
dat overgeleverde huis- en familiearchieven vaak niet representatief zijn voor de totale 
onderzoeksgroep.351 De vorming van een familiearchief is mede het gevolg van de ideeën 
die leden van een dergelijke familie koesterden over de familie, of zoals De Nijs het for-
muleert: ‘Het bestaan van een familiearchief maakt deel uit van het vertoog dat families 
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over zichzelf hielden.’ Een familiearchief is ook geen willekeurige verzameling maar het 
resultaat van het handelen van familieleden in het verleden die met hun handelen een be-
paald beeld van het familieverleden wilden creëren. ‘Dat wat wel bewaard is weerspiegelt 
de visie van diverse “familiearchivarissen” op het familieverleden.’352 Het is dan ook zaak 
de beschikbare gegevens waar mogelijk aan te vullen met of in het kader te plaatsen van 
informatie uit andere bronnen, zoals bijvoorbeeld secundaire literatuur.

Voor het schetsen van een zo compleet mogelijk beeld heb ik naast archiefmaterieel dan 
ook een beroep gedaan op eventueel aanwezige primaire en secundaire literatuur. Deze 
laatste vormt ook een belangrijke bron met betrekking tot het vergelijkend onderzoek.

347   Zie de bespreking van Roorda in paragraaf 1.2.1.
348   Vergelijk Prak, Gezeten burgers, 16.
349   De Jong, ‘Prosopografie’, 215.
350   In het onderzoek van Duijvendak zijn de centrale personen diegenen die over veel macht en invloed beschik-

ken.
351    Vergelijk De Jong, ‘Prosopografie’, 215. In noot 66 verwijst De Jong naar Stone ‘Prosopography’ en Burke, Ve-

netië en Amsterdam. Zij concluderen dat de overgeleverde archieven vrijwel zeker een oververtegenwoordiging 
betekenden van succesrijke families en sociale stijgers.

352   De Nijs, In veilige haven, 33.



Afb. 2.1 Groepsfoto bij het afscheid op 29 juni 1917 van de burgemeester van ’s-Hertogenbosch, jonkheer 
P.J.J.S.M. van der Does de Willebois (1843-1937), met daarop leden van de familie en het uitvoerend comité 
(NL-HtSA).



2  Groepsportret van de adel in 
Noord-Brabant 

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat de adel in Noord-Brabant als groep centraal. In het eerste deel be-
handel ik de wijze waarop deze tot stand is gekomen en de samenstelling ervan geduren-
de de periode 1813-1918. Daarbij richt ik mij ook op de omstandigheden die hierbij van 
invloed zijn geweest. In het tweede deel bespreek ik de globale eigenschappen van deze 
groep mannen en de veranderingen die hierin zijn opgetreden gedurende de negentien-
de en de eerste decennia van de twintigste eeuw. Beide delen samen vormen een groeps-
portret van de adel in Noord-Brabant waarin duidelijk wordt welke mannen, waarom en 
wanneer deel gingen uitmaken van deze groep en wat de ontwikkeling van het groeps-
profiel was.

Als men onderzoek wil doen naar een groep mensen, is het verstandig zich in eerste in-
stantie te richten op de afbakening en samenstelling van deze groep en bij onderzoek over 
een langere periode ook op de veranderingen die hierin opgetreden zijn. Vragen die daar-
bij de revue kunnen passeren zijn: Hoe is de groep ontstaan? Zijn of waren er toelatings-
eisen (wie kon wel en wie niet tot de groep toetreden)? Zijn deze eisen in de loop der tijd 
veranderd en zo ja, hoe heeft dit de samenstelling beïnvloed? Hoe hebben aspirant-leden 
zich opgesteld ten opzichte van de groep? Richt men zich op de adel zoals deze vanaf 1813 
vorm kreeg, dan is de afbakening in principe op juridische gronden vast te stellen.1 Vanaf 
dat moment was er sprake van de adel als wettelijk erkend instituut en biedt de inhoud 
van wetten en besluiten houvast ten aanzien van de samenstelling van de groep. Daarmee 
lijkt het op het eerste gezicht vrij gemakkelijk vanuit dit formele kader te komen tot een 
nadere bepaling en invulling van de hiervoor genoemde aspecten. Dat formele kader is 
echter meer dan alleen maar een aantal regels. De totstandkoming en het gebruik ervan 
zijn mede afhankelijk van tijd, maatschappelijke context en demografische bestaansvoor-
waarden. Adel als maatschappelijk instituut is dus enerzijds sterk geformaliseerd en lijkt 
daarmee een redelijk stabiel verschijnsel, anderzijds is de formalisering zelf onderhevig 
aan de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen.

De bepaling van de hier centraal staande onderzoeksgroep bestaat uit twee stappen. De 
eerste stap richt zich op het formele kader. Hoe is dit tot stand gekomen, wat is de inhoud 
en hoe is deze in de loop der tijd veranderd? De tweede stap richt zich op de invulling die 
aan dit kader is gegeven: hoe zijn (vastgelegde) wetten en besluiten gehanteerd bij de vor-

1  Duijvendak noemt adel evenals stedelijke besturen bijvoorbeeld een helder omschreven groep. Duijvendak, 
Rooms, rijk of regentesk, 20.
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ming en aanvulling van de adel?2 Hierbij worden eerst globaal de Nederlandse ontwikke-
lingen onder de loep genomen, waarna een meer gedetailleerde behandeling van de situ-
atie in Noord-Brabant volgt.

2.2 Voorgeschiedenis

Toen er in 1813 werd nagedacht en gediscussieerd over de nieuwe staatsinrichting, kwam 
ook de plaats aan bod die daarin eventueel voor de adel was weggelegd. Tijdens de Bataafs-
Franse Tijd was de adel zijn politieke rechten kwijtgeraakt en hoewel hij als erfelijke stand 
in 1798 niet was afgeschaft, was toen wel bepaald dat iedereen zonder onderscheid dezelf-
de rechten zou hebben. Men moest in 1813 dus komen tot een herijking van het instituut 
‘adel’. Het beleid zoals dat uiteindelijk tot stand kwam, bevatte nieuwe ingrediënten maar 
bouwde ook voort op het al eerder bestaande. Het is dus goed om kort aandacht te beste-
den aan de adel zoals deze in voorgaande eeuwen functioneerde.

Voor de wortels van de adel moeten we terug naar de Middeleeuwen. Er was toen ove-
rigens nog geen sprake van een sociale categorie die werd aangeduid als ‘adel’, de term 
‘adel’ was zelfs niet in gebruik. Onderzoekers hebben dan ook geworsteld met het bepalen 
van de door edelen gedeelde kenmerken die hen tevens onderscheidden van anderen. In-
dien zij een definitie hanteren die alleen is gebaseerd op afstamming of formele toelating 
en dus uitgaat van een ‘juridische’ status, dan betekent dat bijvoorbeeld voor de vroege 
Middeleeuwen dat er geen adel zou zijn geweest, terwijl tijdgenoten een bepaalde groep 
wel degelijk aanduidden als nobilitas. Er ontstond in de Middeleeuwen een dominante so-
ciale categorie van edelen die zich onderscheidden van de overige bevolking in zowel hun 
eigen perceptie als die van hun tijdgenoten. De publieke perceptie was gebaseerd op de 
gevoerde adellijke levensstijl, het vivre noblement. Die levensstijl bestond uit verschillende 
in wisselende samenstelling aanwezige componenten. Een edelman behoorde in ieder ge-
val tot de grondbezitters, onthield zich van handwerk en zijn levensstijl bevatte meestal 
ook een militair aspect. In de door een adellijke levensstijl gedefinieerde groep waren de 
onderlinge sociale verschillen overigens groot. Het vertoon van ridderlijke kracht was ech-
ter een wezenlijk aspect van het beeld en zelfbeeld van de (laat)middeleeuwse adel. Dat 
zelfbeeld werd bijvoorbeeld ook gevoed door de herinnering. Genealogie was een voor-
waarde voor edelen om zichzelf te zien als een speciale categorie.3

Naast deze ‘gewoonterechtelijke adel’ ontstond er in de vroegmoderne tijd een ‘publiek-
rechtelijke adel’. Er kwamen in de loop der tijd ook edellieden die hun adeldom te danken 
hadden aan erkenning door een vorst. Daarnaast werd de adel een stand met exclusieve 
toegang tot bepaalde maatschappelijke privileges, zoals (gedeeltelijke) belastingvrijstel-
ling, het jachtrecht, en het recht niet voor een plaatselijke rechtbank te hoeven verschij-
nen.4 De afzwering van de landsheer bij het begin van de Opstand betekende voor de 
Noordelijke Nederlanden een breuk in de ontwikkelingen, want er ontstond een repu-
bliek. In de Zuidelijke Nederlanden kwam daarentegen in de zeventiende eeuw een cen-
trale adelswetgeving tot stand.5

De wetgeving in de Republiek beperkte zich tot de reglementering van de ridderschap-
pen. De soevereiniteit was overgegaan op de gewestelijke staten waarvan ook de geweste-
lijke adel deel uitmaakte. In een aantal gewesten had deze adellijke vertegenwoordiging de 
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vorm van de al langer in zo’n gewest bestaande ridderschap en de voorwaarden voor het 
lidmaatschap hiervan dienden dus formeel te worden vastgelegd. Voor alle ridderschappen 
gold dat men moest behoren tot een geslacht dat reeds eerder in de betreffende gewestelij-
ke ridderschap beschreven was geweest, men moest meerderjarig zijn en de gereformeerde 
godsdienst belijden. Deze voorwaarden kenden per gewest verschillende aanvullingen be-
treffende het bezit van onroerend goed van een zekere waarde of met een zekere status. In 
het kwartier Zutphen van het gewest Gelderland was dit bijvoorbeeld een als zodanig gere-
gistreerde havezate met landbezit, in het gewest Utrecht een ridderhofstede en in de gewes-
ten Overijssel en Drenthe weer een havezate.6 Als gevolg van deze voorwaarden waren niet 
alle edelen van een gewest met een ridderschap lid van die ridderschap. Er ontstond in deze 
gewesten het onderscheid tussen riddermatige adel (de families die gerechtigd waren in 
een ridderschapscollege te compareren) en niet-riddermatige adel.7 Zowel de riddermatige 
als niet-riddermatige edelman had als individu geen staatsrechtelijke positie, maar de rid-
dermatige wel via zijn lidmaatschap van de ridderschap. In de Generaliteitslanden, waar-
onder Brabant, had de adel geen politieke rechten, want deze landen kenden geen gewes-
telijke standenvertegenwoordiging. Ze werden rechtstreeks bestuurd door de Generaliteit.8

Hoewel er dus sprake was van een republiek betekende dat niet dat de adel een mar-
ginale groep werd in de samenleving. De adel behield zijn standsvoorrechten en vooral 
in de landgewesten handhaafde hij zich als een dominant in de samenleving aanwezige 
groep die zowel in eigen ogen als in die van de samenleving een voortzetting vormde van 
zijn middeleeuwse voorganger.9 Het voeren van een adellijke levensstijl was nog steeds 
een conditio sine qua non voor de adel. Deze uitte zich bijvoorbeeld in de gevoerde hu-
welijkspolitiek, waarbij de ouderdom en kwaliteit van de kwartieren van zowel man als 
vrouw een belangrijke rol speelden. Een ‘benedenstands’ huwelijk was gevaarlijk omdat 
dit resulteerde in het verlies van kwartieren voor de kinderen. Daarmee liep men het ge-
vaar niet meer tot de adel gerekend te worden als men geen acht of zestien kwartieren 
meer kon ‘opzweren’.10 De adellijke levensstijl bestond echter uit meer conventies die sa-
men ‘een specifieke levensstijl ofwel “staat” [vormden] waaraan eenieder die tot de eerge-
meenschap van edelen wilde behoren, zich diende te conformeren en waarin zich tege-
lijkertijd de standseer van de adel manifesteerde. Wat het voeren van een adellijke staat 
nu precies omvatte, laat zich niet helemaal eenduidig vaststellen en verschilde bovendien 
van geval tot geval al naar gelang de plaats die men binnen de standshiërarchie innam.’11

2   Vergelijk Schutte, ‘Adelsstatuut en adelsboekjes’, 37, waarin hij twee aspecten van adelsgeschiedenis onder-
scheidt: het adelsstatuut en de personele invulling.

3   Van Nierop, Van ridders tot regenten, 29-53; Janse, Ridderschap in Holland, 12-13, 19-42, 73-111, 170-238, 290-353; 
De Hemptinne en Dumolyn, ‘Historisch adelsonderzoek’.

4   De Hemptinne en Dumolyn, ‘Historisch adelsonderzoek’; Kuiper, Adel in Friesland, 65; Gietman, Republiek van 
adel, 251-258.

5   Nijkamp e.a., De Nederlandse adel, 7.
6   Nijkamp e.a., De Nederlandse adel, 7-8. Aan zowel een havezate als een ridderhofstad was het recht verbonden 

van toegang tot de ridderschap.
7   Gietman, Republiek van adel, 15.
8   Fockema Andreae, De Nederlandse staat, 15, 74-75.
9   Zie hiervoor met name Gietman, Republiek van adel.
10   Van Meeuwen, De Ridderschap van Noord-Brabant, 8; Bruin en Schmidt, ‘ “Zur Genealogie der Genealogie “’, 

276.
11   Gietman, Republiek van adel, 94.
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De adel was dus ook tijdens de Republiek in zekere zin nog steeds een diffuse en fluïde 
categorie. Over de omvang van deze categorie bestaan dan ook verschillende opvattingen. 
In deze periode hebben er geen adelsverleningen meer plaatsgevonden als gevolg van 
het ontbreken van een adeldom bevestigende of verlenende soeverein. Dat zou echter (in 
theo rie) wel mogelijk zijn geweest omdat de gewestelijke staten immers de soevereiniteit 
bezaten.12 De algemene teneur is dat de adellijke gelederen behoorlijk uitdunden omdat 
de inheemse adel vrijwel geheel dateerde van voor de Opstand en er immers geen nieu-
we adel bijkwam.13 Door de endogame huwelijkspolitiek van de adel was deze voor het op 
peil blijven als groep sterk afhankelijk van aanvulling met vers bloed en deze vond niet 
plaats, dus nam het aantal adellijke geslachten door uitsterven onherroepelijk af.14 Er zijn 
auteurs die echter toch een aanwas met nieuwe geslachten vaststellen.15 Dat ging volgens 
Beelaerts van Blokland gepaard met de usurpatie van adellijke predicaten en titels. ‘Naast 
vreemd bloed is echter in sommige gevallen ook inlandsch bloed den bestaanden adel 
komen versterken, hetgeen alleen mogelijk was door te ver doorgedreven onbescheiden-
heid, welke zelfs heeft geleid tot alleszins laakbare handelingen om tot het beoogde doel 
te geraken.’16 De aan burgerlijke of adellijke families door buitenlandse vorsten verstrekte 
adelsbrieven veranderden overigens nauwelijks iets aan de omvang van de adel. Er meld-
de zich geen stroom van nieuwe edelen in de Republiek.17 Deze families werden bijvoor-
beeld ook niet toegelaten in de ridderschapscolleges en hielden graag de fictie op dat het 
eigenlijk om de bevestiging van reeds bestaande adeldom ging. In de ogen van de tijdge-
noten was iemand van adel als hij stamde uit een oud, inheems geslacht van vóór 1500.18 
Ware adeldom was gebaseerd op de langdurige toeschrijving van die status door opeenvol-
gende generaties. De Friese rechtsgeleerde Ulrik Huber omschrijft het als volgt: ‘Edeldom 
in ’t gemein is, een uitneementheyt van geslachte, van de waardigheyt der voor-ouders op 
de nakomelingen aangeërft’ en ‘In vrye regeeringen wordt sy [adeldom] afgenomen […] uit 
een langdurige benaminge van het Volk, als bywyle van prescriptie, gelyk by ons in veele 
geslachten.’19 Hoe groot deze groep ook was, aan het einde van het Ancien Régime was er 
ook in de Noordelijke Nederlanden nog sprake van het instituut ‘adel’.

De Bataafse Omwenteling maakte in alle gewesten een einde aan dat instituut zoals het 
zich in de voorgaande eeuwen had ontwikkeld. Op 31 januari 1795 aanvaardde men een 
proclamatie waarin onder andere alle erfelijke waardigheden en erfelijke adeldom verval-
len werden verklaard. Hieruit volgde ook de opheffing van de ridderschappen in Gelder-
land, Holland, Utrecht, Overijssel en Drenthe. Deze opheffing betekende niet het direc-
te einde van alle ridderschapsactiviteiten. In Utrecht vonden er ook na de opheffing nog 
geheime vergaderingen plaats. In Overijssel probeerden enkele leden in 1799 de ridder-
schap nieuw leven in te blazen, maar dat bleef zonder succes. Leden van de voormalige 
ridderschap van de Veluwe correspondeerden met elkaar over een eventuele rol voor de 
ridderschappen in de nieuwe situatie en zij legden ook contacten met de andere voorma-
lige ridderschappen van Gelderland, en die van Utrecht, Overijssel en Holland.20 Hoewel 
de adel als staatsrechtelijke categorie dus verdween, bleven er in en over de gewesten heen 
adellijke netwerken bestaan.

Tijdens het Koninkrijk Holland wilde koning Lodewijk Napoleon een nieuw adelsbeleid 
ontwikkelen. In de discussies hierover en in het uiteindelijk tot stand gekomen beleid vin-
den we veel aspecten die later terugkwamen onder koning Willem I. Uitgangspunt was 
het versterken van het monarchale element door velen aan de troon te binden. Hiertoe 
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werden in eerste instantie de Orde van Verdienste en de Orde van de Unie ingesteld. Op 
14 februari 1807 volgde samenvoeging van deze orden, die waren bedoeld voor de verle-
ning van persoonlijke adeldom. Op 5 juli 1808 stelde Lodewijk Napoleon een commissie 
in die een overzicht moest maken van de titels, onderscheidingen en orden in het Konink-
rijk. Een lid van deze commissie, Willem Anne van Spaen van Hardestein, formuleerde 
wat volgens hem onder oude adel moest worden verstaan. In grote lijnen waren dat de 
riddermatige geslachten en die geslachten die hieraan gelijk gesteld konden worden.21 Al-
leen voor Zeeland en Brabant kon hij geen richtlijnen geven. Hij adviseerde de koning 
oude adel te erkennen en adel met vreemde diploma’s te bevestigen. Daarnaast stond het 
de koning natuurlijk vrij om nieuwe adel te creëren door verheffing van patricische fami-
lies. De koning besloot te komen tot een erfelijke adel en in 1809 volgden de wet op en de 
statuten voor een constitutionele adel. Tot het moment waarop de wet in 1810 weer werd 
ingetrokken, vonden er nobiliteringen plaats waardoor er voor het eerst een vorm van na-
tionale adel ontstond.22

Na de inlijving bij Frankrijk werden de Franse wetten en besluiten inzake de adel van 
kracht. Het Décret Impérial van 26 augustus 1811 bood aan de voormalige adel die in het 
bezit was geweest van feodale titels, de mogelijkheid om een verzoek tot titelverlening in 
te dienen. In eerste instantie bestond hiervoor niet veel animo maar ten slotte maakten de 
meeste ‘oude’ edelen toch van de mogelijkheid gebruik. Belangrijk was de overweging dat 
men geen adeldom aanvroeg maar slechts een titel ter vervanging van een titel die men 
niet meer gebruiken mocht. Van der Capellen van de Marsch schreef bijvoorbeeld in een 
brief aan zijn zoon dat men geen titel van adeldom aanvroeg, want ‘deze behouden wij 
en kan ons niet ontzegt worden’, maar wel de titel van baron (de l’Empire), ter vervanging 
van de oude titel die niet meer mocht worden gedragen.23 Ook later heeft men zich op het 
standpunt gesteld dat het verlenen van de titels geen verlening van adeldom inhield. In 
1822 was de Hoge Raad van Adel van mening dat het Napoleontische systeem bestond uit 

12   De Neve, ‘Genealogiebeoefening’, 118.
13   Volgens Verstegen zou de adel aan het einde van het Ancien Régime bijna zijn uitgestorven. Verstegen, Gegoede 

ingezetenen, 12.
14   Groenveld, ‘Terug naar Wassenaar’, 84; Gietman, Republiek van adel, 186.
15   Lindeijer noemt een aantal voorbeelden in Lindeijer, ‘Koning Willem I en de Gelderse adel’, 60-61. Gietman 

stelt dat de afsluiting van de ridderschapscolleges voor nieuwe geslachten niet betekende dat er zich in de ze-
ventiende eeuw geen adel meer vormde. Gietman, Republiek van adel, 19.

16   Beelaerts van Blokland, ‘Oude adel’, geciteerd in Kuiper, ‘Adel in Nederland’, 82.
17   Gietman, Republiek van adel, 69; Kuiper, ‘Adel in Nederland’, 82. Hij beroept zich op Schutte, ‘La noblesse des 

Pays Bas’.
18   Kuiper, ‘Adel in Nederland’, 83.
19   Kuiper, Adel in Friesland, 68-69, noot 31, 32 en 33. Het citaat is afkomstig uit Huber, Heedendaegse rechtsgeleert-

heyt, 23. Huber vindt dat zij die door verdiensten en prinsengunst de adellijke waardigheid verkregen hebben, 
eigenlijk niet van adel zijn, maar dat dit wel geldt voor hun kinderen.

20   Sinninghe Damsté en Van de Vrugt, ‘De invloed van de adel op de Eerste Kamer’, 149, noot 2; Mensema, ‘Van 
ridderschap naar “zedelyk ligchaam” ’, 111; Schimmelpenninck van der Oije, ‘Van gewest naar vaderland’, 242.

21   Beelaerts van Blokland, ‘Adelsbeleid en adelsrecht vóór 1813’; Aalbers, ‘Willem Anne van Spaen van Harde-
stein’. Onder de tweede categorie verstond Van Spaen van Hardestein families die in Holland en Utrecht aan-
vankelijk wel en later niet meer waren beschreven, hoewel ze hierop wel recht hadden, de geslachten die in 
Friesland en Groningen als adel waren beschouwd en katholieke adellijke families.

22   In totaal werden er 18 adelsgunsten verleend en geaccepteerd en 2 verleend en niet geaccepteerd. Beelaerts van 
Blokland, ‘Adelsbeleid en adelsrecht vóór 1813’, 18-19.

23   Aalbers, ‘Willem Anne van Spaen van Hardestein’, 127.
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titels zonder adeldom. In een brief aan de koning schreef hij: ‘dat in het gewezen Fransch 
Keizerrijk geene Adel maar wel titulaturen bestonden en dat alzoo personen, welke met 
eenige derzelven begiftigd waren zonder tot den adelstand te behooren ook geen aan-
spraak konden maken om op de alzoo verkregen titels tot den Nederlandschen Adel toe-
gelaten te worden’. In hetzelfde jaar twijfelde de Raad overigens alweer aan de juistheid 
van dit standpunt. In 1830 verwoordde de Raad haar standpunt als volgt: ‘dat deze titel 
(Comte de l’Empire) geen adeldom vereischte of den adeldom gaf en dus van een geheel 
andere natuur is als in andere landen’. Beelaerts van Blokland was van mening dat het ne-
geren van adeldom te ver ging en dacht meer aan persoonlijke adeldom, die door een ti-
tel meer reliëf kreeg en de mogelijkheid inhield erfelijk te worden. Schutte daarentegen 
stelde dat het kardinale punt was dat de keizerlijke decreten titels verleenden zonder dat 
van de verlening van adeldom gerept werd.24 Slechts een kleine minderheid van de oude 
adel verkreeg overigens bij decreet van 27 januari 1813 de titel ‘Baron de l’Empire’. De ver-
leende titels hielden vooral verband met de door de getitelde beklede functie. Voor de adel 
in Noord-Brabant zijn van belang de titels verleend aan J.D. van Tuyll van Serooskerken, 
die op 7 januari 1813 ‘Baron de l’Empire’ werd vanwege zijn functie van gedeputeerde van 
het departement der Monden van de Rijn (hij werd bij het Soeverein Besluit (SB) van 28 
augustus 1814, nr. 14 benoemd in de ridderschap van Brabant) en J.Th. Serraris, die op 6 
april 1813 ‘Chevalier de l’Empire’ werd als eerste luitenant (zijn zoon werd in 1908 lid van 
de ridderschap van Noord-Brabant).25

Afb. 2.2 Aan J.D. baron van 
 Tuyll van Serooskerken (1773-
1843) werd vanwege zijn functie 
van gedeputeerde van het depar-
tement der Monden van de Rijn 
op 7 januari 1813 de titel Baron 
de l’Empire verleend (NL-Eh-
vRHCE, 20210 Gemeente Hel-
mond).
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2.3 De adel in het Koninkrijk vanaf 1813

2.3.1 Het instituut adel

Nadat Willem I in 1813 in Scheveningen geland en daarna tot Soeverein Vorst was uitge-
roepen, zette men zich aan het werk om tot een nieuwe grondwet te komen. Gijsbert Ka-
rel van Hogendorp had zich in de Franse tijd al bezig gehouden met voorbereidende werk-
zaamheden, die in 1812 uitmondden in zijn ‘Schets eener grondwet’. Volgens deze ‘schets’ 
zouden in de grondwet monarchale, aristocratische en democratische beginselen ver-
enigd moeten worden.26 Het op basis van de inbreng van Van Hogendorp door de grond-
wetscommissie verrichte werk leidde in 1814 tot een grondwet, waarin ook een staatsrech-
telijk plaats voor de adel was ingeruimd.27 
Artikel 42 legde de vorming van deze adel 
in handen van de Souvereine Vorst door de 
volgende tekst: ‘De Souvereine Vorst verheft 
in den adelstand. Al wie door den Souverei-
nen Vorst in den adelstand verheven wordt, 
brengt het bewijs daarvan ter kennis van de 
Staten zijner Provincie of Landschap, en 
deelt aanstonds in alle de voorregten daaraan 
verbonden; byzonderlijk in de bevoegdheid 
om beschreven te worden in de Ridderschap, 
mits voldoende aan de vereischten, voor de-
zelve bepaald.’28 Artikel 45 regelde het aan-
nemen van vreemde adeldom. In dit arti-
kel was onder meer opgenomen: ‘Wordt tot 
het aannemen van vreemde titels, waardig-
heden en charges het bijzondere verlof van 
den Souvereinen Vorst vereischt.’ en ‘Het is 
geen Nederlander geoorloofd in het vervolg 
vreemden adeldom aan te nemen.’29

Op 24 juni 1814 werd bij SB nr. 10 de 
Hoge Raad van Adel ingesteld, die de vorst 
(later koning) bij het opzetten en uitvoeren 

24   Beelaerts van Blokland, ‘Adelsbeleid en adelsrecht vóór 1813’, 30. Schutte, ‘Het beleid tijdens het Koninkrijk der 
Nederlanden’, 311.

25   In totaal kregen 11 mannen de titel Comte de l’Empire, waarvan 1 titel al in 1808 verleend werd. Verder werd 16 
keer de titel Baron de l’Empire verleend en 9 maal de titel Chevalier de l’Empire. Beelaerts van Blokland, ‘Adels-
beleid en adelsrecht vóór 1813’, 32-34.

26   Van Valkenburg, Nederlandse adel, 1-2.
27   De grondwetscommissie bestond naast voorzitter Van Hogendorp uit 14 personen. Het Gelderse lid W.A. 

Schimmelpenninck van der Oye woonde wegens ziekte de vergaderingen nooit bij en de in Venlo geboren 
D.N.J. Hondebeek Heerkens, die als vertegenwoordiger van Brabant werd aangesteld, had maar een beperkte 
rol. www.parlement.com/id/vh8lnhrsr2yz/de_grondwet_van_1814 (geraadpleegd 26 april 2015).

28   Geciteerd in Van Valkenburg, ‘Adelsbeleid sedert 1813’, 55.
29   Geciteerd in d’Ablaing van Giessenburg, De Ridderschappen, 2.

Afb. 2.3 Soeverein Vorst Willem I (1772-1843), 
vanaf 16 maart 1815 tot 7 oktober 1840 Koning 
der Nederlanden (Charles Howard Hodges, por-
tretstudie, olieverf op doek, 34,5 x 26 cm, collec-
tie Rijksmuseum, Amsterdam, SK-A-2125).
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van het adelsbeleid moest ondersteunen.30 Het besluit kende onder meer de volgende ta-
ken toe aan de Hoge Raad: het ontwerpen van de reglementen van de ridderschappen en 
het adviseren betreffende eventuele wijzigingen; het, onder goedkeuring van de vorst, be-
slissen inzake geschillen betreffende het al of niet toereikend zijn van de bewijzen voor 
het zitting nemen in een ridderschap; het bijhouden van adelsregisters en het optreden 
als ceremoniemeester bij alle openbare plechtigheden.

Eerste prioriteit had na de instelling het benoemen van leden in de ridderschappen. 
Deze waren als kiescolleges voor Provinciale Staten en daarmee als vertegenwoordiging 
van de adel in het staatsrechtelijk bestel gedacht. In de grondwet van 1814 kregen de rid-
derschappen ook nog recht op een evenredig aantal zetels in de Staten-Generaal, maar 
in die van 1815 was hier geen sprake meer van. De leden van de Tweede Kamer werden 
nu gekozen door de leden van Provinciale Staten en hiermee waren de ridderschappen 
ook een indirect kiescollege voor de Tweede Kamer geworden. De eerste benoemingen 
in de ridderschappen vonden plaats met het SB van 28 augustus 1814, nr. 14. De in het 
besluit genoemde personen werden erkend en geadmitteerd in een ridderschap (Gelder-
land, Holland, Utrecht, Overijssel, Groningen, Brabant en Drenthe) of erkend als edele 
(Zeeland en Friesland). Deze laatste provincies kenden nog geen ridderschap want deze 
werden opgericht in respectievelijk 1816 en 1825.31 Artikel 3 van het SB liet de mogelijk-
heid open om nog aanvullende benoemingen te doen en dit is tot 1 juli 1816 ook gebeurd, 
onder meer in de ridderschappen van Gelderland en Overijssel.

Op 13 februari 1815 volgde SB nr. 60, de basis van het adelsrecht zoals dat zijn beslag 
kreeg in de Nederlanden. Artikel 1 gaat over de vraag wie voortaan tot de adel gerekend 
werd en luidt als volgt: ‘Dat tot den Adelstand in de onderscheidene Provinciën gerekend 
zullen worden te behooren zoowel degenen, die door Ons in de Ridderschap of Edelen 
dier Provincie respectivelijk benoemd en geadmitteerd zijn, of verder tot op het in werking 
komen der reglementen, vermeld bij art. 77 der Grondwet, benoemd en geadmitteerd 
worden zullen, benevens hunne wettige afstammelingen, als alle diegenen, welke bij ver-
volg door Ons in den Adelstand zullen worden erkend, ingelijfd of verheven, insgelijks met 
hunne wettige afstammelingen.’ Dat waren dus alle reeds benoemden in de ridderschap-
pen of edelen en alle personen die tot aan de vaststelling van de reglementen van die col-
leges nog benoemd zouden worden en voorts allen die werden erkend, ingelijfd of verhe-
ven. Tevens bepaalt dit artikel dat adeldom overging op alle wettige afstammelingen.32 De 
overige artikelen behelsden onder andere de toekenning van het predicaat ‘jonkheer’ aan 
alle edelen die geen titel voerden, het toestaan aan edelen om openlijk een erkend wapen 
te voeren en te gebruiken en het toewijzen van het jachtrecht aan de adel.

In de loop van 1815 volgde een aantal Koninklijke Besluiten (KB’s) met vaststelling van 
de teksten voor de adelsdiploma’s. Deze teksten, met name die in het KB van 18 decem-
ber 1815, nr. 46, hielden een nadere precisering in van de tekst van het SB van 13 februari 
1815, waar dit spreekt van ‘wettige afstammelingen’. Er werd officieel bepaald wat al lang 
gebruikelijk was, namelijk dat adeldom overgaat op zowel zonen als dochters, maar dat 
dochters deze niet kunnen doorgeven. Deze behouden wel hun adeldom (en titel) als zij 
in het huwelijk treden, ook met een niet-adellijke echtgenoot. Het KB van 30 september 
1815, nr. 10 bevat bepalingen omtrent de afgifte van diploma’s en voor het eerst de vermel-
ding van te verlenen titels, zijnde: baron, graaf, hertog en prins. De titel ridder staat in het 
besluit van 22 februari 1821.
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De grondwetswijziging van 1848 betekende een grote verandering voor de adel. Deze 
was voortaan geen bijzondere stand meer met eigen politieke (voor)rechten, maar behield 
alleen het recht om een titel of predicaat te voeren. In de grondwet werd adelstand vervan-
gen door adeldom en was er geen sprake meer van verheffing in de adelstand maar van het 
verlenen van adeldom. Het verlies dat de adel in 1848 moest incasseren was mede een ge-
volg van de houding die Thorbecke aannam ten aanzien van de adel. Oorspronkelijk wa-
ren zijn ideeën nog niet zo uitgesproken. In zijn Aanteekening uit 1839 omschrijft hij de 
ridderschap nog als ‘eene kleine bevoorregte classe, welker grond door het algemeen niet 
meer wordt verstaan,’ maar ziet hij nog wel een plaats voor deze colleges.33 Daarna radica-
liseerden zijn denkbeelden en werden standen als onderdeel van het kiesstelsel door hem 
afgewezen, als zijnde geheel uit de tijd. In zijn Aanteekening van 1843 ontkent hij dan ook 
het recht van de adel op een afzonderlijk stemrecht voor de samenstelling van de provin-
ciale staten. Thorbecke wordt al met al niet gezien als een vriend van de adel, hoewel hij 
ook onder de adel wel degelijk aanhangers had.34

Nederland kent dus erfelijke adeldom waarbij de vererving naar de navolgende generatie 
alleen over de mannelijke nakomelingen plaatsvindt. Daarnaast kennen we geen vorm 
van persoonlijke adeldom. Een uitzondering is de grootmeesteres van koningin Sophie, 
Alida van Wickevoort Crommelin, weduwe van Eduard van der Oudermeulen, aan wie in 
1877 de titel van barones van der Oudermeulen verleend werd voor haar persoon alleen.35 
Deze uitgangspunten hebben, zoals nog zal blijken, een rol gespeeld bij de uitvoering van 
het adelsbeleid.

2.3.2 Soorten adel en titels

Toetreding tot de adel zoals deze vanaf 1813 vorm kreeg, kon dus op verschillende manie-
ren plaatsvinden, namelijk via benoeming, erkenning, inlijving of verheffing. De titula-
tuur omvatte het predicaat ‘jonkheer’ en verschillende titels, zoals graaf, baron en ridder. 
In het vervolg wordt dieper ingegaan op de soorten adel, de titels en de hierbij behorende 
adelsdiploma’s.36

Benoeming heeft alleen een rol gespeeld in de eerste jaren na 1813. Toen in 1814 de 
nieuwe ridderschappen moesten worden gevuld, leek het logisch hiervoor in eerste in-

30   In de Hoge Raad van Adel werden in 1814 geen personen uit het zuiden van het land benoemd. De eerste ‘zui-
derling’ was de in 1815 benoemde jonkheer E.F.H. O’Kelly de Galway. De Hoge Raad van Adel, 214.

31   d’Ablaing van Giessenburg, De Ridderschappen, 6 noot 1. Het woord ‘erkend’ in dit besluit moet worden gele-
zen als ‘benoemd’ en niet worden verward met dat in latere besluiten waarin sprake is van erkenning, inlijving 
en verheffing.

32   Geciteerd in d’Ablaing van Giessenburg, De Ridderschappen, 7 (cursiveringen d’Ablaing van Giessenburg). Het 
woord ‘erkend’ uit het SB van 28 augustus 1814, nr. 14 is hier vervangen door ‘benoemd’ en wordt voor het eerst 
samen met ‘ingelijfd’ en ‘verheven’ gebruikt in de betekenis zoals die voortaan gebruikelijk was. Zie ook noot 
31.

33   Kuiper, Adel in Friesland, 305.
34   Blok, Stemmen en kiezen, 103-104; Kuiper, ‘Adel in Nederland’, 88; Kuiper, ‘Adel, Nation und Staat’, 237; Kuiper 

en Frieswijk, ‘Van landadel naar historisch instituut’, 13.
35   Van Valkenburg, ‘Adelsbeleid sedert 1813’, 85.
36   Deze paragraaf is voornamelijk gebaseerd op Nijkamp e.a., De Nederlandse adel.
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stantie te kiezen voor diegenen die al vóór 1795 in de ridderschappen zitting hadden en 
hun afstammelingen. Er zijn echter ook personen benoemd die niet tot riddermatige ge-
slachten behoorden, van wie de adeldom een buitenlandse oorsprong had en die zelfs in 
het geheel niet van adel waren. De benoemingen zelf komen ter sprake bij de bespreking 
van de uitvoering van het adelsbeleid.

Erkenning vond plaats op verzoek van de aanvrager en de aanvraag moest vergezeld 
gaan van officiële bewijsstukken die de adeldom van de aanvrager aantoonden. Voor er-
kenning kwamen in aanmerking niet benoemde leden van oud-adellijke families. Dit 
konden families zijn waarvan andere leden wel benoemd waren, maar ook families waar-
van geen enkel lid benoemd was. Dit laatste is vaak veroorzaakt door het ontbreken van 
een of meer van de vereisten voor benoeming, zoals meerderjarigheid, woonachtig zijn in 
het Koninkrijk en het hebben van een zekere welstand. Op 26 januari 1822 kregen dege-
nen die nog geen erkenning hadden aangevraagd nog zes maanden de tijd om dit te doen 
en velen kwamen alsnog in actie. Aan de termijn van zes maanden hield men overigens 
niet strikt de hand, want ook na die tijd hebben er nog erkenningen plaatsgevonden, zij 
het weinig meer na 1830.

Inlijving kan gezien worden als een vorm van erkenning en moest worden aangevraagd 
op dezelfde wijze als erkenning. Ook in ingelijfde geslachten komen benoemde perso-
nen voor. Inlijving stond open voor leden van buitenlandse adellijke geslachten die zelf of 
wier voorouders, na vestiging hier te lande, de Nederlandse nationaliteit hadden verwor-
ven of leden van binnenlandse geslachten die of wier voorouders een buitenlands diploma 
hadden verworven. Voorwaarde voor inlijving was wel dat het adelsstatuut waaronder de 
adelsverlening viel, vergelijkbaar was met het Nederlandse statuut, het zogenoemde prin-
cipe van reciprociteit. Personen die vielen onder het Britse adelsstatuut of van buiten-Eu-
ropese adel waren, werden om die reden niet ingelijfd. Na 1840 is het aantal inlijvingen 
sterk verminderd, maar tot op de dag van vandaag vinden er nog inlijvingen plaats. Wel is 
het vanaf 1 augustus 1999 onmogelijk voor personen van buitenlandse adellijke afkomst 
die reeds Nederlander zijn, om inlijving te verkrijgen. Inlijving is dus alleen nog maar 
mogelijk samen met naturalisatie.37

De laatste vorm van adelsverlening is verheffing. Dit is de enige vorm waarmee nieuwe 
adel gecreëerd werd (behalve de benoemingen van niet-edelen). Bij de eerste opzet van 
het verheffingenbeleid speelde een aantal overwegingen een rol. Regentenfamilies had-
den eenzelfde aanzien en waren even belangrijk als adellijke geslachten. Het leek dus niet 
meer dan terecht ook voor hen de mogelijkheid te openen toe te treden tot de adel. Tevens 
waren er provincies die vóór 1795 weinig adel kenden en waar dus een aanvulling uit an-
dere families diende plaats te vinden. Een verdere analyse van de verheffingen volgt on-
der de bespreking van het adelsbeleid. Verheffing vond plaats op verzoek van de te verhef-
fen persoon maar kon ook door de koning geïnitieerd worden. Bij een verheffing kon een 
clausule van erkenning of inlijving worden toegevoegd. Indien een in de adel verheven 
familie vond voor erkenning of inlijving in aanmerking te komen maar dit onvoldoende 
met bewijsstukken kon aantonen, opende deze clausule de mogelijkheid om dit bewijs 
alsnog te leveren waarna de verheffing werd omgezet in een erkenning of inlijving.38 Met 
de wet op de adeldom van 1994 kwam een definitief einde aan het verlenen van adeldom 
door middel van verheffing, doordat deze wet het onmogelijk maakte om burgers in de 
Nederlandse adel op te nemen. Deze situatie bestond de facto al sinds 1953 toen het ka-
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binet-Drees besloot om geen verheffingen meer toe te staan. De laatste verheffing dateert 
dan ook uit 1939.39

Iedereen die toetrad tot de adel verwierf hiermee het predicaat ‘jonkheer’. Als een addi-
tionele adelsgunst kon tezelfdertijd of later een titel worden toegekend. Het predicaat of 
de titel maken geen deel uit van de geslachtsnaam en het voeren ervan is exclusief aan de 
adel voorbehouden. In Nederland kennen we de titels graaf, baron en ridder. De titel prins 
is alleen in gebruik binnen de koninklijke familie.40 De titel ridder heeft geen vrouwelijk 
equivalent. Een titel kan overgaan op alle wettige afstammelingen (overgang op allen) of 
alleen op de eerstgeboren zoon (overgang bij eerstgeboorte).41 Ook bij de titeltoekenning 
was er onderscheid in een drietal vormen.

In de eerste plaats kon een titel erkend worden. Dit betrof dan een inheemse titel van 
vóór 1795 en erkenning ging samen met benoeming of erkenning. In de jaren 1814-1816 
hebben er echter benoemingen plaatsgevonden zonder titelerkenning. Ook zijn er perso-
nen benoemd met een titel waar ze geen recht op hadden. Met het KB van 26 januari 1822 
kregen degenen die recht meenden te hebben op een titel alsnog zes maanden de tijd om 
erkenning van deze titel te verzoeken. In de daaropvolgende jaren is van de meeste oude 
baronale geslachten de titel erkend. Betreffende de titels van personen die ten onrechte 
met een titel benoemd waren, is bij KB van 21 maart 1813 nr. 95 bepaald dat deze titels al-
leen aan de betrokkenen zelf waren verleend. Hier is dus achteraf sprake van persoonlijke 
titelverlening. In de Noordelijke Nederlanden kwam erkenning alleen voor met betrek-
king tot de titel ‘baron’, en wel met overgang op allen. De titel ‘baron’ werd beschouwd als 
de historische titel van vanouds hier gevestigde en erkende adel. Erkenning van de titel 
had plaats op verzoek van hen die afkomstig waren uit

a  oude riddermatige geslachten
b  geslachten die door bewijsstukken het recht tot het voeren van de titel konden aanto-

nen en voor hen die
c tezamen met hun voorvaderen de titel langer dan een eeuw openlijk hadden gevoerd.42

Erkenning van een buitenlandse titel noemen we homologatie en deze gold voor ingelijf-
de geslachten (in een enkel geval voor benoemden). In Nederland zijn de titels graaf en 
ridder altijd gehomologeerd. De overgang van de titel sluit aan bij dat wat hierover was 

37   Kuiper, ‘Adel in Nederland’, 79.
38   De lijst van families die verheven werden met een clausule staan vermeld in De Neve, ‘Genealogiebeoefening’, 

149 noot 42.
39   Kuiper, ‘Adel in Nederland’, 78.
40   Een uitzondering vormen leden van de familie De Bourbon de Parme die in 1996 zijn ingelijfd met homologatie 

van de titel prins.
41   De wijze van overgang bij eerstgeboorte is vastgelegd in het KB van 26 maart 1868. De titel gaat van de oud-

ste zoon over op diens oudste zoon enz., bij vooroverlijden van de oudste zoon rechtstreeks op diens oudste 
zoon; als deze laatste geen zoon heeft op de tweede kleinzoon enz. en in geval van uitsterven van de tak van 
de oudste zoon op dezelfde wijze op de tak van de tweede zoon en zo verder. Als er geen enkele wettige man-
nelijke afstammeling meer is, komt de titel te vervallen.

42   Van Meeuwen, ‘Een en ander over Nederlands adelsrecht’, 84. Van Meeuwen stelt hier dat inzake de titulatuur 
een ruimhartig standpunt werd ingenomen. Lindeijer daarentegen vindt dat door de gestelde eisen sommige 
families zich wettelijk beroofd zagen van een titel waarmee ze door standgenoten zonder meer aanvaard wer-
den. Lindeijer, ‘Koning Willem I en de Gelderse adel’, 61.
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bepaald in het door de buitenlandse soeverein verleende adelsdiploma. Ten slotte kon een 
titel verleend worden, zowel op verzoek van de aanvrager als op instigatie van de koning. 
Voor titelverlening kwamen zowel ongetitelden als getitelden in aanmerking. In het laat-
ste geval betreft dit de verlening van een hogere titel. Verlening kon dus los staan van de 
nobilitatie. Bij verlening is er in principe sprake van overgang bij eerstgeboorte.

Aan elke adelsgunst was een diploma verbonden. De verleende adelsgunst werd pas ef-
fectief nadat het diploma aangenomen (gelicht) was. Deze lichting moest vergezeld gaan 
van het voldoen van de verplichte heffingen. Deze heffingen konden bestaan uit taxa, le-
ges, registratierecht en zegelrecht. In het KB van 30 september 1815, nr. 10 staan de vol-
gende taxa opgesomd: verheffing f 365; erkenning of inlijving f 275; verheffing tot de ti-
tel van baron f 275; verheffing tot de titel van graaf f 365; verheffing tot de titel van hertog 
f 600; verheffing tot de titel van prins f 1000. Het bedrag voor jura en leges mocht maxi-
maal f 120 zijn.43 Het KB van 28 december 1816, nr. 45 bepaalde de termijn voor het lich-
ten op zes maanden. Toen in 1819 bleek dat veel personen hun diploma nog niet gelicht 
hadden, werd bij het KB van 20 april 1819, nr. 2 de termijn verlengd tot 1 augustus van 
dat jaar. Daarna vervielen de adelsgunsten. In de Zuidelijke Nederlanden is een flink aan-

Afb. 2.4 Portret van jonkheer 
A.Th. van Rijckevorsel van Kes-
sel (1783-1846), 1830. Aan hem 
werd, nadat hij in 1829 was ver-
heven, in 1841 de titel baron bij 
eerstgeboorte verleend  
(NL-HtSA, foto Atelier André 
Schreurs).
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tal nobiliteringen op basis hiervan niet effectief geworden. De lichting van het diploma is 
niet voor alle genobiliteerden verplicht geweest. In het KB van 30 september 1815, nr. 10 
werd bepaald dat benoemden in de ridderschappen afkomstig uit riddermatige geslach-
ten geen diploma behoefden te lichten. Voor alle overige benoemden ging gelden dat zij 
een akte van bewijs moesten lichten behalve als hun afwezigheid in de ridderschap vóór 
1795 geacht werd te zijn veroorzaakt door hun (rooms-katholieke) godsdienst. Men wilde 
hiermee de betrokkenen ontzien door de kwestie van erkenning c.q. inlijving of verheffing 
niet ter sprake te brengen. De koning kon vrijstelling verlenen van de zogeheten taxa en 
leges en hij heeft van deze mogelijkheid tot 1850 vrij vaak gebruikt gemaakt. Op de achter-
grond speelde vaak een gebrek aan financiële middelen.44 Een diploma werd niet gelicht 
indien de heffingen niet waren voldaan. Dit heeft zich vrij dikwijls voorgedaan. Redenen 
konden zijn het niet kunnen (of willen) voldoen van de heffingen, onvrede met de verleen-
de adelsgunst of het niet op prijs stellen van de nobilitatie. Dit laatste kwam vooral voor in 
de Waalse provincies. Oorzaken van onvrede met de verleende adelsgunst waren bijvoor-
beeld het feit dat er verheffing en geen erkenning had plaatsgevonden of het niet verlenen 
van een titel of een lagere titel dan waar men recht op meende te hebben.45

2.3.3 De ontwikkelingen onder koning Willem I en koning Willem II

Als de uitgangspunten van het adelsbeleid van koning Willem I en zijn adviseurs zijn te 
beschouwen: aanvulling van de adel met regentenfamilies en daarmee gelijk te stellen 
geslachten; herstel van de staatsrechtelijke positie van de adel en instelling van een hoog 
college van staat voor adelszaken onder de naam Hoge Raad van Adel.46 Met behulp van 
deze uitgangspunten is een adelsbeleid geformuleerd en uitgevoerd, dat in grote lijnen 
aansloot bij het adelsbeleid van Lodewijk Napoleon. Men wilde niet komen tot een ‘restau-
ratie’ van de oude riddermatige adel maar tot een vernieuwing, uitbreiding en verjonging 
van de adel. Om politieke redenen wilde Willem I zich omringen met een adelsgroep die 
bestond uit de elite van aanzienlijken, vermogenden en invloedrijken in den lande, waarin 
dus plaats was voor de ‘oude’ adel (zowel riddermatige als niet-riddermatige) en het ‘oude’ 
regentenpatriciaat maar ook voor degenen die anderszins vóór 1813 tot aanzien waren ge-
komen, zoals bestuurders uit de Franse tijd en door Napoleon geadelden. Er mocht geen 
plaats zijn voor armoedzaaiers en leeglopers. De opzet was te komen tot een leidinggeven-
de stand.47 En hoewel de aldus gevormde adel in zekere zin regionaal geworteld en geori-
enteerd bleef, vond er op deze manier een nationale amalgamering plaats tot een nieuwe 
‘notabelenstand’.48 Willem I bemoeide zich persoonlijk met het beleid en had daarop veel 

43   ‘Bijlage III: Wetten, besluiten en regelingen onder het Koninkrijk der Nederlanden’, in: De Hoge Raad van Adel, 
186.

44   Zie hiervoor bijvoorbeeld de aanvragen om kwijtschelding van taxa van J.L. Stern en H.F. de Grez in bijlage 2 
tabel 2.15.

45   Een ander voorbeeld van het niet-lichten van een diploma betreft Hans Willem de Blocq van Scheltinga die met 
zijn wettige afstammelingen in de adel werd verheven bij KB van 19 oktober 1858, nr. 85. Hij vroeg revisie van 
dat besluit aan in verband met de tenaamstelling van hem en zijn zoons. Mulder-Radetzky en De Vries, Geschie-
denis van Oranjewoud, 64.

46   Van Valkenburg, ‘Adelsbeleid sedert 1813’, 58.
47   Prak en Aalbers, ‘Inleiding’, 14-15; Aalbers, ‘Willem Anne van Spaen van Hardestein’, 127.
48   Van der Laarse, A Nation of Notables, 16.
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invloed. Omdat hij voor zijn eenheidsstaat een nationale adel wilde, brak het beleid (gelei-
delijk) met historisch gegroeide gewestelijke ontwikkelingen.49 In het vervolg zullen we 
zien hoe aan dit adelsbeleid vorm is gegeven.50

Ten eerste komen we dan bij de benoemingen in de ridderschappen en hiermee was 
haast geboden. Nadat op 24 juni 1814 de Hoge Raad van Adel was ingesteld en op 25 juli 
de eerste vergadering had plaatsgevonden, kreeg de raad op 10 augustus het verzoek van 
Willem I om te komen met een opgave van nog in leven zijnde edelen die vóór 1795 in 
de ridderschappen of landdagen zitting hadden gehad. Op 11 augustus ging er een ver-
zoek uit aan de gouverneurs om een opgave. Op 13 augustus had de raad zelf al een lijst 
opgesteld van riddermatige geslachten, ook van degenen die niet beschreven waren, bij-
voorbeeld op grond van hun rooms-katholieke geloofsovertuiging. In april 1814 diende de 
gouverneur van Noord-Brabant, Hultman, zijn opgave in en op 23 augustus waren de op-
gaven van de meeste gouverneurs binnen, waarna op 28 augustus de eerste benoemingen 
volgden. Tot 1 juli 1816 vonden er nog aanvullende benoemingen plaats. In de Staatscou-
rant had een oproep gestaan aan geslachten die waren overgeslagen om zich alsnog aan 
te melden. Ook de gouverneurs kwamen nog met aanvullingen op hun lijsten. Vanwege 
de haast bij de benoemingen zijn er nogal wat slordigheden opgetreden. De eerste benoe-
mingen waren al gedaan voordat in het SB van 13 februari 1815, nr. 60 de formele basis 
van het adelsbeleid verder was uitgewerkt. Ook heeft men zich niet volledig gerealiseerd 
wat de consequenties waren van de bepalingen omtrent titels en diploma’s. In de loop der 
tijd zijn er maatregelen genomen om de opgetreden problemen op te lossen.51

Het is aannemelijk dat Willem I via de benoemingen in de ridderschappen meteen 
een stempel op het adelsbeleid wilde drukken en dus gekozen heeft voor zowel ‘oude’ als 
‘nieuwe’ aanzienlijken. Omdat de ridderschappen fungeerden als kiescollege voor Pro-
vinciale Staten, lijkt het logisch dat de benoemden ook een zekere binding met de pro-
vincie moesten hebben. De benoemingen in de ridderschap van Overijssel bestonden bij-
voorbeeld voor het overgrote deel uit leden van de voormalige ridderschap of hun zonen. 
Ook werden er drie katholieken benoemd die lid waren van oude Gelderse geslachten. In 
Zeeland werd één afstammeling van oude inheemse adel benoemd en twee leden van ge-
slachten met een buitenlands adelsdiploma. De rest van de benoemingen waren in feite 
verheffingen van leden van oude regentengeslachten.52 We zien dus in beide provincies 
een keuze voor voornamelijk ‘oude’ aanzienlijke geslachten, in Overijssel adel en in Zee-
land, bij afwezigheid van adel, regentenpatriciaat.

Na de eerste benoemingen volgden er meteen rekesten om opname in een ridderschap 
of een andere vorm van adelsverlening. Bij het KB van 15 april 1815 werd een eerste groep 
van achttien Nederlanders erkend, ingelijfd of verheven. Onder de laatsten bevonden zich 
personen die om erkenning verzocht hadden maar hun oude adeldom onvoldoende met 
bewijzen konden staven.53 Bij de inhuldiging van koning Willem I op 21 september 1815 
volgde voor een groot aantal Nederlanders een rangverhoging of toetreding tot de adel. 
Met een KB van diezelfde datum werd een groot aantal leden van regentengeslachten op-
genomen in de adel. Onder hen was een flink aantal Amsterdamse families. Het kan zijn 
dat de koning op deze wijze de geslachten met wie zijn voorvaderen een moeilijke verhou-
ding hadden, aan zich wilde binden.54

Als we kijken naar de cijfermatige analyse van de opname van geslachten in de Neder-
landse adel,55 dan blijkt dat van de ‘oude adel’ er maar 21 erkend zijn. Het merendeel viel 
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onder de benoemden, hetgeen betekent dat men bij de benoemingen redelijk volledig was 
geweest. De 65 ingelijfde geslachten bestonden voor een deel uit buitenlandse geslachten 
waarvan leden als officier in Nederlandse dienst waren. Als we er gemakshalve van uit 
gaan dat het bij de benoemden en erkenden om oude adel gaat56 en bij de verhevenen om 
nieuwe adel, dan blijkt dat aan het einde van de periode 1814-1849 oude en nieuwe adel 
elkaar in evenwicht hielden (203 benoemde en erkende geslachten en 208 verheven ge-
slachten). De oude adel was niet zo gelukkig met het adelsbeleid van Willem I omdat men 
vond dat het verschil tussen oude en nieuwe adel wel snel werd uitgewist en de cijfers lij-
ken deze mening te ondersteunen.57

Het gevoerde adelsbeleid kan het best beoordeeld worden door te kijken naar de verhef-
fingen. Veel verheffingen vonden plaats op basis van een rekest, hoewel de koning ook 
zelf het initiatief kon nemen. Dit laatste zien we bij verheffingen die uitsluitend of overwe-
gend volgden op grond van persoonlijke verdiensten. Sommige rekestranten motiveerden 
hun aanvraag uitvoerig maar velen deden alleen een beroep op ‘Zijner Majesteits welwil-
lendheid’, zoals bijvoorbeeld J.C.G. van der Brugghen. Hij motiveerde zijn aanvraag van 
22 november 1814 om benoeming in de ridderschap van Noord-Brabant met de opmer-
king dat zijn geslacht, familiebetrekkingen en bezittingen aan de Vorst genoegzaam be-
kend waren.58 Men ging ervan uit dat in de betrekkelijk kleine samenleving van die dagen 
de koning en zijn adviseurs voldoende bekend waren met iedere notabele familie en het 
voorgeslacht. Wellicht meende men dat persoonlijke verdiensten bij de beoordeling van 
een rekest minder gewicht in de schaal legden dan een schitterende afkomst.59

In het algemeen speelden bij een verheffing de persoonlijke levensomstandigheden een 
rol. Men keek naar positie, welstand en reputatie van de kandidaat. In een gesprek met 
een van de schrijvers van het artikel ‘Zur Genealogie der Genealogie’ deelt Van Valken-
burg mee dat in feite ‘ieder die adellijk leefde, mede gezien de in België bestaande situa-
tie’, door koning Willem I geadeld werd. Van Valkenburg vond dit heel verstandig.60 Maar 
ook op de familieachtergrond lag een sterk accent. We hebben in Nederland immers te 
maken met een erfelijke adel en daarom was voorzichtigheid geboden bij onbekendheid 
met de familie of twijfel over het nageslacht. Men huldigde tot ver in de negentiende eeuw 
de opvatting dat er minstens drie generaties nodig waren om te komen tot een gedegen 

49   Kuiper, ‘Adel in Nederland’, 86.
50   De beschrijving en analyse van het adelsbeleid tijdens het bewind van de Oranjevorsten is voornamelijk geba-

seerd op Van Valkenburg, ‘Adelsbeleid sedert 1813’ en het artikel Bruin, ‘Een verloren zaak’. Bruin baseert zich 
overigens ook op de bijdrage van Van Valkenburg.

51   Zie hiervoor paragraaf 2.3.2.
52   Van Meeuwen, De Ridderschap van Noord-Brabant, 31-34.
53   In Noord-Brabant gold dit voor J.C.G. van der Brugghen. Zie voor zijn verheffing bijlage 2 tabel 2.15.
54   Van Valkenburg, ‘Adelsbeleid sedert 1813’, 59.
55   Zie voor de cijfers over de regeringsperioden van Willem I en Willem II bijlage 2 tabel 2.1.
56   Dit is niet helemaal juist, want er zijn ook niet-adellijke geslachten benoemd.
57   Kuiper, ‘Adel in Nederland’, 86.
58   Citaat uit Kuiper, ‘Adel in Nederland’, 64. Zie voor de aanvraag van Van der Brugghen HRvA, AHRvA, inv.nr. 281, 

’Kort extract uit de notulen’, 1814-1878.
59   Bruin, ‘Een verloren zaak’, 145.
60   Bruin en Schmidt, ‘ “Zur Genealogie der Genealogie” ’, 272, noot 22. Bij de volgende ‘Brabantse’ verheffingen 

speelden deze criteria in de argumentatie een rol: P.E.A. de la Court, M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen, J.F. de 
Kuijper, W.H. van Thije Hannes en A.H. des Tombe. Bijlage 2 tabel 2.15.
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beoordeling van de voornaamheid van een familie.61 In de loop van de eeuw konden ook 
industriële verdiensten grond voor verheffing zijn. Families die hun opname in de adel 
in de hier behandelde periode daaraan dankten, zijn bijvoorbeeld Van Bommel te Leiden 
en Smits te Eindhoven.62

De verheffingen zijn te analyseren door deze in te delen in een viertal categorieën, na-
melijk:
a  regentengeslachten, waaronder worden verstaan de families die vóór 1795 in drie ge-

neraties in de rechte lijn vroedschapsleden in belangrijke stemhebbende steden gehad 
dan wel in generaliteits- of admiraliteitscollege’s of die raadsheren in het Hof van Hol-
land enz. hebben geleverd;

b  rooms-katholieke geslachten die qua positie en levenswijze met inheemse adel of re-
gentengeslachten zijn gelijk te stellen;

c  hervormde geslachten die aan dit criterium voldoen en
d  geslachten die hun adeldom voornamelijk danken aan de persoonlijke verdiensten van 

de genobiliteerde.63

Het cijfermatige overzicht laat dan zien dat in de eerste drie jaar van het bewind van Wil-
lem I meer dan de helft van het totaal aantal verheffingen van regentenfamilies in deze 
periode (1814-1849) zijn beslag kreeg. Zij vormen dan ook bijna 37% van het totaal aan-
tal verheffingen. Verder valt op dat er in de categorie families die vanwege hun algemene 
positie verheven zijn, maar twee rooms-katholieke families voorkomen en 24 hervormde. 
Deze verhouding wordt in de loop der jaren wel wat rechtgetrokken maar over de totale 

Afb. 2.5 De familie Smits uit Eindhoven was een van de families die haar opname in de adel mede te dan-
ken had aan industriële verdiensten. De familie bezat onder anderen een fabriek, waarvan op deze afbeel-
ding de afgebrande restanten te zien zijn aan ’t Molenwater in Eindhoven (NL-EhvRHCe, 20022 collectie 
Aben; prentbriefkaarten, foto Jan Nicolaas Boon (uitgever)).
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regeringsperioden van de koningen Willem I en Willem II is het aantal rooms-katholieke 
families maar 20% van het totaal aantal in deze categorie verheven families. Het aantal 
verheffingen vanwege persoonlijke verdienste bedraagt 20% van het totaal.

2.3.4 De verdere ontwikkelingen vanaf koning Willem III

Na 1848 nam de belangstelling van de monarch voor het gebruik van het instrument nobi-
litatie af. De grondwetswijziging van 1848 zal hierin een rol gespeeld hebben. De politieke 
rol van de adel was immers vrijwel uitgespeeld en ook de persoonlijke invloed van de mo-
narch nam steeds verder af. De Hoge Raad van Adel, die zeker door zijn rol bij de vorming 
van de ridderschappen in de beginjaren nog invloed had kunnen uitoefenen, had niets 
meer in de melk te brokkelen. De raad stond voortaan onder ministeriële verantwoor-
delijkheid en had zich neer te leggen bij de politieke en maatschappelijke werkelijkheid.

De analyse van de verheffingen vanaf 184964 laat ten eerste zien dat het totaal aantal toe-
tredingen tot de adel sterk teruggelopen is van 294 (exclusief de 182 benoemingen) in de 
periode 1815-1849 tot 64 in de daaropvolgende zeventig jaar. Ten tweede valt op dat er in 
deze periode nog maar twee erkenningen hebben plaatsgevonden. Een van die twee, die 
van de familie Ploos van Amstel, heeft nogal wat stof doen opwaaien. De familie, die be-
weerde af te stammen van de heren Van Amstel en daarvoor steunde op een verklaring 
van prins Frederik Hendrik, werd erkend, mede op basis van het feit dat Frederik Hen-
drik de familie twee eeuwen eerder met deze verklaring ook erkend had. In 1864 bestond 
er echter wel enige twijfel over de aanspraak op afstamming van oude adel. De erken-
ning vond plaats ‘om het even’ of zijn familie ‘al dan niet met de heeren van Amstel ver-
maagschapt was’.65 Toen het afstammingsverhaal niet bleek te kloppen, verviel daarmee 
de grond voor de erkenning. Eenmaal verleende adeldom werd echter niet vervallen ver-
klaard.

Ook het aantal inlijvingen is sterk verminderd maar vormt wel een groter deel van 
het geheel (31% in deze periode tegenover 22% in de eerste periode). Ook in de periode 
1920-1965 zijn er nog drie geslachten ingelijfd zodat het totaal aantal op 88 komt. Bij de 
verdeling van deze 88 geslachten naar herkomst van het adelsdiploma blijkt dat bijna de 
helft (44%) zijn oorsprong vond in het Heilige Roomse Rijk.66 In de regeringsperiode van 
Willem III zijn er vier families vanwege hun algemene positie verheven, waaronder één 
rooms-katholieke familie. Ook na 1848 zijn de protestantse families in de meerderheid in 
deze categorie en vormen de regentenfamilies nog steeds een groot deel van de verheve-

61   Bij de volgende ‘Brabantse’ verheffingen werden het aanzien van vorige generaties en/of de reputatie van de 
kinderen genoemd in de overwegingen: J. de Jong van Beek en Donk, B.M.A.A. en R.F.M.A. de Roy van Zuide-
wijn en J.B. van Bommel. Bijlage 2 tabel 2.15.

62   Zie bijlage 2 tabel 2.15 voor de verheffing van een andere tak van het geslacht Van Bommel in de persoon van 
J.B. van Bommel en de verheffing van J.J. Smits van Eckart.

63   Van Valkenburg, ‘Adelsbeleid sedert 1813’, 63. Zie voor de cijfers over de regeringsperioden van Willem I en Wil-
lem II bijlage 2 tabel 2.3.

64   Zie voor de cijfers over de periode vanaf 1849 tot 1920 bijlage 2 tabel 2.2 en tabel 2.4.
65   De Neve, ‘Genealogiebeoefening’, 137-138, citaat 138.
66   De verdeling is: 39 diploma’s van de Weense keizers van het Heilige Roomse Rijk, 22 van de Duitse vorsten, 11 

van de koningen van Frankrijk en 16 van andere landen (waaronder 6 van Zwitserland). De Neve, ‘Genealogie-
beoefening’, 62.
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nen (40% in deze periode). Het aantal verheffingen wegens persoonlijke verdienste is in 
relatieve zin toegenomen (40% in deze periode tegenover 20% in de eerste periode). Van 
de zeventien verheffingen vallen er vijftien in de regeringsperiode van Willem III, een 
teken, dat in deze periode het accent in het verheffingenbeleid sterk op persoonlijke ver-
dienste lag. Het ging hier om militairen, hofdignitarissen en bestuurders. Er bevonden 
zich geen belangrijke zakenlieden, wetenschapsmensen of kunstenaars onder. Ook bij 
de beoordeling van om verheffing vragende regentengeslachten speelde persoonlijke ver-
dienste een rol, echter geen doorslaggevende. Evenmin was een patricische afstamming 
alleen voldoende. Bij elke aanvraag in deze categorie worstelde men met de vraag wat 
voldoende ‘patricisch’ was en of men de nadruk moest leggen op ‘ascription’ of ‘achieve-
ment’, of wel dat men moest kiezen voor de verdiensten van een schitterend voorgeslacht 
of de individuele kwaliteiten van de rekestrant.67 Dit was een gevolg van het ontbreken van 
een duidelijke richtsnoer betreffende het benodigde maatschappelijke aanzien, veroor-
zaakt door het ‘politieke’ karakter van het beleid onder Willem I en zijn ‘absolute’ zeggen-
schap hierover.68 Wat de discussie nog verder bemoeilijkte en wat men bij elke aanvraag 
opnieuw afwoog, was de mate van vermogendheid van de rekestrant.69

Ook industriële verdiensten konden een reden zijn om te worden verheven, zoals blijkt 
uit een door de Hoge Raad van Adel uitgebracht advies betreffende het rekest van Pe-
trus Regout in 1873.70 De Raad ging in het advies omstandig in op het argument dat 
succes in zaken grond kon zijn voor een verheffing. Zij verwijst hierin naar eerder ver-

heven families en komt dan tot het volgen-
de standpunt: ‘Wel is waar zijn daarvan in 
de laatste jaren geen gevallen op te noemen, 
maar de Hooge Raad van Adel vermeent dat, 
terwijl uit de aangehaalde voorbeelden blijkt 
dat het industrieel of financieel element aan 
onzen adel niet vreemd is, het welligt staat-
kundig zoude zijn dit element, als middel tot 
belooning van groote verdiensten of tot aan-
moediging van ondernemingszucht en vrij-
heid, ook in het vervolg van tijd niet geheel 
uittesluiten’.71 Het negatieve advies van de 
Raad in het geval Regout had een andere oor-
zaak. Men beschouwde Regout als een parve-
nu. Het prestige, ‘de luister’ van de adel was 
in het geding en daarom adviseerde men ne-
gatief. Dit geval toont dus nogmaals aan dat 
persoonlijke verdiensten alleen niet voldoen-
de waren. Het gedrag en de levensstijl van de 
rekestrant mochten niet indruisen tegen de 
fatsoensnormen en de erecode van de Neder-
landse adel. Men moest tot de deftige lieden 
behoren om voor verheffing in aanmerking 
te komen. De Hoge Raad van Adel hanteerde 
een ‘esprit-de-corps’ dat de beoordelingen in 

Afb. 2.6 Jonkheer W.H. van Thije Hannes (1774-
1849) werd in 1830 verheven nadat de Hoge 
Raad van Adel bij de gouverneur van Noord-Bra-
bant had geïnformeerd of rekestrant door zijn 
gedrag en gehechtheid aan de bestaande orde in 
aanmerking kwam voor verheffing (Nl-HtBHIC, 
1304, RNBr, inv.nr. 18, Gorinchem, foto Schortel-
doek).
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niet geringe mate beïnvloedde. In Noord-Brabant werd bijvoorbeeld bij de verheffing van 
W.H. van Thije Hannes aan de gouverneur gevraagd of rekestrant door zijn gedrag en ge-
hechtheid aan de bestaande orde in aanmerking kwam voor verheffing en voor de verhef-
fing van de Van Roy’s van Zuidewijn berichtte de Commissaris des Konings over de maat-
schappelijke positie en het zedelijke gedrag van de rekestranten.72

Tijdens de regeringsperiodes van de koninginnen Emma en Wilhelmina kende men na-
genoeg alleen maar gewicht toe aan het verleden. Vooral tot 1910 is er sprake van een toe-
name van verheffingen van regentenfamilies, met name van families die tijdens de Repu-
bliek vooraanstaand waren maar in de negentiende eeuw niet zo op de voorgrond traden. 
Het beleid kreeg een meer formeel karakter, waarbij men het verleden zwaarder liet we-
gen dan het heden.73 Dit leidde vanaf 1900 tot een verstarring van het adelsbeleid met vrij-
wel alleen nog maar verheffingen van regentenfamilies (40% van het totaal aantal verhef-
fingen vanaf Willem III en 68% van het aantal verheffingen vanaf Emma). Voor ‘nieuwe 
mensen’ was geen plaats meer. Vanaf 1910 kwam het hele verheffingenbeleid vrijwel tot 
stilstand. Koningin Wilhelmina schijnt er persoonlijk niet voor gevoeld te hebben ‘nieu-
we mensen’ toegang te verlenen tot de adel, die zodoende steeds meer een gesloten groep 
ging vormen. In de discussies over de adelswetgeving in 1994 is de adel aangeduid als 
‘historisch instituut’ en dat moest vooral zo blijven.74 Gezien de verstarring in het beleid 
en de nadruk op het verleden kunnen we echter in deze periode al spreken over de adel 
als ‘historisch instituut’, als een gestold relict uit het verleden.75

2.3.5 Het prestige van de adel

Hoewel in het voorgaande al ter sprake is gekomen dat het in de negentiende eeuw vrij 
gebruikelijk was dat toetreding tot de adel een gevolg was van een rekest van de geadelde, 
is vooral gekeken naar het beleid. Wat waren hiervan de achtergronden en welke ideeën 
en argumenten hanteerde de overheid (vooral in de persoon van de monarch) bij het ma-
ken van keuzes? Het uiteindelijke resultaat zoals dat naar voren komt in de gepresenteer-
de cijfers, was echter evenzeer het gevolg van de ingediende rekesten. Wat waren hier-
van de achtergronden, en welke ideeën en argumenten hanteerden de rekestranten? Wat 
deed hen een rekest indienen? Een antwoord op deze vragen is even noodzakelijk om de 

67   In zijn inleiding bij de vertaling van werk van Max Weber omschrijft Albert Benschop het begrippenpaar ‘ascrip-
tion’ en ‘achievement’ als ‘collectivistisch’ toegeschreven of geërfde kwaliteiten en ‘individualistische’ presta-
tiestandaarden. Benschop en Weber, Over klassen, standen en partijen, 27.

68   Bruin, ‘Kwesties van stand.’, 125-128.
69   Bij de verheffingen van B.M.A.A. en R.F.M.A. de Roy van Zuidewijn en J.H. de Ranitz bijvoorbeeld, werd in de 

rapportering van de commissaris des Konings/der Koningin ook de financiële positie van de rekestranten be-
handeld. Bijlage 2 tabel 2.15 en noot 59.

70   Bruin behandelt de casus Regout uitvoerig omdat hierbij sprake is van industriële verdiensten als argument 
voor adelsverheffing, maar vooral omdat uit de hele afhandeling van het rekest is af te leiden welke ideeën er in 
de Hoge Raad van Adel leefden omtrent het adelsbeleid. Bruin, ‘Een verloren zaak’, 147-150.

71   Geciteerd in Bruin, ‘Een verloren zaak’, 148.
72   Bruin, ‘Een verloren zaak’, 149-150. Zie voor de verheffingen in Noord-Brabant bijlage 2 tabel 2.15.
73   Van Valkenburg, ‘Adelsbeleid sedert 1813’, 67.
74   Kuiper, ‘Adel in Nederland’, 78-79.
75   Kuiper stelt dat door het verlies van zijn staatkundige positie de adel eigenlijk in 1848 al een soort historisch 

instituut was geworden. Kuiper, ‘Adel in Nederland’, 89.
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totstandkoming en samenstelling van de Nederlandse adel gedurende de negentiende en 
twintigste eeuw te kunnen beoordelen als kennis over de uitgangspunten van het adels-
beleid.

Adelspretenties zijn een historisch gegeven, want al vóór 1700 komen we families tegen 
die beweerden deel uit te maken van adel.76 Het fundament van zo’n adelspretentie was 
vaak de suggestie die uitging van een (ver)fraai(d)e familienaam en het usurperen van een 
adellijk familiewapen. Daarna volgde de opstelling van een genealogie met zo veel mo-
gelijk generaties die er vooral op was gericht afstamming uit een middeleeuws adellijk 
geslacht aan te tonen. Men ging hiertoe vaak over als de familie zich als aanzienlijk ging 
beschouwen.77 Vóór 1795 richtte men zich op de maatschappelijke acceptatie van de ge-
claimde adeldom, maar ook na 1813 bleven adelspretenties bestaan en streefde men naar 
een formele opname in de koninkrijksadel.78 Zo’n opname alleen werd echter vaak als on-
voldoende beschouwd. Men koesterde ook in de negentiende eeuw graag het idee dat men 
behoorde tot de ‘oude’ adel. Verschillende regentengeslachten trachtten met veel uiterlijk 
en heraldisch vertoon en genealogisch wapengekletter aannemelijk te maken dat zij van 
‘oude’ adel waren. Nogal wat families die erkenning of inlijving aanvroegen, moesten zich 
met verheffing tevreden stellen. Soms was de adelspretentie zo opvallend vals dat men blij 
mocht zijn dat de koning überhaupt tot verheffing overging en ook kwam het soms hele-
maal niet tot een adelsgunst.79

Er waren dus families die op basis van beweerde adeldom opgenomen wilden wor-
den in de koninkrijksadel. Kon men de pretentie niet voldoende hard maken, dan volgde 
vaak toch toetreding tot de adel omdat men wel behoorde tot de aanzienlijken. Daarnaast 
waren er natuurlijk de families die al gedurende kortere of langere tijd als adellijk be-
schouwd werden. Het was logisch dat ook zij tot de koninkrijksadel gerekend wilden wor-
den. Wel hadden sommigen moeite met het feit dat hiervoor erkenning door de monarch 
noodzakelijk was, zoals blijkt uit het volgende citaat: ‘het is ook wat vreemds dat de adel 
der Wassenaeren die bestond voor dat Nassauw hier bekend was thans moet erkent wor-
den door hun om nog te mogen blijven bestaan.’80

Zeker in de eerste helft van de negentiende eeuw was het aantrekkelijk tot de adelstand 
te behoren. Men beschikte over zekere politieke rechten en was onderdeel van de groep 
waaruit de bekleders van aanzienlijke posten en andere leidinggevenden gerekruteerd 
werden. Ook het Amsterdamse regentenpatriciaat, dat aanvankelijk grote bezwaren had 
tegen de Oranje-adel, zag in dat het om te blijven meetellen op politiek en maatschappe-
lijk terrein en greep te houden op de regeringszaken, moest overgaan tot toetreding tot 
die adel. In 1815 en daaropvolgende jaren werden dan ook een groot aantal familiehoofden 
van regentengeslachten genobiliteerd. Men zei van het Amsterdamse regentenpatriciaat 
dat het zich als ‘regentenadel groepeerde om het vorstenhuis’.81

Na 1848 was het met de staatsrechtelijke voorrangspositie van de adel gedaan. Ook in 
andere opzichten zette een zekere maatschappelijke daling in, een verschijnsel dat de 
negentiende-eeuwers ook waarnamen en dat voor de aanzienlijken onder hen een reden 
geweest kan zijn om geen adeldom meer te ambiëren. Toch was dit geen doorslaggevend 
of allesoverheersend motief. Als blijk van stand telde een adellijke titel nog steeds en ze-
ker voor de oude elites vormde adeldom een wapen in de strijd tegen de maatschappelij-
ke bedreiging.82 In de negentiende eeuw nam de sociale mobiliteit toe en groeide tevens 
de acceptatie van dit verschijnsel. De elite zag dat het eigen maatschappelijk prestige ter 
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discussie stond en voelde de behoefte het bedreigde aanzien tegen de druk van onderen 
te beschermen. Nieuwe groepen deden hun intrede in het patriciaat en de ‘oude’ patrici-
ers wilden de grens tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ duidelijk markeren. Opname in de adel kon 
hierbij helpen, want dat verschafte herstel van prestige en zette de ‘nieuwe’ patriciërs op 
een niet te overbruggen achterstand.83 De behoefte om de eigen status (opnieuw) te be-
vestigen en af te bakenen tegenover anderen kwam mede voort uit een besef van onze-
kerheid over de eigen positie. Door de snelle maatschappelijke veranderingen van de late 
negentiende eeuw leden de hogere standen aan wat wel is genoemd ‘statusangst’.84 Deze 
angst probeerde men de baas te worden door juist het eigen aanzien te benadrukken. 
‘Aanzien’ bleef dus een belangrijk argument voor de rekestranten. Het ‘esprit-de-corps’ 
speelde een belangrijke rol in het adelsbeleid en dit beleid verstarde tegen het einde 
van de negentiende eeuw. De Nederlandse adel was vooral een bolwerk van respectabele 
‘oude families’ waarin voor ‘nieuwe mensen’ steeds minder plaats was. Het toetreden tot 
zo’n groep vormde des te meer een middel om zich te onderscheiden van de opkomende 
burgerij.85

2.4 De adel in Noord-Brabant

2.4.1 Een bijzondere situatie

Als we de ontwikkeling van de adel in onze streken nog eens kort samenvatten, ontstaat 
het volgende beeld. In de Middeleeuwen was de samenstelling en afbakening van de adel 
nog weinig geformaliseerd en was er ten aanzien hiervan ook sprake van regionale ver-
schillen. Met het ontstaan van de Republiek en de gewestelijke staten kwam er een regle-
mentering voor de ridderschappen of voor een andere vorm van afvaardiging van de adel 
naar de staten. Wie wel of niet van adel was werd nog steeds bepaald door het maatschap-
pelijk veld. Daarna volgde een korte onderbreking waarin de adel veel van zijn rechten ver-
loor. Na 1813 zien we dan het ‘herstel’ van de adel, waarbij men enerzijds voortborduurde 
op de vóór 1795 bestaande toestand maar anderzijds putte uit een reservoir van niet-adel-
lijke aanzienlijke families. Als gevolg van de sterke formalisering en centralisering van 
het adelsbeleid werd de invloed van standgenoten teruggedrongen.

Kijken we nu naar Noord-Brabant, dan zien we een andere ontwikkeling die de gebeur-
tenissen in en na 1813 sterk beïnvloed heeft. In de Middeleeuwen kende ook Brabant adel; 

76   De Neve, ‘Genealogiebeoefening’, 119.
77   De Neve, ‘Genealogiebeoefening’, 123-124.
78   De Neve, ‘Genealogiebeoefening’, 126.
79   De Neve, ‘Genealogiebeoefening’, 131-132. Zie voor de ‘Brabantse’ adelspretenties paragraaf 2.6.4.
80   Kuiper, ‘Van Heerlijkheid naar Familiestichting’, 202.
81   Bruin, ‘Kwesties van stand’, 122-123, citaat 123.
82   Bruin, ‘Kwesties van stand’, 110, 123. Bruin heeft in dit artikel getracht een sociologische interpretatie te geven 

van het verlangen naar standsverheffing.
83   Bruin, ‘Kwesties van stand’, 118-121.
84   Gietman, ‘Genealogie, waarheid en statusangst’, 180. Gietman verwijst naar het boek van Alain de Botton. De 

Botton, Statusangst. 
85   Bruin, ‘Kwesties van stand’, 129.
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volgens Jacob van Oudenhoven was het aantal edelen zelfs zeer groot. Hij schreef in zijn 
Beschrijvinghe van de Meyereye van ’s-Hertogenbosch dat men ‘het daer voor plachte te hou-
den, datter in geen plaetsen in Nederlandt sooveel Edelen plachten te woonen als in de 
Stadt ende Meyerye van den Bossche.’86 Alles veranderde echter toen Noord-Brabant in 
1648 een Generaliteitsland werd. Door het verlies van soevereiniteit en dus van de gewes-
telijke staten kende het geen ridderschap of andere adellijke vertegenwoordiging meer. 
Volgens Van Sasse van Ysselt trok de inheemse adel, die bijna geheel katholiek was geble-
ven, naar de Zuidelijke Nederlanden, stierf uit of verviel tot de mindere stand. Hij zag als 
oorzaken van deze ontwikkelingen het verlies van functies en de hoge belastingdruk.87 
Het verlies van functies voor de katholieken was een gevolg van de Politieke Reformatie 
die in 1660 officieel haar beslag kreeg. Toen werd bepaald dat alle overheidsfuncties be-
kleed moesten worden door Nederduits Gereformeerden, behalve als er geen geschik-
te kandidaten voorhanden waren.88 Over de door Van Sasse van Ysselt geconstateerde 
hoge belastingdruk wordt door de huidige historici genuanceerder gedacht. Pirenne stelt 
dat het moeilijk was te komen tot een evenwichtige beoordeling van de belastingdruk 
en dat hiervoor in ieder geval een vergelijking met andere landgewesten noodzakelijk 
was.89 Kappelhof concludeert ook dat het op basis van het beschikbare onderzoek nog 
niet mogelijk is pertinente uitspraken over de belastingdruk te doen. Wel meent hij ‘dat 
het beeld van het arme Brabant’ zoals dat is geschetst door eerdere geschiedschrijvers, ‘in 
zijn ongenuanceerdheid en met al zijn rancune en morele verontwaardiging geheel en 
al ondeugdelijk is’90 Volgens hem is het idee pertinent onjuist ‘dat Den Haag of Holland 
Brabant arm hebben gemaakt en vervolgens hebben gehouden en dat zij dit met opzet 
hebben gedaan uit wraakzucht of omdat die eigenwijze Brabanders niet protestant wilden 
worden.’91

In 1813 ontbrak de katholieke adel dus. Wel woonden er in de enclaves die tot het grond-
gebied van de provincie Noord-Brabant zouden gaan behoren enkele rooms-katholieke 
families die daar bestuurservaring hadden opgedaan. Aanzienlijke protestantse families 
waren echter ook niet dik gezaaid. Omdat Noord-Brabant als Generaliteitsland geen ver-
tegenwoordiging op Generaliteitsniveau kende, was het voor in het gewest wonende aan-
zienlijke families moeilijk promotie te maken.92 Velen bleven er dan ook vaak maar één of 
twee generaties wonen, zodat de groep protestantse families met bijvoorbeeld langdurige 
ervaring in het stadsbestuur van ’s-Hertogenbosch ook niet groot was.

Rond 1800 verwisselden veel Brabantse kastelen en heerlijke rechten van eigenaar. Van 
Meeuwen dacht dat de gevolgen van de Franse Revolutie hier van invloed zijn geweest en 
gaf een aantal voorbeelden waarbij de meerderheid van de verhandelde goederen in han-
den kwam van protestantse families.93 Van deze families was er echter maar één van oude 
inheemse adel, de Van Tuyll van Serooskerkens, die in 1760 in het bezit kwamen van kas-
teel Heeze. De overige families zouden wel allemaal in de loop van de negentiende eeuw 
toetreden tot de adel in Noord-Brabant.

De situatie was dus in Noord-Brabant in 1813 uitzonderlijk. De provincie kende geen 
ridderschap of andere adellijke vertegenwoordiging, vrijwel geen oude inheemse adel, 
geen regentenpatriciaat dat vergelijkbaar is met dat uit andere provincies en ook weinig 
anderszins aanzienlijke geslachten. Het was duidelijk dat het niet zou meevallen kandi-
daten voor de ridderschap te vinden. De Brabantse adel – ik bedoel in het vervolg met 
de aanduidingen Brabant en Brabants respectievelijk Noord-Brabant en Noord-Brabants, 
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tenzij dat uitdrukkelijk anders is aangegeven – zou vrijwel vanaf het nulpunt opnieuw op-
gebouwd moeten worden. De verhouding tussen oud en nieuw die in andere provincies 
een rol speelde, had hier geen betekenis. De Brabantse adel zou nieuw zijn.

2.4.2 Brabantse adel of adel in Brabant?

In het nu volgende staat de vraag centraal hoe het opbouwproces van deze nieuwe Bra-
bantse adel vorm kreeg. Om deze vraag te kunnen beantwoorden dienen we te weten wie 
er ging behoren tot de Brabantse adel. We zouden dan kunnen beginnen met het door-
nemen van alle SB’s en KB’s die op adelsgunsten betrekking hebben. Elke in Nederland 
verleende adelsgunst is vastgelegd in een SB of KB en afschriften hiervan zijn in diverse 
archieven te vinden.94 Een overzicht van de belangrijkste bepalingen in deze SB’s en KB’s 
is te vinden in De Nederlandse adel: besluiten en wapenbeschrijvingen. Op basis van de hierin 
vermelde besluiten is van elk geslacht dat behoort tot de Nederlandse adel terug te vinden 
wie welke adelsgunst wanneer heeft ontvangen. Voor de tenaamstellingen heeft men ook 
geput uit de door de Hoge Raad van Adel gepubliceerde ‘adelslijsten’ en het Nederland’s 
Adelsboek.95 In deze laatste publicatie zijn alle adellijke geslachten terug te vinden met (in 
de serie die van 1988 tot en met 2014 gelopen heeft) bijvoorbeeld ook de stamreeksen en 
gegevens over ambten en beroepen. De gegevens zijn dus voorhanden. De volgende vraag 
is dan welke geslachten we in ons onderzoek willen betrekken. Gaan we onderzoek doen 
naar de ‘adel in Brabant’ of ‘Brabantse adel’? En als we voor het laatste kiezen, hoe defini-
eren we dan ‘Brabants’?

2.5 De samenstelling van de adel in Brabant

Eerst richten we ons op de samenstelling van de ‘adel in Brabant’, om later te kunnen vast-
stellen in hoeverre dat ook ‘Brabantse adel’ was. Als uitgangspunt voor de groepssamen-
stelling heb ik gekozen voor de ledenlijsten van de ridderschap. Deze zijn uitgegeven on-
der de titels Naamlijst der leden van de ridderschap van Noord-Brabant (’s-Hertogenbosch) 
in de jaren 1882, 1891, 1896, 1901, 1905 en 1912 en Reglement en naamlijst der leden van de 
Ridderschap van Noord-Brabant in 1923. Op basis hiervan is een compleet overzicht samen 

86   Van Sasse van Ysselt, ‘Inleiding’, 2.
87   Ibidem.
88   Zie Kappelhof, Belastingheffing in de Meierij, 69 en 148, waarin hij ingaat op gevolgen van de Politieke Reforma-

tie voor het platteland van de Meierij.
89   Pirenne, ‘De voorgeschiedenis vanaf de Opstand’, 43. Hij sloot zich aan bij Kappelhof en verwees naar diens 

historiografisch overzicht in Kappelhof, Belastingheffing in de Meierij, 11-29.
90   Kappelhof, Belastingheffing in de Meierij, 334-335, citaat 334.
91   Kappelhof, ‘Heren in beweging’, 49, cursivering Kappelhof.
92   Van Sasse van Ysselt, ‘Inleiding’, 16.
93   Van Meeuwen, De Ridderschap van Noord-Brabant, 17-21.
94   Nijkamp e.a., De Nederlandse adel, 27.
95   Nijkamp e.a., De Nederlandse adel, 28. De oudste bron voor onze kennis betreffende de samenstelling van de 

Nederlandse adel is de eerste ‘adelslijst’ (KB van 25 juli 1825), waarop al degenen voorkomen die sinds 1814 in 
de adel waren opgenomen met de titels waarop zij recht hadden en de wijze waarop deze vererfden. Schutte, 
‘Adelsstatuut en adelsboekjes’, 38.
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te stellen van het ledenbestand tot en met 1918 dat is opgenomen in bijlage 1. Door de in 
de reglementen opgenomen toelatingseisen is het waarschijnlijk dat het merendeel van 
de leden een zekere binding met Brabant had. Een voorbeeld is de vanaf 1820 geldende 
eis van inwoning in het gewest gedurende ten minste twee jaren voordat men werd gead-
mitteerd. Nadat de ridderschap was omgezet in een privaatrechtelijke vereniging, kreeg 
het lidmaatschap een andere betekenis. Het lijkt echter aannemelijk dat men toen juist lid 
werd omdat men zich verbonden voelde met de Brabantse adel.

Niet elke edelman in Brabant was echter lid van de ridderschap. Daarom heb ik een aan-
tal andere bronnen gebruikt om te komen tot een zo compleet mogelijke samenstelling 
van de adel in Noord-Brabant in de onderzoeksperiode. In bijlage 1 is een overzicht van 
deze bronnen opgenomen. Tevens bevat deze bijlage een analyse van de bruikbaarheid 
en betrouwbaarheid ervan. Met behulp van de genoemde bronnen heb ik ten eerste een 
overzicht samengesteld van edellieden die bloedverwant waren van een ridderschapslid 
en vervolgens de overige edellieden geïnventariseerd.96 Op deze wijze heb ik een groep sa-
mengesteld van edellieden die lid zijn geweest van de ridderschap en andere meer of min-
der elitaire verenigingen in de provincie en/of deel hebben uitgemaakt van de bestuurlijke 
elite, zo veel mogelijk aangevuld met mannelijke familieleden die in Noord-Brabant ge-
woond en/of gewerkt hebben.

2.6 Het adelsbeleid in Noord-Brabant

In het voorgaande is beschreven hoe het adelsbeleid na 1813 vorm kreeg. Zowel de argu-
menten van de overheid als die van de geadelden zijn ter sprake gekomen. Met behulp 
van de overzichten van Van Valkenburg is het beleid op een aantal aspecten cijfermatig 
geanalyseerd.97 In deze paragraaf volgt een analyse van de uitkomsten van dit adelsbeleid 

Tabel 2.1 Het adelsbeleid ten aanzien van de ‘Brabantse’ adel in de periode 1814-1849

Benoemd Erkend Ingelijfd Verheven Totaal

Koning Willem I

1815 1 1

1816 18 1 19

1817 1 1

1818-’20 1 1 2

Totaal 18 1 2 2 23

1821-’30 2 10 12

1831-’40 1 3 4

Koning Willem II 1840-’49 4 4

Totaal 18 1 5 19 43

Toelichting: een geslacht is, analoog aan de door Van Valkenburg samengestelde statistiek, vermeld bij de eerste 
opname in de Nederlandse adel. Van Valkenburg, ‘Adelsbeleid sedert 1813’, 60. Dit betekent dat de verheffingen van 
H. Bowier, M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen en A.H. des Tombe niet in deze cijfers zijn opgenomen. M. Bowier 
(broer van H. Bowier) behoorde tot de benoemden, van het geslacht De Jonge was in 1814 al een lid erkend als Edele 
van Zeeland en de oom van A.H. des Tombe werd in 1829 ingelijfd met de titel baron.
Bron: bijlage 2 tabel 2.5 t/m tabel 2.9. 
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in Noord-Brabant. Enerzijds wordt aangesloten bij de analyses van Van Valkenburg, an-
derzijds passeren aspecten de revue die speciaal in de Brabantse context van belang zijn, 
zoals religie en verbondenheid met de provincie. Om zowel het standpunt van de over-
heid als van de geadelden zo duidelijk mogelijk te bepalen is ernaar gestreefd enerzijds de 
argumentatie voor toegekende adelsgunsten van zowel de overheid als eventuele rekes-
tranten te achterhalen en anderzijds na te gaan of er aanvragen van families uit Noord- 
Brabant zijn afgewezen en welke argumenten hiervoor gebruikt zijn.

Analoog aan de door Van Valkenburg opgestelde overzichten heb ik voor de ‘Brabantse 
adel’ de tabellen 2.1 en 2.2 opgesteld, waaruit het adelsbeleid ten aanzien van deze groep 
valt af te lezen.98 Tot de ‘Brabantse adel’ heb ik allereerst die geslachten gerekend waarvan 
leden benoemd zijn in de ridderschap van Noord-Brabant.99 Verder heb ik twee erkennin-
gen meegenomen. Het betreft de geslachten Van Heeckeren en Van Lawick. Van beide 
geslachten woonde één lid in Noord-Brabant ten tijde van de erkenning. Onder de inlijvin-
gen en verheffingen zijn die geslachten opgenomen waarvan het (de) ingelijfde of verhe-
ven lid (leden) in Noord-Brabant woonde(n) ten tijde van de inlijving of verheffing. Deze 
keuze betekent dat er geslachten ontbreken waarvan leden wel degelijk tot de Brabantse 
adel gerekend kunnen worden en dat er geslachten opgenomen zijn waarvan bijvoorbeeld 
alleen het ingelijfde of verheven lid tot de ‘adel in Brabant’ behoorde.

Tabel 2.2 Het adelsbeleid ten aanzien van de ‘Brabantse’ adel in de periode 1849-1920

Benoemd Erkend Ingelijfd Verheven Totaal

Koning Willem III

1849-’60

1861-’70 1 1

1871-’80 1 1

1881-’90

Regentschap  
koningin Emma

1890-’98 1 2 3

Koningin Wilhelmina

1898-1910 2 2

1911-’20

Totaal 1 1 5 7

Toelichting: zie toelichting bij tabel 2.1. De inlijvingen van J.L. en J.M.H.J. de Grez zijn niet in de cijfers opgenomen, 
want hun broer respectievelijk vader H.F. de Grez was in 1841 al verheven. De verheffingen van J.B. van Bommel 
en Th.G.M. Smits (van Oyen) zijn ook niet meegenomen, want van hun geslacht zijn leden in respectievelijk 1815 
en 1841 verheven.
Bron: bijlage 2 tabel 2.5 t/m tabel 2.9.

96   Bijlage 1 tabel 1.2 respectievelijk tabel 1.3.
97   Zie noten 55, 63 en 64.
98   Zie bijlage 2 tabel 2.5 tot en met tabel 2.9 voor de details van de benoemingen, erkenningen, inlijvingen en ver-

heffingen.
99   Niet meegenomen zijn de zes Limburgse leden die in 1814 ook benoemd werden en oorspronkelijk behoorden 

tot de ridderschap van Noord-Brabant. Van twee van hen werd bij SB nr. 61 van 17 september 1814 bepaald dat 
hun benoeming moest worden geacht niet te zijn gedaan. Bij KB nr. 62 van 16 februari 1816 werden er drie overge-
schreven naar de ridderschap van Limburg en één naar de ridderschap van Luik. Reglement Noord-Brabant (1923).
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2.6.1 Analyse van de benoemingen

Zoals we eerder hebben gezien was het vanaf 1813 de bedoeling om zowel ‘oude’ als ‘nieu-
we’ aanzienlijken te benoemen.100 Omdat de ridderschappen provinciaal georganiseerd 
waren, was ook de band tussen de benoemde en de provincie van belang. Ten slotte heeft 
ook religie waarschijnlijk gewicht in de schaal gelegd bij het benoemingenbeleid. Hierna 
beoordeel ik de benoemingen in de ridderschap van Noord-Brabant op deze drie aspecten 
teneinde vast te stellen in hoeverre deze een rol gespeeld hebben. Tevens wil ik bepalen 
in hoeverre het eerder genoemde uitgangspunt juist is dat de adel in Noord-Brabant vanaf 
het nulpunt opgebouwd moest worden.

Ik begin mijn analyse met de voordracht van gouverneur Hultman. Hij diende, evenals 
zijn collega’s in de andere provincies, in april 1814 een voordracht in voor de benoemin-
gen in de Brabantse ridderschap, waarvan de inhoud is opgenomen in tabel 2.3.101 Vol-
gens Van Kempen behoorden Hultmans kandidaten allen tot de oude Brabantse adel.102 
Op deze karakterisering valt wel iets af te dingen. De benoeming van drie van hen kan als 
verheffing worden gekarakteriseerd en dus waren zij niet van adel. Twee van hen zal ik in 

Tabel 2.3 Voordracht van gouverneur Hultman voor de Brabantse ridderschap uit april 1814

Naam Religie Aanduiding Benoemd

J.D. van Tuyll van Serooskerken Prot. Adel Ja

J.D. Sweerts de Landas Prot. Adel Ja

D.J.F. van Hogendorp Prot. Adel Ja

L.W.P. van der Borch Prot. Adel Nee

W.F. van Bylandt Prot. Adel Ja

A.F.J.A. van der Duyn van Maasdam Prot. Adel Nee

A. van Dopff Prot. Adel Ja

O.A.M.W. de Senarclens de Grancy Prot. Adel Ja

J.C. van Kretschmar Prot. Adel Ja

J.W. Half-Wassenaer R.K. Adel Ja

L.F.J.J.J. van Sasse van Ysselt R.K. Adel Ja

J.B.F.W. de Raet R.K. Adel Ja

J.B.J.H.O.A van Hugenpoth van Stockum R.K. Adel Ja

A.J.J.C. de Voocht R.K. Adel Ja

Van Blokland R.K. Adel Nee

Th. de Smeth Prot. Rekestrant Ja

M. Bowier Prot. Rekestrant Ja

C.J. Speelman Prot. Rekestrant Nee

H.B. Martini Prot. Rekestrant Nee

J. de Jong van Beek en Donk Prot. Rekestrant Nee

C.F. Wesselman Prot. Rekestrant Nee

Legenda: aanduiding: dit is de aanduiding die Van Kempen gebruikt.
Bron: Van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties, 65 tabel 3.
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het vervolg tot de niet-Brabanders rekenen. Voor de overigen geldt dat zij niet allen even 
sterk met Noord-Brabant verbonden waren. De meerderheid bestond uit protestanten (ne-
gen protestanten tegenover zes katholieken), waarbij vier katholieken afkomstig waren 
uit in 1800 aan de Bataafse Republiek overgedragen gebieden.103 Van deze vier was Van 
Blokland volgens Hultman eigenlijk niet benoembaar ‘omdat hij zich had “gemesallieerd” 
en bovendien “in de cadeuties”, dat wil zeggen “kaduuk” was.’104 Hultman adviseerde ook 
over een aantal rekestranten, van wie hij er zes (allen protestant) op zijn voordracht zette.105 
Van zijn kandidaten werden er drie niet benoemd,106 terwijl voor vier van de rekestranten 
geen benoeming volgde. Deze vier geslachten zouden later alsnog tot de adel toetreden.107

Deze lijst (die maar 21 namen bevat) laat al zien hoe moeilijk het blijkbaar was geschik-
te kandidaten te vinden, vooral als het om katholieken ging. De overdaad aan protestan-
ten (71,5% als Van Blokland meegerekend wordt en 75% zonder Van Blokland) is wellicht 
een reden dat niet alle protestantse rekestranten benoemd werden. Van Kempen heeft 
zich bijvoorbeeld afgevraagd wat de reden zou kunnen zijn voor de relatief late verheffing 
van de familie Wesselman.108 Hij denkt dat dit waarschijnlijk het gevolg is geweest van de 
politiek van Willem I om een evenwicht te bereiken tussen protestanten en katholieken. 
Hiermee in tegenspraak lijkt de benoeming van twee niet voorgedragen protestantse kan-
didaten.109 Ook de twee benoemden uit 1815 waren protestanten.110

Na de benoemingen in 1815 en het vertrek van de Limburgse leden111 bestond de ridder-
schap in Noord-Brabant uit achttien leden. Deze groep vond men te klein en dus kregen 
de arrondissementscommissarissen al op 12 augustus 1814 het verzoek om op te geven 
wie er nog meer als lid in aanmerking zouden kunnen komen.112 De oogst was niet echt 
groot.113 Uit het arrondissement Eindhoven kon men één kandidaat noemen,114 de omge-

100   Zie paragraaf 2.3.3.
101   Van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties, 65 tabel 3.
102   Van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties, 66.
103   Van Sasse, De Raet en Van Hugenpoth uit Boxmeer en Van Blokland uit Megen. Ibidem.
104   Ibidem.
105   Opvallende afwezige op de voordracht is de burgemeester van ’s-Hertogenbosch, de ambitieuze A.G. Ver-

heijen. Van hem heb ik ook geen adelsaanvraag kunnen vinden in het archief van de HRvA.
106   De door Hultman zelf al ongeschikt geachte Van Blokland, de Hollander Van der Duyn van Maasdam (zijn 

binding met Noord-Brabant bestond uit het eigendom van de heerlijkheid ’s-Gravenmoer) en Van der Borch. 
Van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties, 66.

107   Speelman in 1817, Martini in 1822, De Jong van Beek en Donk in 1831 en Wesselman in 1841. De rekesten van 
Speelman en Martini zijn ook terug te vinden in het archief van de HRvA. HRvA, AHRvA, inv.nr. 281.

108   Van Kempen, ‘De voet in de stijgbeugel’, 130-131.
109   J. van der Dussen en W.A.L. van Gronsfeld Diepenbroeck-Impel.
110   J.R.G. van Reede en J.L. Trip.
111    Zie noot 99.
112    Nl-HtBHIC, 17, PBNBr, inv.nr. 12186, Vertrouwelijke stukken, 1814-1820, Brief van 12 augustus 1814 van A.P. 

Spoor aan C.F. Wesselman. Wesselman antwoordde op 22 augustus en constateerde dat er weinig adellijken 
in zijn arrondissement waren. Hij noemt in zijn brief vier personen van wie er drie op 28 augustus 1814 be-
noemd werden, namelijk J.D. van Tuyll van Serooskerken, A.J.J.C. de Voocht en J.D. Sweerts de Landas.

113    Van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties, 67.
114    Het is de vierde persoon in de brief van Wesselman, namelijk Carel baron de Bock. Wesselman voelde zich 

verplicht te melden dat De Bock tot armoede vervallen was en daarom had moeten werken ‘Hij is met eene 
dienstmeid getrouwd en leidt thans een sober bestaan van eenige goederen die hij zes of zeven jaar geleden 
van zijne tante mevrouw Ram van Schalkwijk[,] vrouwe van Eckart geërfd heeft. Zoo men zegt is hij de afstam-
meling van een zeer oude brabandsche famille.’ Nl-HtBHIC, 17, PBNBr, inv.nr. 12186, Brief van 12 augustus 
1814 van A.P. Spoor aan C.F. Wesselman.
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ving van ’s-Hertogenbosch leverde vijf namen op.115 Het viel ogenschijnlijk niet mee om 
in Noord-Brabant ‘oude’ of ‘nieuwe’ aanzienlijken te vinden.

Nu bestaat er een lijst van personen die in 1814 als notabele beschouwd werden, name-
lijk die van hen die uitgenodigd werden voor de op 29 maart 1814 in Amsterdam gehouden 
Vergadering van Notabelen. Door de commissarissen-generaal in de verschillende departe-
menten waren lijsten opgesteld die door een commissie werden gecontroleerd, waarna op 
2 maart 1814 de officiële bekendmaking volgde. Uit de instructies voor de opstelling van de 
lijsten blijkt dat deze leden van de adel en aanzienlijken uit andere standen moesten bevat-
ten. Volgens Blok bevatten de lijsten leden van de toekomstige ridderschappen, voormalige 
stedelijke regenten en leden uit de hogere burgerij.116 Niet alle uitgenodigde personen woon-
den de vergadering overigens bij. Voor het departement Monden van de Rijn waren er 83 
aangewezen, van wie er 55 in Amsterdam verschenen.117 Van deze 55 personen gingen er la-
ter 15 deel uitmaken van de adel in Noord-Brabant.118 Tevens geldt dit voor de nakomelingen 
van drie van hen.119 Voor één afgevaardigde volgde in 1824 een erkenning, twee werden er in 
1814 en 1816 benoemd in de ridderschappen van respectievelijk Gelderland en Limburg en 
twee behoorden tot een geslacht dat later tot de adel ging behoren.120 Voor 42% van de afge-
vaardigden geldt dus dat zij of leden uit hun geslacht op enig moment toetraden tot de adel.

De overige 58% bestaat voor een deel uit mannen die of al snel na 1814 overleden, van 
wie verder weinig bekend is of die bijvoorbeeld militair waren en daarmee minder honk-
vast en/of moeilijker traceerbaar.121 Het heeft wellicht ook een rol gespeeld dat een aan-
tal afgevaardigden in 1814 tegen de ontwerpgrondwet stemde.122 Onder hen waren A.J.L. 
Borret, de latere Commissaris des Konings, A.J.J.H. Verheijen, die van 1815 tot 1833 bijna 

Afb. 2.7 Jonkheer L.F.J.J.J. van 
Sasse van Ysselt (1778-1844) is 
een van de vijf rooms-katholieken 
op de voordracht van gouver-
neur Hultman die in 1814 in de 
ridderschap van Noord-Brabant 
werden benoemd. Deze ansicht 
werd uitgegeven in het kader van 
de Thijmhulde in de eerste reeks: 
het geslacht der vrijmakers (NL-
BdSA, Breda Beeldcollectie).

Afb. 2.8 Jonkheer mr. H.B. Mar-
tini (1768-1848) stond als een van 
zes protestantse rekestranten op 
de voordracht van gouverneur 
Hultman. Hij werd in 1814 niet 
benoemd maar in 1822 alsnog 
verheven nadat hij een rekest had 
ingediend dat vergezeld ging van 
een reeks portretten (Nl-HtBHIC, 
1304, RNBr, inv.nr. 18, ’s-Herto-
genbosch, foto L. Stollenwerk).

Afb. 2.9 C.F. Wesselman (1746-
1825) stond als een van de zes pro-
testantse rekestranten op de voor-
dracht van gouverneur Hultman. 
Hij werd in 1814 niet benoemd, 
maar voor zijn zoon jonkheer 
mr. C.F. Wesselman (1780-1853) 
volgde in 1841 verheffing. (F.X.J. 
 Jacquin, schilderij, olieverf op 
doek, 68 x 55 cm, NL-EhvRHCE, 
20210 Gemeente Helmond).
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onafgebroken lid van de Tweede Kamer was, J. Brouwers en P.E.A. de la Court. De laatste 
werd overigens in 1823 verheven. Behalve de hier genoemden komen we na 1814 nog ver-
schillende andere namen tegen in het politieke en bestuurlijke leven in Noord-Brabant. 
Van de 33 afgevaardigden die niet behoorden tot een geslacht dat op enig moment van 
adel werd, komen we 39% later tegen in een politieke functie.123 Van deze laatste dertien 
personen ben ik in het archief van de Hoge Raad van Adel één adelsaanvraag tegengeko-
men, en wel J.J.F. van Zurpele te Vught. Zowel in 1815 als in 1823 deed hij een verzoek 
om erkenning. Beide verzoeken werden afgewezen.124 Van de overige twaalf verkeerden 
er vier in een zodanige positie dat gedurende hun leven een verzoek tot opneming in de 
adelstand wellicht positief was beoordeeld.125

Als we de 55 namen die in 1814 op de lijst van notabelen stonden nog een keer overzien 
dan blijkt dat 28 daarvan (51%) geen poging heeft gedaan tot een adelsaanvraag126 en dat 
zo’n aanvraag waarschijnlijk ook niet succesvol zou zijn geweest. Eén persoon heeft wel 
pogingen ondernomen en werd afgewezen, vier personen waren wellicht in aanmerking 
gekomen voor toetreding tot de adel. Indien we aannemen dat de voordrachten van Hult-
man en de arrondissementscommissarissen en de lijst van notabelen uit 1814 een juiste 
afspiegeling van het toenmalige notabelenbestand in Noord-Brabant vormen, dan is de 
volgende voorlopige conclusie gerechtvaardigd. Hoewel de helft van dit bestand niet in 
verband is te brengen met een (poging tot) opname in de adelstand, is dat waarschijnlijk 
wel in overeenstemming met het aanwezige potentieel aan adelswaardige kandidaten. In 

115    Van Beresteijn (verheven in 1825), Von Geusau (ingelijfd in 1816), Van Heurn, De Salis en de katholiek W. Rap-
pard. Van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties, 67. Zie voor het verzoek van De Salis bijlage 
2 tabel 2.17. Hij werd later in 1817 alsnog ingelijfd maar woonde toen niet meer in Noord-Brabant. Op de lijst 
van de arrondissementscommissarissen ontbreekt de naam van J.C.G. van der Brugghen die in november 
1814 wel een verzoek om benoeming in de ridderschap deed. HRvA, AHRvA, inv.nr. 281.

116   Blok, Stemmen en kiezen, 11-12.
117    www.parlement.com/id/vjhljhh5mskc/samenstelling_van_de (geraadpleegd op 25 februari 2015).
118    Bijlage 2 tabel 2.10.
119   De zonen van F.A. de Jonge en Th.C. van Rijckevorsel en de kleinzoon van A. Reigersman.
120   De erkenning betreft L.Th.J. van Boecop. Hij was een militair die in 1830 in Breda overleed maar van wie de 

woonplaats tijdens zijn erkenning onbekend is, zodat hij niet meegenomen is in de lijst van de adel in Noord-
Brabant. Zie de definitie in paragraaf 2.6. De benoemden zijn W.A. van Spaen La Lecq en C.K.F.A.F.S. de 
Weichs de Wenne. De vierde is L.W.E. van Heurn (zie noot 115) en de vijfde J.A.Ch. van Panhuys.

121    Voor het globale onderzoek naar informatie betreffende de 55 afgevaardigden heb ik gebruik gemaakt van het 
biografisch archief op de website ‘Parlement & Politiek’ van het Parlementair Documentatie Centrum van de 
Universiteit van Leiden. www.parlement.com/id/vg4vb3tw0pd8/personen (geraadpleegd op 24 april 2009).

122   Zie voor de Brabantse tegenstemmers Van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties, 35.
123    Vier (12%) brachten het tot lid van Gedeputeerde en Provinciale Staten, zeven (21%) tot lid van Provinciale 

Staten, één (3%) tot lid van de Tweede Kamer en één (3%) tot Commissaris des Konings. Bijlage 2 tabel 2.11.
124   Zie voor de aanvraag van Van Zurpele bijlage 2 tabel 2.17.
125    Het betreft ten eerste de al genoemde A.J.L. Borret en A.J.J.H. Verheijen en verder S.B. Jantzon en G.W. Pan-

neboeter. De laatste had in de Franse tijd al een bovenregionaal bestuurlijk niveau bereikt als lid van het Wet-
gevend Lichaam te Parijs. Jantzon was heer van Nieuwland en gehuwd met een Van der Borch, een nichtje 
van L.W.P. van der Borch, die op de voordracht van Hultman stond. Voor het geslacht Van der Borch werd in 
1820 de titel baron erkend. Het feit dat personen met een adellijke echtgenote gehuwd waren, speelde soms 
een rol in de overwegingen. Vergelijk hiervoor de aanvragen van M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen in 1825 
(bijlage 2 tabel 2.15), W.H. van Thije Hannes in 1830 (bijlage 2, noot 46) en A.B.H. van Rijckevorsel in 1893 
(bijlage 2, noot 73). De broer van Jantzon werd in 1835 verheven toen Jantzon al overleden was. In het geval 
van Jantzon en Panneboeter speelde wellicht mee dat beide mannen geen mannelijke nakomelingen hadden.

126   Voor zover is na te gaan in het archief van de HRvA.
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hoeverre de achttien tot de adel toegetreden leden wel adelswaardig waren moet duidelijk 
worden uit het navolgende.

Van Meeuwen heeft in zijn studie De Ridderschap van Noord-Brabant de benoemingen 
en admissies tot 1850 in de ridderschap van Noord-Brabant geanalyseerd. In de eerste 
plaats heeft hij getracht de benoemden in te delen in de drie overige categorieën erken-
ning, inlijving en verheffing. Hij gaat er daarbij vanuit dat het predicaat jonkheer een in-
dicatie is voor verheffing en een titel een indicatie voor erkenning (inlijving). Met betrek-
king tot de verheffingen onder de geadmitteerden sluit hij aan bij de indeling van Van 
Valkenburg. Een belangrijk criterium bij de beoordeling van deze verheffingen is dus het 
functioneren en het aanzien van het voorgeslacht. Van Meeuwen gebruikt als indicatie 
voor gegoedheid het bezit van een huis, een hof of een heerlijkheid. Hij definieert iemand 
als Brabander als deze afkomstig is uit een geslacht dat gedurende twee of meer gene-
raties woonachtig was op het grondgebied van de provincie of daar een belangrijk huis 
bezat dan wel daar (een) belangrijke functie(s) vervulde. De aanduiding Brabander geldt 
ook voor een man die in de provincie woonde en gehuwd was met een vrouw uit een ge-
slacht dat aan de genoemde kwalificaties voldeed. Dit laatste criterium sluit aan bij het re-
glement van de ridderschap waarin de gegoedheid van de vrouw aan de man mag worden 
toegewezen. De kwalificatie ‘oud Brabants geslacht’ geldt voor die geslachten die al in de 
zeventiende eeuw in de provincie woonden.127 Deze kwalificatie sluit aan bij Van Sasse van 
Ysselt, die komt tot drie benoemde inheemse adellijke geslachten.128 De analyse van Van 
Meeuwen is uitgewerkt in bijlage 2 tabel 2.12.

Hij komt tot acht erkenningen, vier inlijvingen en zes verheffingen.129 Bij zijn indeling 
zijn de volgende kanttekeningen te plaatsen. De titels graaf en ridder zijn niet van ‘Neder-
landse’ oorsprong (deze worden altijd gehomologeerd),130 en bij deze titels is er dus sprake 
van inlijving. Van Gronsfeld en Van Hogendorp zouden dan dus niet erkend maar inge-
lijfd zijn. Op basis van de titel baron beschouwt Van Meeuwen De Senarclens de Grancy 
als ingelijfd, maar deze titel werd verleend en niet erkend. Eigenlijk is De Senarclens de 
Grancy dus verheven. De indicatie erkenning bij De Sweerts de Landas is juist, omdat de 
titel baron ook werd erkend, maar de basis waarop deze erkenning plaatsvond is ondui-
delijk.131 De criteria van Van Meeuwen met betrekking tot de adeldom of aanzienlijkheid 
van een geslacht of benoemde kunnen nog als volgt aangevuld worden. Een geslacht werd 
als riddermatig (of hiermee gelijk te stellen) beschouwd indien benoemden geen akte van 
bewijs hoefden te lichten.132 Dat gold voor de geslachten Van Bylandt, Van Gronsfeld, Van 
Tuyll van Serooskerken en Van Reede. Van Hugenpoth werd vrijgesteld van het lichten 
van een diploma van erkenning en valt dus ook in deze categorie.133 Het voeren van een 
buitenlandse adellijke titel kan ook een indicatie zijn. Dit gold voor de geslachten Van By-
landt, Van Dopff, Van Gronsfeld, Van Hogendorp, De Smeth, Sweerts de Landas en Van 
Reede.134 Aan Van der Dussen, Van Gronsfeld en Van Tuyll van Serooskerken was een Na-
poleontische titel toegekend.135 Een aantal van de benoemden was afkomstig uit geslach-
ten met een nationale of internationale uitstraling waarvan ook in andere provincies leden 
werden benoemd.136 Het gaat om de riddermatige geslachten Van Bylandt, Van Tuyll van 
Serooskerken, Van Reede en Van Hugenpoth en de geslachten met een buitenlandse adel-
lijke titel Van Hogendorp, Van Dopff en Sweerts de Landas.

Bekijken we de lijst van benoemden aan de hand van de gegevens van Van Meeuwen en 
bovenstaande aanvullingen, dan komen we tot vijf erkenningen, zes inlijvingen en zeven 
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verheffingen. Van de vijf erkenningen hebben er drie betrekking op riddermatige geslach-
ten, één op een ‘nationaal’ geslacht met een buitenlandse titel en één op een ‘aanzienlijk’ 
oud-Brabants geslacht. Van de zes inlijvingen betreffen er twee een riddermatig geslacht, 
twee een ‘nationaal’ geslacht met een buitenlandse adellijke titel, één een geslacht met 
een buitenlandse adellijke titel en één een geslacht dat werd ingelijfd met het predicaat 
jonkheer. De zeven verheven personen dankten hun ‘aanzienlijkheid’ aan hun eigen be-
stuurlijke functies of die van hun voorvader(en), of het bezit van een heerlijkheid of een 
hof. Aan één van deze personen was een Napoleontische titel toegekend, namelijk J. van 
der Dussen, afkomstig uit een belangrijk (Hollands) regentengeslacht. Hij maakte aan-
vankelijk bezwaar tegen het lichten van de akte van bewijs.137 De leden van het geslacht 
Van der Dussen vonden namelijk dat zij in aanmerking kwamen voor erkenning.138 In 
1824 werd aan hun verheffing een clausule van erkenning toegevoegd.

De elf benoemingen die als erkenning/inlijving zijn te kwalificeren, zouden ook buiten 
de Noord-Brabantse context waarschijnlijk wel hebben plaatsgevonden. Bij vijf daarvan 
gaat het om riddermatigen en bij drie om ‘nationale’ geslachten. De zeven verheffingen 
hebben niet allemaal een even solide basis. Men kan zich niet aan de indruk onttrek-
ken dat ze mede een gevolg zijn van de beperkte omvang van de groep ‘aanzienlijken’ in 
Noord-Brabant waaruit Willem I een keuze wilde maken.

Om de band tussen de benoemden en de provincie nader te bepalen, combineer ik de 
kwalificaties van Van Meeuwen met de woonplaats van de benoemde ten tijde van zijn be-
noeming. Teneinde de spreiding over de provincie zichtbaar te maken, heb ik deze woon-
plaatsen gegroepeerd tot een aantal regio’s. Van de zes benoemden die door Van Meeu-
wen als ‘niet-Brabander’ zijn gekwalificeerd, woonde de helft ook niet in de provincie. De 
band van deze drie met Noord-Brabant is als zwak te karakteriseren en bestond eigenlijk 
alleen maar uit het bezit van een heerlijkheid.139 Van de drie andere ‘niet-Brabanders’ was 

127   Van Meeuwen, De Ridderschap van Noord-Brabant, 30-31 en 35-36.
128   Van Sasse van Ysselt, ‘Inleiding’, 2. Van Sasse van Ysselt noemt de geslachten De Voocht, De Raet en Sweerts 

de Landas. Van Meeuwen beschouwt ook het geslacht Van Hogendorp als oud-Brabants. De kwalificatie ‘adel’ 
die Van Sasse van Ysselt gebruikt voor De Voocht is onjuist, deze familie werd in feite verheven.

129   Erkenningen: Van Dopff, Van Gronsfeld Diepenbroeck-Impel, Van Hogendorp, Van Hugenpoth van Stockum, 
De Raet, Sweerts de Landas, Van Tuyll van Serooskerken en Van Reede. Inlijvingen: Van Bylandt, De Senar-
clens de Grancy, Van Kretschmar en De Smeth. Verheffingen: Bowier, Van der Dussen, Van Sasse van Ysselt, 
De Voocht, Half-Wassenaer en Trip.

130   Zie paragraaf 2.3.2.
131    Zie noot 134 voor de titel die Sweerts de Landas voor 1814 voerde.
132    Zie paragraaf 2.3.2.
133    De grootvader van Van Bylandt was ingeschreven in de ridderschap van Nijmegen; de vader en grootvader 

van Van Gronsfeld in de ridderschap van Kleef; de vader en grootvader van Van Hugenpoth in de ridderschap 
van Overbetuwe; leden van het geslacht Van Tuyll van Serooskerken in de ridderschap van Utrecht evenals de 
vader van Van Reede.

134   Van Bylandt: des H.R. Rijksgraaf, Van Dopff: Reichsfreiherr, Van Gronsfeld: des H.R. Rijksgraaf: Van Hogen-
dorp: des H.R. Rijksgraaf: De Smeth: Russische Rijksbaron: Sweerts de Landas: des H.R. Rijksridder: Van Ree-
de: des H.R. Rijksgraaf.

135    Aan alle drie was de titel Baron de l’Empire toegekend.
136   Bijlage 2 tabel 2.5.
137    Bijlage 2, noot 3.
138    Zie voor de casus Van der Dussen De Neve, ‘Regenten, aristocratisering en genealogie’, 140-142 en De Neve, 

‘Genealogiebeoefening’, 128.
139   J.C. van Kretschmar, Th. de Smeth en J.R.G. van Reede.
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er één de enige benoemde uit het westen van de provincie, een ander vormde de helft van 
de benoemden uit het midden en één woonde in de hoofdstad. Ook hun band met de pro-
vincie was niet erg sterk. Twee hadden een functie in de provincie (gehad), de vader van 
de derde was commandant van Breda geweest en bezat jachtrechten in Udenhout.140 De 
band van de twee overige benoemden die niet in de provincie woonden, bestond uit het 

Tabel 2.4 Bepaling van de band met de provincie van de benoemden in de ridderschap van Noord-Brabant

Regio Oud-Brabants Brabander Geen

’s-Hertogenbosch 2 1

Omgeving ’s-Hertogenbosch 1

Noordoost-Brabant 1 3

Zuidoost-Brabant 1 1

Midden-Brabant 1 1

West-Brabant 1

Buiten Brabant 1 1 3

Bron: bijlage 2 tabel 2.12.

Tabel 2.5 Analyse van de benoemingen in de ridderschap van Noord-Brabant

‘Aanzienlijkheid’ Naam Band met provincie Rel.

Erkenning Riddermatig Van Hugenpoth Brabander 2 R.K.

Van Tuyll van Serooskerken Brabander 3 Prot.

Van Reede Geen 0 Prot.

‘Nationaal’ Sweerts de Landas Oud-Brabants 1 Prot.

Overig De Raet Oud-Brabants 4 R.K.

Inlijving Riddermatig Van Bylandt Brabander 1 Prot.

Van Gronsfeld Brabander 2 Prot

‘Nationaal’ Van Dopff Geen 1 Prot.

Van Hogendorp Oud-Brabants 4 Prot.

Inlijving Overig De Smeth Geen 0 Prot.

Van Kretschmar Geen 0 Prot.

Verheffing Bowier Brabander 3 Prot.

Van der Dussen Geen 1 Prot.

De Senarclens de Grancy Brabander 2 Prot.

Van Sasse van Ysselt Brabander 2 R.K.

De Voocht Oud-Brabants 4 R.K.

Half-Wassenaer Brabander 3 R.K.

Trip Geen 1 Prot.

Legenda: band met de provincie: het cijfer geeft de sterkte van deze band aan: 0 = zwak, 1 = niet erg sterk, 2 = via 
voorvader(en) of huwelijk, 3 = vanaf ± 1750, 4 = van oudsher.
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bezit van een huis/heerlijkheid en de bekleding door voorvaderen van functies in de pro-
vincie.141 Acht van de benoemden (44,5%) waren dus vrijwel niet of in niet erg sterke mate 
met Noord-Brabant verbonden. Leden van twee van de drie oud-Brabantse geslachten 
hadden gedurende meer dan één generatie bestuursfuncties vervuld binnen de grenzen 
van de provincie, leden van het derde geslacht waren hiervoor vanwege hun geloof niet in 
aanmerking gekomen.142 Van de benoemden uit deze drie geslachten zou men kunnen 
zeggen dat ze al van oudsher deel hadden aan de geschiedenis van het grondgebied van 
de provincie. Dat gold weer in mindere mate voor sommige ‘Brabanders’. De voorvaderen 
van W.A.L. van Gronsfeld Diepenbroeck-Impel waren al sinds 1657 geboren op kasteel 
Empel.143 Voor drie geslachten bestond sinds omstreeks halverwege de achttiende eeuw 
een band met Noord-Brabant.144 Twee benoemden waren ‘Brabander’ door het huwelijk 
van hun ouders145 en één door zijn eigen huwelijk.146

Tot slot van deze analyse van de benoemingen combineer ik de indicatoren ‘aanzienlijk-
heid’ en band met de provincie nog met de derde indicator, religie. Dan ontstaat het over-
zicht zoals opgenomen in tabel 2.5.

Uit dit overzicht blijkt allereerst dat, evenals bij de voordracht van Hultman, er sprake 
is van een aanzienlijke meerderheid van protestanten. Van het totaal aantal benoemden 
is dat 72%, van de ‘oude’ adel 82% en van de verheffingen 57%. Vervolgens kunnen we 
constateren dat de drie benoemden die een zwakke band met Noord-Brabant hadden, al-
len protestanten waren van ‘oude’ adel. De vijf benoemden met een niet-sterke band wa-
ren ook allemaal protestanten, van wie er drie tot de ‘oude’ adel behoorden. De vier be-
noemden die hun ‘Brabanderschap’ te danken hadden aan huwelijken of de geboorten 
van voorvaderen, zijn keurig over de categorieën ‘aanzienlijkheid’ en religie verdeeld. Dat 
geldt ook voor de zes benoemden met de sterkste band met de provincie.

Vatten we het benoemingenbeleid samen, dan is het in eerste instantie verrassend dat de 
meerderheid van de benoemden in de categorie erkenning/inlijving valt. Dat lijkt in te-
genspraak met de stelling dat er in Noord-Brabant geen ‘oude’ adel meer was en dat men 
vanaf het nulpunt moest beginnen. De benoemden in deze categorie hadden echter voor 
het overgrote deel een zwakke of niet-sterke band met de provincie en waren bijna alle-
maal protestanten. Juist het feit dat de minderheid van de benoemingen uit verheffingen 
bestond, duidt erop dat hiervoor weinig Brabanders in aanmerking kwamen.147 Deze ge-
volgtrekking geldt des te meer omdat ook onder de verhevenen de meerderheid niet erg 
sterk gerelateerd was aan de provincie. De benoemingen duiden er dus inderdaad op dat 
hiervoor in Noord-Brabant weinig of geen kandidaten voorhanden waren, en zeker geen 
rooms-katholieke. Om te komen tot een ridderschap van een voldoende omvang, deed 
men een beroep op kandidaten met een minder ‘Brabants’ karakter, die wel konden bo-

140   Respectievelijk J.L. Trip, J. van der Dussen en A. van Dopff.
141    W.F. van Bylandt en J.D. Sweerts de Landas.
142   De Raet, Van Hogendorp en De Voocht.
143   Van Meeuwen, De Ridderschap van Noord-Brabant, 50.
144   Bowier, Half-Wassenaer en Van Tuyll van Serooskerken.
145   O.A.M.W. de Senarclens de Grancy en L.F.J.J.J. van Sasse van Ysselt.
146   J.B.J.H.O.A. van Hugenpoth van Stockum.
147   Zie ook de conclusie van Van Meeuwen in Van Meeuwen, De Ridderschap van Noord-Brabant, 46.
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gen op aanzienlijkheid.148 Omdat dit allen protestanten waren, lijkt het dat men voorzich-
tig was met de benoeming van rooms-katholieken. Voorzichtigheid is ook af te leiden uit 
het feit dat vier van de zeven verhevenen door Van Meeuwen aangeduid worden als Oran-
je- of regeringsgezind, waarbij dit geldt voor twee van de drie rooms-katholieken.149 Van 
Meeuwen heeft het zelfs over het wantrouwen van de vorst, dat vooral zou blijken uit de 
benoeming van Van der Dussen, over wie inderdaad niet iedereen positief was.150 De be-
noemingen passen overigens wel in het eerder geformuleerde adelsbeleid, dat immers 
moest leiden tot de vorming van een elite van aanzienlijken, vermogenden en invloedrij-
ken.151 Kortom, in Noord-Brabant kende de start van dat adelsbeleid zo z’n problemen.152 
Hoe het beleid zich verder ontwikkelde, wordt duidelijk uit de hierna volgende analyse 
van de ‘Brabantse’ erkenningen, inlijvingen en verheffingen.

2.6.2 Vergelijking van het landelijke en het ‘Brabantse’ adelsbeleid vanaf 1815

Deze analyse start met een cijfermatige vergelijking van de grote lijnen van het algeme-
ne adelsbeleid en het ‘Brabantse’ adelsbeleid.153 Het merendeel van de ‘oude’ adel was be-
noemd omdat er tot 1849 landelijk nog slechts 21 erkenningen plaatsvonden en daarna nog 
maar twee.154 Dit geldt ook voor Noord-Brabant, waar zowel vóór als na 1849 één erkenning 
plaatsvond. Hierbij moet aangetekend worden dat het hier twee geslachten betreft waar-

Tabel 2.6 Vergelijking van het landelijke en het ‘Brabantse’ adelsbeleid in de periode 1815-1920

Ingelijfd Verheven Totaal

Landel. Brabant % Landel. Brabant % Landel. Brabant %

Koning Willem I

1815 12 53 1 2 65 1 2

1816 6 1 17 22 28 1 4

1817 3 13 1 8 16 1 6

1818-’20 6 1 17 11 17 1 6

1821-’30 18 2 11 40 10 25 58 12 21

1831-’40 13 1 8 36 3 8 49 4 8

Koning Willem II
1840-’49 7 33 4 12 40 4 10

1815-’49 65 5 8 208 19 9 273 24 9

Koning Willem III

1849-’60 1 6 7

1861-’70 6 1 17 1 7 1 14

1871-’80 1 8 1 13 9 1 11

1881-’90 3 8 11

Regentschap 
koningin Emma

1890-’98 2 4 2 50 6 2 33

Koningin Wilhelmina

1898-1910 5 13 2 15 18 2 11

1911-’20 2 2 4

1849-1920 20 1 5 42 5 11 62 6 9

Totaal 85 6 7 250 24 10 335 30 9

Bron: bijlage 2 tabel 2.1 en tabel 2.3; tabel 2.1 en tabel 2.2.
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van één lid in de provincie woonde ten tijde van de erkenning. Landelijk gezien bedraagt 
het aandeel erkenningen in beide perioden respectievelijk 7% en 3% en in Noord-Brabant 
respectievelijk 4% en 9%. Verder kunnen we vaststellen dat het eerder geconstateerde 
evenwicht tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ adel (tot 1849: 203 benoemingen en erkenningen te-
genover 208 verheffingen) ook geldt voor de ‘Brabantse’ adel (tot 1849: 19 benoemingen 
en erkenningen tegenover 19 verheffingen). Om de trends in het landelijke adelsbeleid 
te kunnen vergelijken met die in het ‘Brabantse’ beleid, heb ik de landelijke en ‘Brabant-
se’ cijfers in tabel 2.6 opgenomen. Omdat de twee erkenningen in de ‘Brabantse’ cijfers 
zwaar meewegen, zijn die erkenningen ten behoeve van de vergelijking niet meegenomen.

We zien dat na 1849 de groei van de adel in Nederland afnam, waarbij de teruggang in 
Noord-Brabant maar fractioneel geringer is dan de landelijke teruggang.155 Het aandeel 
‘Brabantse’ toetredingen in beide perioden is dan ook gelijk.156 Landelijk daalde het aantal 
inlijvingen, maar het percentage binnen het totale aantal toetredingen nam toe, terwijl in 
Noord-Brabant dit aandeel juist daalde.157 De Noord-Brabantse inlijvingen waren allemaal 
gebaseerd op een adelstitel uit het Heilige Roomse Rijk of Duitse en Franse titels, terwijl 
landelijk bijna een vijfde zijn oorsprong vond in titels uit andere landen.158 Het aandeel 
verheffingen binnen de toetredingen zien we landelijk teruglopen, terwijl het in Noord-
Brabant juist toenam.159

Uit deze cijfers blijkt dat de aanloop na 1814 in Noord-Brabant moeilijk is geweest. Na-
dat men met betrekking tot de benoemingen al een aantal ‘kunstgrepen’ had moeten toe-
passen om tot een voldoende aantal te komen, blijkt uit het relatief geringe aantal inlij-
vingen nogmaals dat er in Noord-Brabant weinig of geen ‘oude’ adel voorhanden was. Na 

148   Uitgaande van de situatie zoals deze met ingang van de provinciale reglementen van 1817 gold, diende de rid-
derschap zeven leden af te vaardigen naar Provinciale Staten. Daarnaast moesten er zeven plaatsvervangers 
gekozen worden. Verder werden er nog vertegenwoordigers van de provincie afgevaardigd naar de Tweede Ka-
mer. Personen mochten niet zowel lid van de Tweede Kamer als van Provinciale Staten zijn. In de jaren 1815-
1818 bezetten drie à vier edellieden namens Noord-Brabant zetels in de Tweede Kamer van wie er maar één 
geen lid van de ridderschap was. Dit betekent dat de ridderschap om deze functies te kunnen vervullen mini-
maal uit zestien à zeventien leden moest bestaan. In 1814 waren er zestien leden (exclusief die uit Limburg) 
en van 1815 tot 1818 achttien.

149   Bijlage 2 tabel 2.12.
150   Van Meeuwen, De Ridderschap van Noord-Brabant, 46. Zie voor de ergernis over de benoeming van Van der 

Dussen ook Van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties, 67. De benoeming van Van der Dussen 
in de grondwetcommissie van 1815 leidde tot eenzelfde ergernis. Van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en 
Statenfacties, 58. Van Kempen refereert ook nog aan de bedenkingen die Verheijen had bij de benoeming van 
Van Gronsfeld. Van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties, 67.

151    Zie paragraaf 2.3.3.
152    Zie hiervoor ook hoofdstuk 6.
153    Zie voor de gegevens met betrekking tot het algemene adelsbeleid bijlage 2 tabel 2.1 en tabel 2.2 en voor de 

gegevens van het ‘Brabantse’ adelsbeleid tabel 2.1 en tabel 2.2.
154   Van Valkenburg, ‘Adelsbeleid sedert 1813’, 61.
155    De periode 1849-1920 telt landelijk 77% (78%) minder toetredingen dan de periode 1814-1849 en in Noord-

Brabant 75% (72%). De percentages tussen haakjes betreffen de cijfers inclusief de erkenningen.
156   In de periode 1814-1849 is dat aandeel 9% (8% van de inlijvingen en 9% van de verheffingen), in de periode 

1849-1920 ook 9% (5% van de inlijvingen en 11% van de verheffingen).
157    Landelijk neemt het aandeel toe van 24% (22%) naar 32% (31%), in Noord-Brabant daalt het van 21% (20%) 

naar 17% (14%).
158    De landelijke verdeling is 44%, 25%, 12,5% en 18,5% en de Brabantse 50%, 33%, 17% en 0%.
159   Landelijk neemt het aandeel af van 76% (71%) naar 68% (66%), in Noord-Brabant neemt het toe van 79% 

(76%) naar 83% (71%).
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1870 zijn er zelfs geen ‘Brabantse’ inlijvingen meer geweest. Het ‘Brabantse’ adelsbeleid 
heeft dus voornamelijk betrekking op de verheffingen. Dat zien we bijvoorbeeld aan de 
periode 1821-1830, toen een eerste ‘inhaalslag’ plaatsvond (21% van de toetredingen in die 
periode), die voor een groot deel op het conto komt van de verheffingen. Tussen 1871 en 
1910 zijn er wederom relatief meer ‘Brabantse’ toetredingen te noteren (12% van de toe-
tredingen over de gehele periode), en ook deze bovenmatige groei is voornamelijk aan de 
verheffingen te danken. De verstarring die na 1900 optrad, toen er vrijwel alleen nog re-
gentenfamilies werden verheven, vinden we geïllustreerd door de situatie in Noord-Bra-
bant.160 Hier waren geen regentenfamilies aanwezig en na 1900 heeft er dan ook maar 
één verheffing plaatsgevonden. Alvorens naar de voor de interpretatie van het ‘Brabant-
se’ adelsbeleid zo belangrijke verheffingen te kijken, volgt eerst een korte analyse van het 
‘Brabantse’ karakter van de inlijvingen.

2.6.3 De inlijvingen in de ‘Brabantse’ adel

Een indeling van de ingelijfde geslachten naar religie, regio en ‘Brabanderschap’ geeft het 
volgende beeld.161 Alle ingelijfden woonden in Noord-Brabant,162 vier van hen waren pro-
testant en drie rooms-katholiek. Alle rooms-katholieken zijn afkomstig uit Belgische ge-
slachten, en twee van hen zijn als Brabander te beschouwen, wat betekent dat hun vader 
ook al in de provincie woonde en daar een beroep had of een functie uitoefende. Vier in-
gelijfden – onder wie drie protestanten – waren geen Brabander. Opvallend is verder dat 
vier personen uit een militair geslacht stamden. Opnieuw moeten we constateren dat ook 
bij de ingelijfden de band met Noord-Brabant niet sterk was. Van twee van de drie als Bra-
bander gekwalificeerden ging de band niet verder terug dan het leven van de vader, die in 
beide gevallen in België geboren was. De vader van de derde was wel in ’s-Hertogenbosch 
geboren, maar was een militair die niet in Noord-Brabant overleed.

2.6.4 Verheffingen in de ‘Brabantse’ adel

Ten behoeve van een beoordeling van de verheffingen in de Brabantse adel heb ik de ana-
lyses van Van Meeuwen aangevuld en opgenomen in bijlage 2 tabel 2.14. Daarnaast heb 
ik de beschikbare informatie in het archief van de Hoge Raad van Adel verzameld en op-
genomen in bijlage 2 tabel 2.15. Op basis van beide tabellen heb ik daarna de verheffingen 
ingedeeld in dezelfde groepen als Van Valkenburg en opgenomen in bijlage 2 tabel 2.16.163 
Over deze indeling valt het volgende op te merken.

In de Noord-Brabantse context zijn er eigenlijk geen regentenfamilies te verwachten. 
Slechts 2 van de 29 verheffingen vallen dan ook in deze categorie. De Jonge van Zwijns-
bergen was lid van een Zeeuws regentengeslacht, waarvan in 1814 één lid werd erkend 
als Edele van Zeeland.164 Zijn eigen verheffing was vooral gebaseerd op zijn positie bin-
nen een netwerk van adellijke families en zijn bezittingen in Noord-Brabant. Van het ge-
slacht Van Beresteijn werden vijf leden tegelijk verheven, van wie drie in Noord-Brabant. 
Dit geslacht duidt men aan als een Delfts regentengeslacht.165 Bij de motivering voor hun 
verzoek beriepen de Van Beresteijns zich op de afstamming van een schepen en raad 
van Amsterdam uit 1520. De Brabantse leden van het geslacht refereerden daarnaast aan 
de vooraanstaande positie van hun vader in ’s-Hertogenbosch. De verhevenen in de ca-
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tegorie ‘regentenfamilies’ dankten hun verheffing naast het feit dat ze deel uitmaakten 
van een regentengeslacht, mede aan hun eigen ‘aanzien’ binnen de context van Noord-
Brabant.

Van de twee verheffingen die ik onder de noemer ‘persoonlijke verdienste’ heb opge-
nomen is niet helemaal duidelijk of deze toewijzing terecht is. Bangeman Huijgens zou 
verheven zijn op basis van persoonlijke verdienste.166 Uit de informatie in het archief van 
de Hoge Raad van Adel valt op te maken dat hij in feite een verzoek tot inlijving deed, dat 
niet gehonoreerd werd. Het feit dat hij het land gedurende langere tijd als diplomaat ver-
tegenwoordigde, kan bij de daaropvolgende verheffing een rol gespeeld hebben.

De verheffing van de broers Van der Does de Willebois was ook een grensgeval. Ener-
zijds zou deze te danken zijn aan hun algemene positie, anderzijds speelden ook per-
soonlijke verdiensten een rol.167 Ze kregen bij hun verheffing vrijstelling van taxa en dat 
was niet nodig omdat het geen verzoek betrof.168 Er was dus sprake van een initiatief van 
bovenaf en bij verheffing wegens persoonlijke verdiensten ging het vrijwel altijd om een 
verheffing op initiatief van de Koning.169 Ook uit de informatie in het archief van de Hoge 
Raad van Adel blijkt dat het hier naar alle waarschijnlijkheid gaat om een verheffing we-
gens persoonlijke verdiensten.

Het uitgangspunt bij de verheffingen was dat deze plaatsvonden vanwege ‘diensten aan 
de staat bewezen’.170 Men keek naar positie, welstand en reputatie van de kandidaat en naar 
de familieachtergrond. Zowel de kandidaat zelf als zijn voorgeslacht moesten op de voor-
grond getreden zijn. Zeker in het eerste deel van de negentiende eeuw speelde gezag ge-
baseerd op geboorte, overgeërfde goederen en heerlijke rechten een belangrijke rol. In de 
loop van de eeuw werden ook industriële verdiensten gezien als een reden voor verheffing.

Kijken we op basis van deze uitgangspunten naar de ‘Brabantse’ verheffingen vanwege 
algemene positie, dan valt het volgende op te merken. Onder de dertien protestantse ge-
slachten die vanwege hun algemene positie verheven werden, vinden we allereerst die van 
de vier rekestranten op de lijst van Hultman uit 1814.171 Van de geslachten behorend tot 
de notabelen van 1814 vallen er zes in deze categorie en vier in de groep van de rooms-ka-
tholieken.172 De overheid of de leden van deze geslachten vonden dat zij tot de ‘aanzienlij-

160   Zie voor de verstarring in het adelsbeleid paragraaf 2.3.4.
161   Deze indeling is gebaseerd op de analyse in bijlage 2 tabel 2.13.
162   Zie de definitie van ‘Brabantse adel’ in paragraaf 2.6. Drie ingelijfden woonden in ’s-Hertogenbosch, één in 

de omgeving ervan, twee in het zuidoosten van de provincie en één in het westen.
163   Zie voor de criteria van deze indeling en de wijze waarop Van Valkenburg tot zijn overzicht gekomen is Van 

Valkenburg, ‘Adelsbeleid sedert 1813’, 62-64.
164   De Jonge van Zwijnsbergen is ook niet opgenomen in tabel 2.6.
165   Zie voor deze aanduiding Bervoets, ‘Beresteijn, jhr. Eeltjo Aldegondus van (1876-1948)’ op resources.huy-

gens.knaw.nl/dagboekaalst/BWN/lemmata/bwn1/beresteijn (geraadpleegd 10 mei 2014).
166   Hansen, ‘Twaalf kranten’, 49.
167   Van Valkenburg, ‘Adelsbeleid sedert 1813’, 66.
168   Nijkamp e.a., De Nederlandse adel, 241.
169   Van Valkenburg, ‘Adelsbeleid sedert 1813’, 64.
170   Van Valkenburg noemt dit het leidende beginsel. Ibidem.
171    C.J. Speelman, H. Bowier, H.B. Martini en de vader van C.F. Wesselman. Tabel 2.3.
172   Protestant: H. Bowier, J.C.G. van der Brugghen, H.B. Martini, W.H. van Thije Hannes, J. de Jong van Beek en 

Donk en de kleinzoon van A. Reigersman. Rooms-katholiek: P.E.A. de la Court, J.F. de Kuijper, F.X. Verheyen 
en de zoon van Th.C. van Rijckevorsel.
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ken’ gerekend mochten worden. Van de verheven protestanten in de categorie ‘notabelen’ 
bekleedde A. Reigersman als enige zelf geen vooraanstaande bestuurlijke positie. Zijn 
grootvader verzocht in 1815 en 1817 al om erkenning of verheffing maar deze verzoeken 
werden niet ingewilligd.173 De verheffing van Reigersman in 1898 was mede gebaseerd op 
de positie als protestants geslacht in een generaliteitsland en de trouw aan het Huis van 
Oranje. De oorspronkelijke verzoeken uit 1815 en 1817 van Reigersman waren gebaseerd 
op de vermeende afstamming uit een adellijk geslacht. Hij was niet de enige protestantse 
‘notabele’ die zich beriep op een adellijke afstamming, want ook J.C.G. van der Brugg-
hen, C.J. Speelman, H. Bowier, H.B. Martini en W.H. van Thije Hannes deden dat. Mar-
tini bijvoorbeeld heeft zijn rekest vergezeld doen gaan van een gedeeltelijk hypothetische 
stamreeks en een reeks portretten om zo zijn afstamming te bewijzen van een Italiaanse 
adellijke familie. Hij wilde hiermee erkend of ingelijfd worden. De Hoge Raad van Adel 
was niet onder de indruk, maar hij werd wel verheven.174 Deze protestanten bekleedden 
zelf allemaal bestuurlijke posities en hadden ook bijna allemaal vaders met bestuursfunc-
ties. Niet ieder geslacht voldeed aan de ‘strenge’ eis volgens welke men gedurende min-
stens drie generaties op de voorgrond moest treden, maar dit werd weer gecompenseerd 
door het bezit van een heerlijkheid of het feit dat men tot de vermogende personen in de 
regio behoorde.175

De ‘aanzienlijkheid’ van de rooms-katholieke geslachten is minder onderbouwd, mede 
doordat hun voorvaderen vanwege het geloof geen openbare functies konden bekleden. 

Afb. 2.10 Jonkheer M.B.W. de Jonge van Zwijnsber-
gen (1790-1864) werd in 1825 mede verheven omdat 
hij behoorde tot de Brabantse tak van de regenten-
familie De Jonge (Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 18, 
’s-Hertogenbosch, foto L. Stollenwerk).

Afb. 2.11 Jonkheer J. van Beresteijn (1778-1855) werd 
met zijn twee broers jonkheer P.A. van Beresteijn 
(1776-1844) en jonkheer H. van Beresteyn (1790-
1857) in 1825 samen met andere leden van het re-
gentengeslacht Van Beresteijn verheven (Nl-Ht-
BHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 18, ’s-Hertogenbosch, foto 
L. Stollenwerk).
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Ook bezat geen van deze geslachten een heerlijkheid. Wel zijn vertegenwoordigers van 
drie geslachten als vermogend te karakteriseren, namelijk P.E.A. de la Court en de vaders 
van F.X. Verheyen en A.Th. van Rijckevorsel van Kessel.176 De la Court heeft zijn verhef-
fing naast zijn vermogendheid waarschijnlijk te danken aan zijn eigen verdiensten en niet 
aan het ‘aanzien’ van zijn voorgeslacht. Volgens Van Meeuwen is de verheffing van twee 
rooms-katholieke ‘notabelen’ mede gebaseerd op hun trouw aan de vorst, namelijk J.F. de 
Kuijper en A.Th. van Rijckevorsel van Kessel.177 Het oordeel van de Hoge Raad van Adel 
over De Kuijper was niet bijzonder positief maar men liet een verheffing, zoals zo vaak, 
afhangen van de welwillendheid van de koning. Van de ‘notabele’ rooms-katholieke ge-
slachten deed alleen een lid van het geslacht Van Rijckevorsel (van Kessel) een verzoek om 
erkenning, dat echter op niets gebaseerd was.

Over de vijf overige protestantse geslachten valt nog het volgende te zeggen. De va-
der van Van Harencarspel Eckhardt was een Haarlems regent, maar de verheffing heeft 
plaatsgevonden naar aanleiding van een verzoek om inlijving. Daarom heb ik dit geslacht 
opgenomen in de categorie ‘algemene positie protestant’. De verheffing is overigens al-
leen maar door mij gerekend tot de ‘Brabantse’ verheffingen omdat Van Harencarspel 
Eckhardt in Noord-Brabant woonde ten tijde van zijn verheffing en daarna lid werd van 
de ridderschap van Noord-Brabant. Ook de woonplaatsen van Dittlinger en De Ranitz zijn 
de basis voor hun vermelding onder de ‘Brabantse’ verheffingen.178 Over de verheffing van 
Stern heb ik niets kunnen vinden. Deze zal echter niet direct op zijn eigen ‘aanzienlijk-
heid’ gebaseerd zijn geweest.179 Des Tombe werd waarschijnlijk verheven omdat hij af-
komstig was uit een geslacht met een adellijke tak, en vanwege zijn eigen gedrag.

Kijken we naar de resterende rooms-katholieke geslachten, dan kunnen we allereerst 
constateren dat de ‘aanzienlijkheid’ van Van der Beken Pasteel beter is gefundeerd dan 
die van de meeste andere rooms-katholieken. Hij was afkomstig uit een Belgisch geslacht 
dat daar openbare functies vervuld had en waarvan andere leden tot de Belgische adel zijn 
gaan behoren. Zijn verheffing vond dan ook plaats met een clausule van erkenning. De 
Roock behoort weer tot de ‘Brabantse’ verheffingen omdat hij ten tijde van zijn definitieve 

173    HRvA, AHRvA, inv.nr. 281.
174   Zie voor vermeende adelspretenties en de argumenten hiervoor ook paragraaf 2.3.5. Zie voor het rekest van 

Martini Ronnes en Bijsterveld, ‘Een manifestatie’, 54. Het rekest ging onder meer vergezeld van een serie por-
tretten. Deze portretten en hun rol in het rekest worden uitvoerig geanalyseerd door Wolleswinkel in zijn arti-
kel Wolleswinkel, ‘Een familiearchief ontleed’.

175    Bezitters van heerlijkheden: C.J. Speelman, C.F. Wesselman, J.C.G. van der Brugghen, W.H. van Thije Hannes 
en J. de Jong van Beek en Donk. Vermogend: H. Bowier, H.B. Martini, C.F. Wesselman, J.C.G. van der Brugg-
hen, W.H. van Thije Hannes en J. de Jong van Beek en Donk. De genoemde personen komen allemaal voor in 
de ‘Statistique Personelle’ en/of lijsten van hoogstaangeslagen uit de Franse Tijd. De gegevens zijn ontleend 
aan Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk. 

176   Deze personen komen ook voor op de in noot 175 genoemde lijsten.
177    Zie voor J.F. de Kuijper Van Meeuwen, De Ridderschap van Noord-Brabant, 43 en voor A.Th. van Rijckevorsel 

(van Kessel) Van Meeuwen, De Ridderschap van Noord-Brabant, 42. De laatste werd na zijn verheffing nog on-
derscheiden met een additionele adelsgunst, namelijk de verlening van de titel baron.

178   De verheffing van Dittlinger vond plaats naar aanleiding van een verzoek om inlijving van meerdere leden van 
dit geslacht. Bijlage 2 tabel 2.15. De Ranitz was afkomstig uit een Gronings geslacht waarvan al eerder een 
broer verheven was. Bijlage 2 tabel 2.15 en Van Valkenburg, ‘Adelsbeleid sedert 1813’, 66.

179   Stern was zelf provinciaal inspecteur van de registratie en zag zich gedwongen een verzoek om kwijtschelding 
van de taxa te doen. Bijlage 2 tabel 2.15.
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verheffing in ’s-Hertogenbosch woonde.180 De regeringsgezinde Van Meeuwen, die zelf 
onder meer in de Tweede Kamer zitting had, kwam uit een geslacht dat al in de zeventien-
de eeuw openbare functies in Oss bekleedde.181 De familie Smits was een fabrikantenge-
slacht dat echter ook anderszins aan voorwaarden voor verheffing voldeed. Het geslacht 
was in het bezit van heerlijkheden, was vermogend en voorvaderen bekleedden openbare 
functies. Zowel J.J. Smits van  Eckart als Th.G.M. Smits was op provinciaal niveau politiek 
actief. De eerste was bevriend met koning Willem II en zijn verheffing vond plaats ter ere 
van het bezoek van de koning aan Eindhoven.182 De Hoge Raad van Adel was in latere ja-
ren overigens niet steeds van mening dat het geslacht Smits voldeed aan de voorwaarden 
tot verheffing. In 1898 stelde men dat het geslacht niet uitmuntte door ouderdom (het 
was pas in de negentiende eeuw tot aanzien gekomen) en aanzienlijke betrekkingen en 
dat men geen aanzienlijke posities bekleed had. In 1908 vond men daarentegen dat voor 
rooms-katholieke geslachten aanzien en grondbezit voldoende waren.183 De Grez had zijn 
verheffing waarschijnlijk te danken aan de vermeende afstamming van het oude adellijk 
geslacht De Grez.184 De twee broers De Roy van Zuidewijn konden bogen op voorvade-
ren die openbare functies bekleed hadden en het geslacht was eigenaar van een heerlijk-
heid. Zij beriepen zich op een adellijke afstamming. Deze werd echter niet erkend, maar 
de Hoge Raad van Adel was toch van mening dat tot verheffing kon worden overgegaan 
op basis van de verdiensten van het voorgeslacht en de maatschappelijke positie van de 
rekestranten.185 Van Bommel had zijn verheffing enerzijds te danken aan het feit dat hij 

Afb. 2.12 Jonkheer F.X. Verheyen (1779-1851) was 
griffier van de Provinciale Staten van Noord-Brabant 
toen hij in 1831 verheven werd (Nl-HtBHIC, 1232, 
ILVB, inv.nr. 233, ’s-Hertogenbosch, foto Em. van 
der Ven).

Afb. 2.13 Jonkheer H.F. de Grez (1807-1874) werd 
in 1841 verheven, waarschijnlijk op voordracht van 
koning Willem II. Zijn broer, jonkheer J.L. de Grez 
(1817-1902), en zijn zoon, jonkheer J.M.H.J. de Grez 
(1837-1910), werden in 1880 respectievelijk 1881 in-
gelijfd (Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 18, ’s-Herto-
genbosch, foto L. Stollenwerk).
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afkomstig was uit een geslacht met een adellijke tak en anderzijds aan de vooraanstaande 
positie van zijn voorouders in ’s-Hertogenbosch. Voor Smits (van Oyen) golden overeen-
komstige argumenten, hoewel hij ook in persoon voldeed aan de vereisten die golden voor 
rooms-katholieke geslachten.186

Evenals bij de benoemingen en inlijvingen combineer ik voor de verheffingen de indi-
catoren religie en ‘Brabanderschap’ met de regio in tabel 2.7. Daarin valt allereerst op dat 
ook bij de verheffingen het aantal protestanten groter is dan het aantal rooms-katholie-
ken. Wel beschikken de rooms-katholieke geslachten over een grotere mate van ‘Braban-
derschap’. Een flink deel valt te karakteriseren als oud-Brabants geslacht en maar twee als 
niet-Brabants, hoewel één wel met een Brabantse moeder. Van de ‘Brabanders’ was één 
dat door zijn huwelijk. Van de protestantse geslachten is bijna de helft niet-Brabander en 
maar ongeveer één vijfde oud-Brabants. Eén van de niet-Brabanders beschikte wel over 
een Brabantse moeder, afkomstig uit een oud-Brabants geslacht. Van de rooms-katholieke 
verhevenen woonden er maar twee op het platteland. De overigen woonden allemaal in 
een stad. Onder de protestanten waren veel eigenaren van heerlijkheden, wat ook valt af 
te lezen uit hun woonplaatsen.

Tabel 2.7 Samenvatting van de verheffingen in de ‘Brabantse’ adel in de periode 1815-1920

Religie

Brabander Woonplaats

Oud-
Brabants

J N ’s Bosch.
Omgeving
 ’s Bosch.

Noordoost 
Brabant

Zuidoost 
Brabant

Midden 
Brabant

West 
Brabant

Protestant 3 6 7 5 5 4 1 1

R.K. 5 6 2 6 1 1 3 2

Bron: bijlage 2 tabel 2.14 en tabel 2.15.

Het is interessant ook de ontwikkelingen in de verschillende categorieën gedurende ruim 
honderd jaren te volgen. Pas in 1822 vond de eerste verheffing van een rooms-katholiek 
plaats. Tot en met 1825 werden er zeven protestanten tegenover twee rooms-katholieken 
verheven. Daarna maakten de rooms-katholieken in de periode tot 1840 een kleine in-
haalslag (vijf tegenover drie protestanten). Vanaf 1840 houdt de toename van het aantal 
protestanten in grote lijnen gelijke tred met de toename van het aantal rooms-katholie-
ken. De eerste twee verheffingen in Noord-Brabant betreffen een Brabants en een niet- 
Brabants geslacht. In de jaren twintig werden twee maal zoveel Brabantse als niet-Bra-
bantse geslachten verheven (zes tegenover drie) evenals in de jaren dertig (vier tegenover 

180   De oorspronkelijke verheffing vond plaats op basis van een verzoek tot benoeming in de ridderschap van Gel-
derland. Bijlage 2 tabel 2.15.

181    Van Meeuwen, De Ridderschap van Noord-Brabant, 43.
182   Op den Buijs, Open venster op Eckart, 113. De verheffing door koning Willem II vond plaats ‘proprio motu’ (uit 

eigen beweging, uit vrije wil). Zie voor die aanduiding de behandeling van het verzoek van J.Th. Smits. HRvA, 
AHRvA, inv.nr. 168, Notulen 1898, nr. 41.

183    Zie de behandeling van de verzoeken van respectievelijk J.Th. Smits en Th.G.M. Smits HRvA, AHRvA, inv.nr. 
168, nr. 41 en inv.nr. 181, Notulen 1909, nr. 120.

184   In 1842 kreeg De Grez vrijstelling van taxa. Zie ook de inlijvingen van zijn broer en zijn zoon bijlage 2 tabel 2.9.
185    Bijlage 2 tabel 2.15.
186   Zie noot 183.
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twee). Daarna tellen we nog drie niet-Brabantse verheffingen tegenover tien Brabantse. 
Tot 1850 zijn er ongeveer evenveel stedelingen als plattelanders verheven (tien plattelan-
ders en twaalf stedelingen), daarna op één na alleen nog maar stedelingen. De plattelan-
ders zijn op één na allen afkomstig uit de omgeving van ’s-Hertogenbosch of het zuidoos-
ten van de provincie. Uit het midden en westen zijn alleen maar stedelingen afkomstig, 
van wie de eerste pas in 1841 verheven werd.

Ten slotte worden in tabel 2.8 de ontwikkelingen van de landelijke en ‘Brabantse’ ver-
heffingen vergeleken. Het totaal aantal verheffingen is onderverdeeld in verheffingen van 
regentengeslachten, verheffingen van rooms-katholieke en protestantse geslachten op ba-
sis van hun algemene maatschappelijke positie en verheffingen wegens persoonlijke ver-
diensten. In alle categorieën zijn naast elkaar de landelijke cijfers en die voor Noord-Bra-
bant vermeld plus het aandeel van de Brabantse verheffingen in het totale aantal. Voor de 
perioden 1815-1849 en 1849-1920 zijn tussentotalen vermeld plus het totaal voor de ge-
hele periode 1815-1920. Zoals te verwachten telt Noord-Brabant niet mee in de categorie 
regentengeslachten (1%). Ook in de categorie van verheffingen vanwege persoonlijke ver-
diensten is de provincie zwaar ondervertegenwoordigd (3,5%). Indien de verheffing van de 
broers Van der Does de Willebois door Van Valkenburg in de categorie verheffing vanwe-
ge algemene positie is meegeteld, dan kent Noord-Brabant maar één verheffing vanwege 
persoonlijke verdienste (1,5%). De verheffingen in Noord-Brabant zijn dus voor het groot-
ste deel een gevolg van de algemene positie van verhevenen en hun familie. Van de 24 
meegetelde verheffingen behoort 4% tot de categorie regentengeslachten, 8% tot de cate-
gorie persoonlijke verdiensten, 42% tot de categorie algemene positie R.K. en 46% tot de 
categorie algemene positie protestant. Dit betekent dat 14% van de verheffingen van pro-
testantse geslachten op basis van hun algemene positie voor rekening van Noord-Brabant 
komt en zelfs 50% van die verheffingen van rooms-katholieke geslachten.

Een aantal aanzienlijke Noord-Brabantse families vond dus alsnog zijn weg naar de 
koninkrijksadel. Dat gebeurde na 1850 in sterkere mate dan volgens de landelijke trend, 
want de helft van alle verheffingen op basis van de algemene positie na dat jaar had betrek-
king op geslachten in Noord-Brabant. Hoewel het aantal protestantse verheffingen in die 
categorie in Noord-Brabant één meer is dan het aantal rooms-katholieke, is het duidelijk 
dat de provincie de belangrijkste leverancier bij de rooms-katholieke verheffingen is. Tel-
len we Van der Does de Willebois mee in deze categorie, dan zijn alle rooms-katholieke 
verheffingen na 1850 ‘Brabants’ en vormen de ‘Brabantse’ verheffingen zelfs meer dan de 
helft van het totaal.

2.7 De houding van de Hoge Raad van Adel ten aanzien van de rekesten uit Noord- Brabant

Tot dusver hebben we naar de totstandkoming en uitbreiding van de adel in Noord-Bra-
bant gekeken door het landelijke en ‘Brabantse’ adelsbeleid te vergelijken en daarna voor-
al de ontwikkelingen met betrekking tot de verheffingen onder de loep te nemen. We 
kunnen ook kijken naar (de ontwikkeling in) de argumentatie ten aanzien van al of niet 
verleende ‘Brabantse’ adelsgunsten en deze waar mogelijk vergelijken met de eerder ge-
schetste algemene trends.187 Daartoe heb ik de verzoeken vanuit Noord-Brabant in chro-
nologische volgorde doorgenomen om daaruit de grote lijnen te destilleren. Ik zal deze 
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hier en daar toelichten met voorbeelden die zijn ontleend aan de in bijlage 2 tabel 2.15 en 
tabel 2.17 gepresenteerde informatie.

Veel families dienden een rekest in voor inlijving of erkenning.188 Men wilde graag tot 
de ‘oude’ adel behoren. Dit gold ook voor veel ‘Brabantse’ aanvragen. Tijdens de regerings-
periode van Willem I dienden 27 rekestranten een verzoek in. Het betreft vijf toegekende 
verzoeken om inlijving, negen verzoeken om inlijving of erkenning die resulteerden in 
een verheffing, drie verzoeken om inlijving of erkenning die niet resulteerden in een op-
name in de adelstand, acht verzoeken om verheffing die ook resulteerden in een verhef-
fing (niet van alle verheffingen heb ik een verzoek gevonden) en twee verzoeken om titel-
vermeerdering die niet resulteerden in een toekenning. Van deze rekestranten deden er 
17 een beroep op een adellijke afstamming. Het ging om R.A. de Salis, J.J.F. van Zurpele, 
A. Reigersman, J.C.G. van der Brugghen, W.A.A.L. von Geusau, C.J. Speelman, C.Th. de 

Tabel 2.8 Vergelijking van het landelijke en het ‘Brabantse’ verheffingenbeleid in de periode 

1815-1920

Regenten-
geslachten

Algemene  
positie (R.K.)

Algemene  
positie (prot.)

Persoonlijke 
verdiensten

Totaal

L Br % L Br % L Br % L Br % L Br %

1815 31 2 12 1 8,5 8 53 1 2

1816 11 6 5 22

1817 7 6 1 16,5 13 1 8

1818-’20 2 4 5 11

1821-’30 9 1 11 9 5 55,5 16 3 19 6 1 16,5 40 10 25

1831-’40 8 2 2 100 15 1 6,5 11 36 3 8

1841-’49 8 5 2 40 13 2 15,5 7 33 4 12

1815-’49 76 1 1,5 18 9 50 72 8 11 42 1 2,5 208 19 9

1849-’60 1 5 6

1861-’70 1 1

1871-’80 1 1 6 1 16,5 8 1 13

1881-’90 3 1 4 8

1890-’98 2 1 1 100 1 * 1 4 2 50

1898-1910 9 3 2 66,5 1 13 2 15

1911-’20 2 2

1849-1920 17 2 1 50 6 3 50 17 1 6 42 5 12

Totaal 93 1 11 20 10 50 78 11 14 59 2 3,5 250 24 9

Legenda: R.K.: rooms-katholiek; prot.: protestant; L: landelijke cijfers; Br: cijfers voor Noord-Brabant; %: aandeel 
van Noord-Brabant.
Toelichting: niet alle in bijlage 2 tabel 2.15 vermelde verheffingen zijn in deze tabel opgenomen. Zie toelichting bij 
tabel 2.1 en 2.2.
Bron: bijlage 2 tabel 2.3, tabel 2.4 en tabel 2.15.

187   Zie paragraaf 2.3.3 tot en met paragraaf 2.3.5.
188   Zie paragraaf 2.3.5.
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Beijer, J.F. en L.J.H. de van der Schueren, H. Bowier, H.B. Martini, M.A.J. van der Beken 
Pasteel, F. van Harencarspel Eckhardt, J.Ph. de Girard de Mielet van Coehoorn, A.Th. van 
Rijckevorsel van Kessel, W.H. van Thije Hannes, C.D.E.J. Bangeman Huijgens en J.H.A. 
en J.C.F. von Schmidt auf Altenstadt. In lijn met wat we eerder zagen, werden veel van 
deze verzoeken afgewezen wegens onvoldoende bewijs voor de vermeende afstamming. 
Omdat het veelal wel om aanzienlijke families ging, volgde dan toch een verheffing en wel 
bij negen van de twaalf afgewezen verzoeken. Er volgde (op dat moment) geen inlijving of 
verheffing voor R.A. de Salis en geen erkenning of verheffing voor J.J.F. van Zurpele en A. 
Reigersman. De eerder aangehaalde persoonlijke invloed van Willem I blijkt uit deze ver-
heffingen, maar ook uit het feit dat in de verslaglegging van zes verzoeken verwezen werd 
naar de ‘welwillendheid van Zijne Majesteit’. In één geval leidde dat niet tot een verhef-
fing (A. Reigersman) en in één geval niet tot een titelverlening (R. Bangeman Huijgens). 
Ook in die gevallen waarin dat niet uitdrukkelijk is vastgelegd, oefende hij invloed uit en 
was hij de eindverantwoordelijke zoals bijvoorbeeld bij de verheffingen van F.X. Verhey-
en, P.A. van Meeuwen en A.Th. van Rijckevorsel van Kessel.189

Rekestranten die zich beriepen op een adellijke afkomst stelden deze natuurlijk cen-
traal in hun aanvragen. Speelman verwees daarnaast ook naar de positie van zijn voorou-
ders in de Meierij. De Jonge van Zwijnsbergen knoopte aan bij de adellijke status van de 
Zeeuwse De Jonge’s en ook de Van Beresteijns wezen op hun voorvaderen. De voornaam-
heid van het voorgeslacht van Van Thije Hannes werd vooral door de gouverneur in zijn 
rapport benadrukt. De Jong van Beek en Donk daarentegen beriep zich weer zelf op het 
aanzien van zijn voorouders in Brabant. Het ontbreken van een aanzienlijk voorgeslacht 
maakte het voor De la Court en De Kuijper moeilijk, hoewel De la Court zelf wel aangaf 
dat hij afstamde van aanzienlijke voorouders. Hij werd echter vooral op zijn eigen ver-
diensten beoordeeld en De Kuijper vooral op zijn rijkdom. Rijkdom en vooral grondbezit 
voerde ook De Jonge van Zwijnsbergen aan als argument. Bij zijn verheffing en die van de 
Van Beresteijns in 1825 hanteerde de Hoge Raad van Adel tevens de grootte van de ridder-
schap (op dat moment bestaande uit 23 leden) als argument voor een verheffing. We zien 
dus in de argumentatie overeenkomsten met het gestelde in paragraaf 2.3.3. Men legde 
veel nadruk op afkomst en soms (aanvullend) op persoonlijke omstandigheden, zoals ei-
gen verdiensten en welstand.

Over de argumentatie ten aanzien van ‘Brabantse’ adelsgunsten (vijf verheffingen en 
één titelverlening) tijdens de regeringsperiode van koning Willem II valt weinig te zeg-
gen. Van vier verheffingen heb ik alleen een besluit gevonden. Waarschijnlijk heeft de ko-
ning hier veel invloed gehad. Van de verheffing van J.J. Smits van Eckart melde de Hoge 
Raad van Adel in 1898 bijvoorbeeld dat Willem II dat uit eigen beweging had gedaan. 
Over de verheffing van Des Tombe adviseerde de Raad positief, maar het kan zijn dat ook 
hier de koninklijke invloed te bespeuren is. In 1895 stelde de toenmalige rapporteur jonk-
heer Th.H.F. van Riemsdijk dat die verheffing in die tijd niet meer zou plaatsvinden.190

Vanaf 1848 nam de koninklijke belangstelling af en we zien dan in de vastgelegde argu-
mentatie ook geen verwijzingen meer naar ingrijpen door of invloed van de koning. In de 
regeringsperiode van koning Willem III gaat het in Noord-Brabant om drie inlijvingen, 
vier verzoeken om verheffing die niet werden gehonoreerd en één verzoek om titelverle-
ning dat eveneens werd geweigerd. In de provincie vond één verheffing plaats (groten-
deels) op basis van persoonlijke verdiensten. Dat is in overeenstemming met het feit dat 
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deze in de betreffende periode belangrijker werden. In paragraaf 2.3.4 hebben we gezien 
dat zich onder de verhevenen op basis van persoonlijke verdiensten geen belangrijke za-
kenmensen, wetenschappers of kunstenaars bevonden. De Hoge Raad van Adel noemde 
als terreinen waarop men verdienstelijk kon zijn echter wel de kunsten en wetenschappen 
en de handel en landbouw, maar niet de industrie en nijverheid. Uit de geweigerde verzoe-
ken valt op te maken dat een voornaam voorgeslacht nog steeds belangrijk was maar dat 
men ook uitvoerig inging op de eigen positie van de rekestrant.191 Uit de behandeling van 
de aanvraag van Van Zinnicq Bergmann blijkt op welke punten de Hoge Raad van Adel 
een aanvraag beoordeelde. Men keek naar de oudheid van het geslacht, de verdiensten van 
het geslacht en de naam en verdiensten van de rekestrant.192

Opvallend bij de verzoeken die niet gehonoreerd zijn, is dat rekestranten zich vooral 
beriepen op verheffingen ten tijde van koning Willem I van familieleden uit andere tak-
ken van het geslacht. Daarnaast gebruikten rekestranten het argument van hun huwelij-
ken en/of van naaste familieleden met personen van adel. Dat laatste beschouwden ze 
waarschijnlijk als uiting van aanzienlijkheid van het geslacht en de eigen persoon. Men 
behoorde in zekere zin al tot de club. De Hoge Raad van Adel beoordeelde in de jaren ze-
ventig en tachtig van de negentiende eeuw de aangevoerde verheffingen ten tijde van ko-
ning Willem I als persoonlijke gunstbewijzen en niet als adelsgunsten verleend aan het 
geslacht. De rekestranten konden daarop dus geen beroep doen. Omdat de verheffingen 
niet werden gezien als bevestiging van het aanzien van het geslacht en de eigen verdien-
sten van rekestranten onvoldoende gewicht in de schaal legden, werden de aanvragen af-
gewezen.

In paragraaf 2.3.5 hebben we gezien dat in de tweede helft van de negentiende eeuw het 
lidmaatschap van de adel een belangrijk wapen bleef in de strijd om maatschappelijk aan-
zien. Ook sommige ‘Brabantse’ families hebben (soms meerdere malen) geprobeerd deel 
te gaan uitmaken van het exclusieve gezelschap van respectabele ‘oude’ families, maar dat 
viel niet mee. De eerder genoemde toenemende verstarring, zien we uitgedrukt in het feit 
dat ook in de periode 1890-1900 vrijwel alle verzoeken afgewezen werden. Voor die perio-
de heb ik de volgende verzoeken gevonden: één verzoek om verheffing dat gehonoreerd is, 
één verzoek om inlijving dat resulteerde in een verheffing, vijf verzoeken om verheffing 
die afgewezen werden, en één verzoek om titelverlening dat ook niet werd toegekend. De 
twee verheffingen waren voornamelijk gebaseerd op de verdiensten van het voorgeslacht 
gedurende meerdere generaties.

Een voorbeeld van dit in paragraaf 2.3.3 genoemde belang van de familieachtergrond 
vinden we ook in de argumenten ten aanzien van het verzoek om verlening van de titel 
baron van jonkheer E.J.C.M. de Kuijper. De Raad constateerde in 1893 dat er zich onder 
de nakomelingen van de in 1829 verheven jonkheer J.F. de Kuijper geen aanzienlijke Ne-
derlanders bevonden en dit was één van de redenen waarom men negatief adviseerde. In 

189   Van de verheffingen van F.X. Verheyen en P.A. van Meeuwen is alleen een besluit vastgelegd. Uit het verslag 
van het verheffingsverzoek van C.J.A. van Rijckevorsel in 1880 valt af te leiden dat de verheffing van A.Th. van 
Rijckevorsel van Kessel een gunstbewijs van koning Willem I was. Zie voor het verzoek uit 1880 bijlage 2 tabel 
2.17.

190   HRvA, AHRvA, inv.nr. 165, Notulen 1895, nr. 69.
191   Zie de in paragraaf 2.3.4 genoemde keuze tussen ‘ascription’ en ‘achievement’.
192   Zie hiervoor de behandeling van de aanvraag van Van Zinnicq Bergmann in bijlage 2 noot 70.
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het algemeen vormt de argumentatie ten aanzien van de verzoeken uit deze periode een 
voortzetting van die uit de jaren zeventig en tachtig.

Vanaf 1900 kunnen we een koerswijziging vaststellen ten aanzien van de ‘Brabantse’ 
aanvragen, waarbij het tot 1919 gaat om de volgende verzoeken: één verzoek om inlijving 
dat resulteerde in een verheffing, drie verzoeken om verheffing die positief werden beoor-
deeld en één verzoek om verheffing dat niet werd gehonoreerd. De ingewilligde verzoeken 
waren afkomstig van rekestranten uit geslachten waarvan eerder andere takken verheven 
waren. Twee rekestranten hadden voorgangers van wie de verzoeken niet gehonoreerd 
waren.193 De Hoge Raad van Adel nam afstand van het eerdere strikte standpunt dat de 
vroegere verheffingen ten tijde van koning Willem I persoonlijke gunstbewijzen waren 
waaruit niets viel te concluderen over het aanzien van het geslacht. Dat aanzien vond men 
nog steeds belangrijk, maar men beoordeelde dit nu anders. De Van Bommels werden 
gedurende meerdere generaties gerekend tot de elite van ’s-Hertogenbosch en alleen het 
feit dat ze rooms-katholiek waren, had het bekleden van voorname posities verhinderd. 
Ook in het geval van Smits oordeelde de Raad dat het onbillijk zou zijn ten aanzien van 
katholieke geslachten dezelfde maatstaven aan te leggen als ten aanzien van protestantse 
geslachten. Men vond dat Smits ruimschoots voldeed aan de criteria die men in de eerste 
jaren na 1813 voor katholieke geslachten had aangelegd. Bij de verheffingen beoordeelde 
men overigens ook of het gedrag en de levensstijl van de rekestrant zelf niet indruisten 
tegen het ‘esprit de corps’ van de adel. Dit gold niet voor de minderjarige Van Bommel, 

Afb. 2.14 Jonkheer mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt (1852-1939) in zijn werkkamer, 1929. Hij was van 1903 
tot 1934 lid van de HRvA en daarna tot zijn dood voorzitter van dit college (NL-HtSA, foto Fotopersbureau 
Het Zuiden).
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maar bij zijn verheffing speelde de wens mee dat het geslacht deel bleef uitmaken van de 
Nederlandse adel.

Het is de vraag in hoeverre het lidmaatschap van de Hoge Raad van Adel van jonkheer 
A.F.O. van Sasse van Ysselt vanaf 1903 van invloed is geweest. Hij was het eerste Brabant-
se lid van de HRvA en voor zover ik kan nagaan ook het eerste katholieke lid. Speelde de 
aanwezigheid van deze katholieke Brabander een rol in de koerswijziging waarbij de reli-
gie van de rekestranten, in ieder geval in de door mij doorgenomen verzoeken van rooms-
katholieke Brabanders, deel ging uitmaken van de beoordeling van verzoeken? Voor een 
antwoord op deze vraag zou de behandeling van veel meer aanvragen tijdens zijn lidmaat-
schap aan een onderzoek moeten worden onderworpen. Het is echter opvallend dat met 
zijn komst religie in de behandeling van de door mij onderzochte rekesten als punt van 
overweging naar voren komt.

Religie speelde ook een rol bij de beoordeling van een aanvraag die buiten de onder-
zoeksperiode valt maar die ik toch wil noemen, namelijk die van de familie Van Lanschot 
in 1927.194 De enige door mij gevonden aanvraag uit de periode na 1900 van een ‘nieuwe’ 
Brabantse familie werd echter afgewezen op basis van het geringe aanzien van het voorge-
slacht, zowel ten aanzien van de bekleding van ambten als gesloten huwelijken, en vooral 
de korte duur van dat aanzien. De voorwaarden mochten met betrekking tot rooms-katho-
lieke geslachten wellicht wat soepeler worden toegepast, aanzien van het geslacht en voor-
al de ouderdom van dat aanzien waren toch het belangrijkst. Dat sluit dan weer aan bij de 
in paragraaf 2.3.4 geconstateerde grotere nadruk op het verleden.

2.8 Conclusie

In paragraaf 2.4.1 hebben we gezien dat er in Noord-Brabant sprake was van een bijzonde-
re situatie en dat de opbouw van de adel in deze provincie vanaf het nulpunt moest plaats-
vinden. Dit bleek al bij het benoemingenbeleid. Om tot een ridderschap van voldoende 
omvang te komen, deed men een beroep op ‘aanzienlijken’ met een minder ‘Brabants’ ka-
rakter, zowel ten aanzien van religie als ten aanzien van de band met de provincie. Rooms-
katholieke kandidaten of zij die niet bekend stonden als regeringsgezind kwamen minder 
in aanmerking. Ongeveer de helft van diegenen die men in 1814 als ‘notabel’ inschatte, was 
waarschijnlijk onvoldoende ‘aanzienlijk’ om deel te gaan uitmaken van de kleine elite van 
aanzienlijken, vermogenden en invloedrijken die in de eerste jaren na 1813 de adel in Noord-
Brabant vormden. Ook na 1814 was er niet direct sprake van een bovenmatige groei. Pas in 
de jaren twintig en dertig van de negentiende eeuw maakte Noord-Brabant een inhaalslag 
ten opzichte van de landelijke ontwikkelingen. De grootste groei in vergelijking met de lan-
delijke trend kunnen we vaststellen in de periode 1890-1898. In de jaren zeventig van de 
negentiende eeuw en het eerste decennium van de twintigste eeuw vonden er bijna geen 
verheffingen plaats, zodat de ene ‘Brabantse’ verheffing in beide perioden toch bovenma-
tig is. Daarnaast kende Noord-Brabant na 1900 een aantal verheffingen die niet meetellen 

193   Het betreft de vader van J.B. van Bommel, R.W.M. van Bommel, en de vader van Th.G.M. Smits, J.Th. Smits.
194   Zie hiervoor bijvoorbeeld ook de opmerking van jonkheer W.A. Beelaerts van Blokland in bijlage 2 noot 80. 

Beelaerts van Blokland werd in 1934 lid van de ridderschap van Noord-Brabant.
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voor de trendanalyse omdat het leden betrof uit al eerder tot de adel toegetreden geslachten.
De ingelijfden onder de ‘Brabantse’ toetreders waren bij hun opname in de adel niet 

sterk met Brabant verbonden. De meerderheid van de verhevenen had wel een veel ster-
kere band met de provincie en als we alleen de verheffingen wegens algemene positie 
in ogenschouw nemen, dan gaat het om evenveel protestanten als rooms-katholieken. 
Wel zijn er ten aanzien van religie en band met Brabant temporele verschillen. Tot aan 
1825 waren de protestantse verhevenen in de meerderheid, daarna nam het aantal rooms- 
katholieken toe. Het aantal niet-Brabanders onder de verhevenen was het grootst in de ja-
ren twintig en dertig van de negentiende eeuw (steeds 33% van het totaal) en daarna nog 
maar 21,5% van het totaal. We zien dus dat in de loop van de negentiende eeuw de nadruk 
steeds meer is komen te liggen op personen die zowel wat hun band met de provincie be-
treft als hun religie een meer ‘Brabantse’ karakteristiek vertonen.

Het lijkt in tegenspraak met de vaststelling in de eerste alinea van deze paragraaf dat 
ook het merendeel van de ‘Brabantse’ verzoeken om opname in de adelstand tijdens de 
regeringsperiode van koning Willem I gebaseerd is op afstamming van een adellijk ge-
slacht. De meeste van die rekesten werden echter niet gehonoreerd, waarna verheffing 
volgde. Ook de ‘Brabantse’ geslachten en de rekestranten daaruit beschouwde men als 
voldoende aanzienlijk voor opname in de adelstand. In de tweede helft van de negentien-
de eeuw dacht men daar overigens anders over. Het bleek voor telgen uit eerder verheven 
geslachten die de sprong waagden te moeilijk om hun doel te bereiken. Verder is het op-
vallend dat in deze periode behalve de familie Van Zinnicq Bergmann geen andere ‘nieu-
we’ families uit Noord-Brabant een poging hebben gedaan tot opname in de Nederlandse 
adel – voor zover ik bij mijn onderzoek in het archief van de HRvA heb kunnen vaststel-
len. Voelde men zelf niets voor opname in een elite die door de katholieke Brabantse fami-
lies wellicht als een noordelijk, protestants bolwerk werd beschouwd? Of achtte men zich 
als ‘nieuwkomer’ kansloos voor toetreding tot de groep van respectabele ‘oude’ families? 
Verder onderzoek zou op deze vragen antwoord kunnen geven.

Ook na 1900 deed maar één ‘nieuwe’ familie een poging om een adellijk predicaat te 
verwerven, namelijk de Van Lanschots. Zowel in het geval Van Zinnicq Bergmann als in 
het geval Van Lanschot bleken aanzien en vooral de ouderdom daarvan, onvoldoende. Het 
lijkt erop dat ook na iets meer dan een eeuw Noord-Brabant de achterstand die het in het 
begin van de negentiende eeuw had, niet had goedgemaakt. Aan de andere kant sloot men 
bij de beoordeling van telgen uit geslachten waarvan takken in de eerste decennia van de 
negentiende eeuw waren verheven, na 1900 weer aan bij de in die decennia gehanteerde 
normen. De wat soepeler criteria uit die tijd waren in het begin van de twintigste eeuw als-
nog in het voordeel van toen verheven ‘Brabanders’. Op die manier werd het ‘Brabantse’ 
karakter van de adel in Noord-Brabant wellicht nog versterkt. In hoeverre dit het geval was, 
moet blijken uit de volgende paragrafen waarin het profiel van deze groep geschetst wordt.

2.9 Profiel van de adel in Noord-Brabant

Voor het opstellen van het profiel van de adel in Noord-Brabant tussen 1813 en 1919 heb ik 
mij laten inspireren door het boek van Jette Janssen over het sociaal kapitaal van Noord-
Brabantse gildebroeders en een artikel van Pieter Stokvis over Haagse raadsleden.195 Jans-
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sen onderzocht onder meer de verwantschapspatronen door de eeuwen heen onder leden 
van schuttersgilden. Zij wilde daarmee vragen beantwoorden als: hoeveel vaders gaven 
het lidmaatschap door aan hun zonen? Hoeveel zonen volgden hun vaders op? Hoeveel 
broers hadden de gildeleden en hoeveel van hen waren er ook lid van het gilde? Van hoe-
veel leden was de grootvader ook al lid? Daarnaast keek ze naar de uitbreiding van het fa-
miliale netwerk door middel van huwelijken en onderzocht het verband tussen schoonva-
ders en schoonzonen en tussen zwagers.196

Stokvis wilde in zijn artikel vaststellen of het beeld van de notabelenelite zoals dat door 
Kuiper en Van der Laarse geschetst is, ook gold voor de Haagse raadsleden.197 De levens-
stijl van die notabelenelite kenmerkte zich onder andere door het belang van de familie. 
Daarbij was in de privésfeer een sleutelrol voor vrouwen weggelegd.198 Families uit die 
elite verbonden zich onderling in familienetwerken waarin men over en weer trouwde 
en waarbij ook huwelijken tussen neven en nichten en weduwnaars en schoonzusters re-
gelmatig voorkwamen. Stokvis wilde met het onderzoek van de huwelijkspatronen van 
de Haagse raadsleden duidelijk maken of deze zich ook een dergelijke levensstijl aanma-
ten. Daarnaast wilde hij vaststellen in hoeverre de raadsleden onderdeel uitmaakten van 
een nationale bestuurlijke elite. Om deze vragen te kunnen beantwoorden, beschreef hij 
het demografisch, het sociaal-economisch en het godsdienstig-ideologisch profiel van de 
Haagse raadsleden tussen 1813 en 1941. Hij modelleerde zijn onderzoek naar het boek van 
Van den Berg over de maatschappelijke herkomst van Tweede Kamerleden.199

Het hierna volgende profiel bestaat uit een aantal onderdelen. Ten eerste wordt de totale 
onderzoeksgroep kort met behulp van enkele kerncijfers gekarakteriseerd, waarna ik de 
samenstelling van de onderzoeksgroep gedurende de totale onderzoeksperiode bespreek. 
Daarna volgen enkele cijfers met betrekking tot het demografisch profiel. Ten derde ko-
men enkele aspecten in verband met het connubium aan de orde. Daarna bespreek ik ge-
gevens ten aanzien van het convivium en tenslotte volgt het sociaal-culturele profiel. In 
de volgende hoofdstukken kom ik op verschillende van de hierna vermelde cijfers terug, 
teneinde deze aspecten verder te onderzoeken.

2.9.1 De adel in Noord-Brabant in enkele kerncijfers

De totale populatie bestaat uit 395 mannen, afkomstig uit 129 geslachten. Van hen zijn er 
115 (29%) lid van de ridderschap geweest. Van de 280 niet-ridderschapsleden behoren er 
157 tot de bloedverwanten van de ridderschapsleden, zodat 69% van de totale groep be-
staat uit ridderschapsleden en hun bloedverwanten. Van 6 populatieleden is de religie on-
bekend of zij waren niet protestant of rooms-katholiek, 213 (54%) populatieleden waren 
protestant en 176 (45%) rooms-katholiek. Het overgrote deel van de populatie, namelijk 
342 leden (87%) heeft ook daadwerkelijk in Noord-Brabant gewoond, 212 leden (54%) zijn 
in de provincie geboren en eenzelfde aantal is daar overleden.

195   Janssen, De deugd van broederschap en Stokvis, ‘Haagse raadsleden’.
196   Janssen, De deugd van broederschap, 30 en 97-135.
197   De bespreking van het artikel van Stokvis is voornamelijk gebaseerd op Stokvis, ‘Haagse raadsleden’, 142-145.
198   Zie voor de levensstijl van de notabelenelite Kuiper, ‘Aristocraten contra burgers’ en Van der Laarse en Kuiper, 

Beelden van de buitenplaats.
199   Van den Berg, De toegang tot het Binnenhof.
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2.9.2 De samenstelling van de adel in Noord-Brabant

In grafiek 2.1 is ten eerste de gemiddelde grootte van de onderzoekspopulatie weergege-
ven. Om deze vast te stellen heb ik de totale onderzoeksperiode in perioden van tien jaar 
verdeeld, behalve de eerste en laatste periode die vijf respectievelijk negen jaren tellen. 
Daarna heb ik het gemiddeld aantal leden in de populatie per periode uitgerekend. In 
overeenstemming met het hiervoor in paragraaf 2.6 geschetste proces van de totstandko-
ming en aanvankelijke groei heeft de populatie in de eerste periode een zeer bescheiden 
omvang. Tot 1840 vindt vervolgens een relatief sterke toename plaats. Daarna blijft de po-
pulatie in omvang toenemen maar vlakt deze groei wel af. In de periode 1900-1909 be-
reikt de populatie dan de maximale omvang van 94 leden.

Ten tweede is in grafiek 2.1 het verloop van de opname van nieuwe leden in de popu-
latie weergegeven. Voor elke periode is zichtbaar het aantal leden dat deel is gaan uitma-
ken van de populatie en het aantal van hen dat daadwerkelijk in Noord-Brabant gewoond 
heeft.200 Na een aanloop in de eerste drie perioden ligt de toetreding van nieuwe leden ge-
durende de rest van de negentiende eeuw op ongeveer eenzelfde niveau met een uitschie-
ter naar boven in de periode 1870-1879. Daarna daalt de toetreding van nieuwe leden, 
maar stijgt weer in de periode 1910-1918. Van de in de perioden 1820-1829, 1840-1849, 
1890-1899 en 1900-1909 toegetreden leden heeft meer dan 90% (respectievelijk 97%, 
98%, 94% en 96%) ook gedurende korte of langere tijd in Noord-Brabant gewoond, in de 
andere perioden ligt dat percentage lager.
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Grafiek 2.1 De gemiddelde grootte van de populatie en de toetreding van nieuwe leden in de 

periode 1814-1918

Bron: bijlage 3 tabel 3.1 en tabel 3.4.
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Het gemiddeld aantal jaren dat personen deel uitmaakten van de populatie en in Noord-
Brabant woonden, is af te lezen uit grafiek 2.2. Voor de gehele periode zijn deze cijfers res-
pectievelijk 20 en 18 jaar. Doordat de jaren na 1918 niet zijn meegeteld, worden deze cij-
fers vanaf het begin van de twintigste eeuw enigszins gedrukt.201 Kijken we naar de trend, 
dan valt op dat de leden die tussen 1820 en 1829 en tussen 1870 en 1889 toetraden tot de 
populatie daar gemiddeld langer deel van uitmaakten en ook gemiddeld langer in Noord-
Brabant woonden. Het verschil tussen het gemiddeld aantal jaren dat leden deel uitmaak-
ten van de populatie en in Noord-Brabant woonden, is het grootst in de perioden 1820-
1829, 1870-1879 en 1890-1899.

Het feit dat in bepaalde perioden de leden langer deel uitmaakten van de populatie, 
geeft aanleiding tot de vraag of de toetredende leden in deze perioden gemiddeld jonger 
waren dan in andere perioden. Over de gehele periode genomen is de gemiddelde leef-
tijd waarop leden toetraden tot de populatie 35 jaar.202 Uit de cijfers blijkt dat de gemid-
delde leeftijd in de perioden 1820-1829 en 1870-1889 net boven en onder het gemiddelde 
lag, maar dat er perioden zijn waarin de gemiddelde leeftijd lager was. Ook is het niet zo 
dat toetreders uit de perioden dat leden gemiddeld kort deel uitmaakten van de popula-
tie (1814-1819, 1860-1869 en 1900-1909) gemiddeld het oudst waren (met uitzondering 
van de periode 1814-1819). Er is dus geen verband tussen het aantal jaren dat leden deel 
uitmaakten van de populatie en de leeftijd waarop zij toetraden. De gemiddelde leeftijd is 
het hoogst aan het begin van de onderzoeksperiode en dat valt ook te verwachten. Zoals 

200   Zie voor de criteria met betrekking tot opname in de populatie bijlage 1. Het tijdstip waarop leden deel zijn 
gaan uitmaken van de populatie is als volgt bepaald. Ten eerste is gekeken naar het jaar dat een persoon van 
adel werd. Ten tweede naar de eerste vermelding in de in de bijlagen genoemde bronnen. Voor personen 
waarvoor deze tijdstippen niet van toepassing zijn, is het eerste jaar genomen waarvan het aannemelijk is dat 
zij dan in Noord-Brabant woonden én meerderjarig waren. Zie voor de vaststelling van woonplaatsen de toe-
lichting op pagina 142-143. Dit betreft het blok tekst: ‘Voor het vaststellen … waar de kinderen geboren zijn.

201   Zie hiervoor de toelichting bij bijlage 3 tabel 3.1.
202   Zie voor de onderbouwing van de cijfers in deze alinea bijlage 3 tabel 3.2.
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we gezien hebben, moest de groep adel in Noord-Brabant vanaf het nulpunt opgebouwd 
worden. Dit gebeurde voor een groot deel door de benoeming, inlijving of verheffing van 
personen die vaak al hun sporen in de maatschappij verdiend hadden en dus op een ze-
kere leeftijd waren. In de loop van de negentiende eeuw traden ook de tweede en volgen-
de generaties toe tot de adel in Noord-Brabant, waardoor de gemiddelde leeftijd automa-
tisch daalde.

Tabel 2.9 Gemiddelde woonduur in Noord-Brabant van de daar woonachtige populatieleden in 

de periode 1814-1889, geordend op toetredingsjaar

Periode Aantal Gem. jr.

1814-1819 21 19

1820-1829 29 24

1830-1839 32 21

1840-1849 42 19

1850-1859 36 21

1860-1869 30 19

1870-1879 35 22

1880-1889 32 20

Legenda: periode: het jaar dat men deel ging uitmaken van de populatie; Aantal: het aantal leden dat in de betref-
fende periode deel ging uitmaken van de populatie en in Noord-Brabant gewoond heeft; Gem. jr.: het gemiddeld 
aantal jaren dat deze leden in Noord-Brabant woonden.
Bron: bijlage 3 tabel 3.1.

Zoals we gezien hebben, woonden de leden van de populatie gemiddeld gedurende acht-
tien jaar in Noord-Brabant. Tot 1890 gelden voor de verschillende perioden de in tabel 2.9 
vermelde gemiddelde waarden. De opbouw van deze gemiddelde waarden blijkt uit gra-
fiek 2.3. Daarvoor zijn de nieuwe leden die in een bepaalde periode deel gingen uitmaken 
van de populatie en ook in Noord-Brabant gewoond hebben, verdeeld in een aantal groe-
pen, overeenkomstig het aantal jaren dat zij totaal in de provincie woonden. De verdeling 
van de toetreders uit de eerste periode bevestigt nogmaals dat deze al op leeftijd waren. Er 
bevinden zich maar twee leden onder die veertig jaar of langer in de provincie gewoond 
hebben. De in de provincie woonachtigen woonden daar waarschijnlijk ook gedurende 
hun hele leven, want er bevinden zich ook maar twee passanten (leden die minder dan 
vijf jaar in Noord-Brabant gewoond hebben) onder hen.

Voor de overige twee perioden met de laagste gemiddelde woonduur geldt dat deze in de 
periode 1840-1849 vooral veroorzaakt wordt door het relatief hoge aantal passanten en in 
de periode 1860-1869 door het relatief kleine aantal leden dat veertig jaar of langer in de 
provincie gewoond heeft. Voor de twee perioden met de hoogste gemiddelde woonduur 
geldt dat deze voor de jaren 1820-1829 vooral veroorzaakt wordt door het relatief grote 
aantal langdurig in de provincie woonachtigen (het aantal passanten is ook relatief hoog). 
In de jaren 1870-1879 is er vooral sprake van een gering aantal passanten.

De passanten bestaan voor ongeveer 80% uit protestanten en voor ongeveer 85% uit 
mannen die geen lid van de ridderschap waren.203 Vrijwel alle passanten onder de rid-



 2.9 Profiel van de adel in Noord-Brabant 141

derschapsleden zijn protestant en traden voor 1850 toe tot de adel in Noord-Brabant. We 
hebben hiervoor al gezien dat zich onder de eerste ridderschapsleden mannen bevonden 
met een geringe binding met Noord-Brabant en mannen die al vrij snel na hun toetre-
ding overleden. Zij behoren dus tot de passanten. Ongeveer één vijfde van de passanten 
is rooms-katholiek. Onder hen bevinden zich bijna geen ridderschapsleden en zij traden 
ook vrijwel allemaal na 1850 toe tot de adel in Noord-Brabant. Tot deze passanten beho-
ren bijvoorbeeld Brabantse edellieden die, hoewel zij de provincie verlieten, daar toch een 
band mee hielden. Van de leden die veertig jaar of langer in Noord-Brabant gewoond heb-
ben is 70% lid van de ridderschap en bijna hetzelfde percentage rooms-katholiek. Iets 
meer dan de helft van deze groep bestaat uit rooms-katholieke ridderschapsleden. De pro-
testantse ridderschapsleden uit deze groep zijn bijna allen voor 1850 toegetreden tot de 
populatie.

Deze opmerkingen over het lidmaatschap van de ridderschap en religie brengen ons op 
de samenstelling van de populatie gedurende de onderzoeksperiode. Om deze te bepa-
len heb ik van elk lid van de populatie ten eerste genoteerd of deze lid was van de ridder-
schap. Tevens heb ik geprobeerd de religie van de populatieleden vast te stellen. Een eer-
ste bron daarvoor vormt de ledenlijst van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap (ILVB) 
omdat hierin ook de religie is vastgelegd. Ten tweede is soms van functies die personen 
bekleedden de religie af te leiden, zoals bijvoorbeeld het regentschap van een weeshuis of 
een bestuursfunctie bij een religieuze instelling. Ten derde heb ik gebruik gemaakt van de 
persoonsgegevens op de website www.parlement.com. Op deze website is bij de vermelde 
personen vaak ook de religie opgenomen. Ten slotte geven ook familiearchieven en ou-
dere jaargangen van het Nederland’s Adelsboek aanwijzingen met betrekking tot de religie 
van families. Voor alle leden van families of geslachten heb ik steeds dezelfde religie aan-
gehouden, tenzij er duidelijke informatie voorhanden is dat dit niet juist is.

Voor het vaststellen van de woonplaatsen van personen en de periode gedurende welke 
ze daar gewoond hebben, ben ik als volgt te werk gegaan. Ten eerste heb ik de woonplaat-
sen genoteerd die in de secundaire literatuur vermeld worden. Ten tweede bieden de ar-

203   Zie voor de onderbouwing van deze en de volgende opmerkingen bijlage 3 tabel 3.3.

0

20

40

60

80

100

1814-1819 1820-1829 1830-1839 1840-1849 1850-1859 1860-1869 1870-1879

> 39 jr. 20-39 jr. 5-19 jr. < 5 jr.

Grafiek 2.3 Opbouw van de gemiddelde woonduur in Noord-Brabant van de daar woonachtige 

populatieleden in de periode 1814-1879, geordend op toetredingsjaar

Bron: bijlage 3 tabel 3.3.



142 2 Groepsportret van de adel in Noord-Brabant 

chieven van verenigingen soms informatie over woonplaatsen. Ten derde zijn uit de cor-
respondentie in het archief van de ridderschap woonplaatsen te destilleren, evenals uit de 
gegevens in familiearchieven. Vervolgens heb ik gekeken bij de informatie over beroepen 
en functies en ten slotte heb ik, indien geen andere informatie over een woonplaats be-
schikbaar is, de plaatsen genoteerd waar kinderen van de betreffende persoon geboren 
zijn. De laatste twee methoden bieden de minste zekerheid. De plaats waar men een be-
roep uitoefent of een functie bekleedt, hoeft niet de woonplaats te zijn. Dit geldt ook voor 
de plaats waar de kinderen geboren zijn.

Met behulp van de aldus verkregen informatie is het volgende beeld te schetsen van de 
samenstelling van de populatie. We kijken daarvoor ten eerste naar de verdeling van de 
religie van de leden gedurende de onderzoeksperiode, zoals deze is weergegeven in gra-
fiek 2.4. De protestanten hebben in de totale populatie van 395 personen een aandeel van 
54%, de rooms-katholieken 45% en van 1% is de religie niet bekend of dezen waren niet 
protestant of rooms-katholiek. Het blijkt dat pas in de jaren zeventig van de negentiende 
eeuw de populatie meer rooms-katholieke dan protestantse edelen telt. Daarna zakt het 
aandeel protestanten in de volgende decennia tot iets minder dan één derde aan het einde 
van de onderzoeksperiode. Het aandeel rooms-katholieken stijgt vanaf de jaren zeventig 
geleidelijk naar iets minder dan zeven tiende.

De verdeling naar woonplaats is weergegeven in grafiek 2.5 waarin de volgende groepen 
zijn opgenomen. Ten eerste de leden met een woonplaats in Noord-Brabant, dan de leden 
met een onbekende woonplaats die waarschijnlijk wel in Noord-Brabant lag en ten derde 
de leden met een woonplaats buiten de provincie. In de eerste periode woonde een kwart 
van de populatie buiten de provincie. Daarna schommelt dit percentage steeds tussen 12% 
en 20%, waarbij het percentage vanaf 1900 wat hoger ligt dan in de negentiende eeuw. Dit 
laatste wordt mede veroorzaakt door het feit dat rooms-katholieke Brabantse edelen bui-

Grafiek 2.4 Verdeling van de populatie naar godsdienst in de periode 1814-1918

Bron: bijlage 3 tabel 3.4
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ten de provincie woonden, maar de band met de provincie onderhielden door lid te blijven 
van Brabantse verenigingen.

In grafiek 2.6 vinden we de regionale spreiding weergegeven van de woonplaatsen van 
diegenen die op enig moment in Noord-Brabant gewoond hebben. Bijna gedurende de 
gehele onderzoeksperiode woonde gemiddeld meer dan de helft van de in Noord-Brabant 
woonachtigen in ’s-Hertogenbosch en omgeving (respectievelijk 37% in ’s-Hertogenbosch 
en 18% in de omgeving). De overigen woonden gelijkmatig verdeeld over de rest van de 
provincie, namelijk één kwart in het oosten en één kwart in het midden en westen. Kijken 
we naar de trends gedurende de onderzoeksperiode, dan valt op dat alleen in de jaren tot 
1820 en in de jaren vijftig van de negentiende eeuw ’s-Hertogenbosch niet veruit de popu-
lairste woonplaats was. In de eerste jaren kwam dit doordat de meeste leden van de popu-
latie in het oosten van de provincie woonden. Het feit dat een aantal pas benoemde edel-
lieden afkomstig was uit de rooms-katholieke enclaves zien we uitgedrukt in het geringe 
overwicht van het noordoosten. In de jaren veertig en vijftig woonden er ongeveer even-
veel leden in de omgeving van ’s-Hertogenbosch als in de provinciehoofdstad zelf, waar-
door deze relatief minder populair was, en woonde een ongeveer even grote groep in het 
zuidoosten van de provincie. Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw zien we het 
aandeel van de woonplaatsen in het westen geleidelijk toenemen. Vanaf de jaren zeventig 
van de negentiende eeuw woonden de meeste leden van de populatie in ’s-Hertogenbosch 
en in het westen van de provincie.

In grafiek 2.7 is weergegeven welk deel van de populatie lid was van de ridderschap. Zo-
als we hiervoor al gezien hebben, vond de eerste vorming van de adelsgroep in Noord-Bra-
bant vooral plaats via benoemingen in de ridderschap. Tot 1820 was dan ook ongeveer 80% 
van de populatie lid van dit college. Dit aandeel zakte geleidelijk maar pas na 1850 is het 
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aandeel niet-leden groter dan het aandeel leden. De populatie nam ook na 1850 toe, terwijl 
de ridderschap in dat jaar de maximale omvang bereikte. Het aandeel ridderschapsleden 
in de totale populatie is op een dieptepunt in de jaren tachtig en negentig van de negen-
tiende eeuw. De totale populatie bereikt dan het maximum aantal leden en de ridderschap 
heeft in deze jaren de minimale omvang. Na de jaren negentig van de negentiende eeuw 
stijgt het aandeel ridderschapsleden tot bijna één derde deel. De totale populatie nam in 
deze jaren af en het aantal ridderschapsleden nam weer toe.204 In de jaren dat het aandeel 
van de ridderschapsleden in de populatie op een dieptepunt is (1860-1900), is het aandeel 
van hen dat elders woonde ook het kleinst.205 In hoofdstuk 6 kom ik terug op deze cijfers.

Hierna ga ik nog iets verder in op de gegevens betreffende religie en woonplaats.206 Ten 
eerste is het niet verrassend dat het percentage protestanten dat elders woonde groter is 
dan het percentage rooms-katholieken. We hebben in de paragrafen over de totstandko-
ming van de adelsgroep gezien dat relatief veel protestanten over een geringere mate van 
‘Brabanderschap’ beschikten en buiten de provincie woonden. Vanaf de jaren tachtig van 
de negentiende eeuw tot in het eerste decennium van de twintigste eeuw is het percentage 
leden dat in de provincie woonde onder de protestanten hoger dan onder de katholieken. 
Veel katholieke edelen met een Brabantse achtergrond die elders woonden maar wel in 
de populatie zijn opgenomen, onderhielden de band met de provincie door bijvoorbeeld 
lid te blijven van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen. De pro-
testantse populatie bestaat dan voor een groot deel uit leden die in de provincie hun be-
roep uitoefenden of een functie bekleedden en daarom gedurende een langere periode in 
Noord-Brabant woonden.

Ten tweede kijken we naar de verdeling van de niet elders woonachtige populatie naar 
godsdienst. Hiervoor zijn de aantallen leden die in Noord-Brabant woonden en die met 
een onbekende woonplaats die waarschijnlijk wel in de provincie lag, samen genomen. 
De verdeling is in grote lijnen gelijk aan de in grafiek 2.4 opgenomen verdeling van de to-
tale populatie naar godsdienst. Het aandeel protestanten in de totale populatie is over het 
algemeen iets hoger dan onder de in Noord-Brabant woonachtige edellieden, waarbij van-
af de jaren tachtig het verschil kleiner is dan daarvoor. Het percentage rooms-katholieken 
in de totale populatie is daarentegen tot aan de jaren tachtig iets kleiner dan onder de in 
de provincie woonachtigen en daarna juist gelijk of hoger. Dit vormt een bevestiging van 
de in de vorige alinea geconstateerde ontwikkeling.

Vatten we het voorgaande samen, dan zien we een groep edellieden die vanaf het beschei-
den begin in 1814 tot 1840 relatief snel in omvang toenam en na een langzamere groei de 
maximale omvang bereikte tussen 1900 en 1909. Uitzondering op deze algemene trend 
vormen de jaren zeventig van de negentiende eeuw, toen relatief veel nieuwe leden deel 
gingen uitmaken van de populatie. Datzelfde geldt ook voor het einde van de onderzoeks-
periode, de jaren tien van de twintigste eeuw. De leden die in de groeiperioden 1820-1829 
en 1870-1889 toetraden, waren bij hun opname in de populatie relatief jong en maakten 
relatief lang deel uit van de populatie. In de eerste periode bestond een groot deel van de 

204   Zie voor de cijfers betreffende de omvang van de populatie en het aantal ridderschapsleden bijlage 3 tabel 3.4.
205   Bijlage 3 tabel 3.5.
206   Bijlage 3 tabel 3.5 tot en met tabel 3.10.
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toetreders uit mannen uit families die juist verheven waren, waardoor vaders en zonen of 
broers gelijktijdig lid van de adel werden. Vanaf de jaren zeventig volgde de opname van 
een flink aantal jongere telgen uit Brabantse adellijke families en de toetreding van jon-
gere edellieden van elders, die bijvoorbeeld naar de provincie kwamen in het kader van 
een bestuurlijke carrière.

Het aandeel protestanten daalt gedurende de onderzoeksperiode en het aandeel rooms-
katholieken stijgt voortdurend. Pas in de jaren zeventig van de negentiende eeuw echter 
bevat de adelsgroep in deze katholieke provincie meer rooms-katholieken dan protestan-
ten. Het aandeel protestanten (31% van de populatie) is ook in de jaren tien van de twin-
tigste eeuw nog steeds relatief hoog. Dat wijst erop dat onder de adellijke bestuurders en 
functionarissen die van elders kwamen zich relatief veel protestanten bevonden. Zoals we 
nog zullen zien, speelt ook het lidmaatschap van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap 
een rol bij het relatief grote aantal protestanten onder de Brabantse edelen. Het belang 
van de ridderschap voor de vorming van de adel in Noord-Brabant blijkt ten eerste uit het 
feit dat tot 1820 zo’n 80% van de populatie lid van de ridderschap was. Dit aandeel daalt 
daarna geleidelijk tot in de jaren vijftig van de negentiende eeuw207 het aantal niet-leden 
het aantal leden overtreft. Toch was in de periode 1910-1918 nog altijd een derde deel van 
de populatie lid van de ridderschap.

Een opvallend kenmerk van deze provinciale adelsgroep is dat een aanzienlijk deel niet 
in Noord-Brabant woonde. Tot in de jaren vijftig geldt dat voor ongeveer een vijfde tot een 
kwart van de populatie, waarna dit aandeel licht daalt. In de eerste helft van de negentien-
de eeuw gaat het voornamelijk om protestanten, vanaf de jaren tachtig voornamelijk om 
rooms-katholieken. Degenen die wel in de provincie woonden hadden een sterke voorkeur 
voor ’s-Hertogenbosch en omgeving, waar gemiddeld meer dan de helft van de in Noord-
Brabant wonende populatie domicilie had. In de beginperiode woonden nog relatief veel 
leden in het oosten van de provincie en vanaf de jaren vijftig van de negentiende eeuw 
zien we de opkomst van het westen van de provincie als woonplaats. Vanaf de jaren zeven-
tig zijn ’s-Hertogenbosch en het westen het populairst. Een deel van de in Noord-Brabant 
wonende leden kunnen we aanduiden als passanten. Ze woonden maar gedurende een 
korte periode in de provincie. Het betreft voornamelijk protestanten en/of mannen die 
geen lid van de ridderschap waren. Onder degenen die langdurig in Noord-Brabant woon-
den, vinden we juist veel rooms-katholieken en ridderschapsleden. We kunnen stellen 
dat de kern van de adel in Noord-Brabant bestond uit een groep van voornamelijk rooms-
katholieke ridderschapsleden die daar gedurende lange tijd of hun hele leven woonden.

2.9.3 Het demografisch profiel

In deze paragraaf over het demografisch profiel komen drie onderdelen aan bod. Ten eer-
ste gaan we in op de ontwikkeling van de levensduur van de leden van de populatie. Ten 
tweede nemen we de mate van bloedverwantschap binnen de populatie onder de loep.208 
Ten derde onderzoeken we de binding van de populatie met Noord-Brabant door een ana-
lyse van de geboorteplaatsen en plaatsen van overlijden.

De gemiddeld bereikte ouderdom van de leden van de totale populatie is 67 jaar.209 
In grafiek 2.8 zien we hoe de levensduur zich heeft ontwikkeld. Ten eerste blijkt dat de 
ouder dom van de leden die voor 1814 geboren zijn overeenkomt met het gemiddelde van 
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67 jaar. Omdat een derde van alle leden van wie de levensduur bekend is voor dat jaar ge-
boren is, ligt deze uitkomst voor de hand. Ten tweede zien we dat leden die na 1814, maar 
voor 1850 geboren zijn, gemiddeld steeds iets ouder werden. Ten slotte blijkt dat vanaf de 
jaren vijftig van de negentiende eeuw aan deze stijging van de gemiddelde levensduur een 
einde komt. De geboortecohorten hebben dan een geringere omvang zodat leden met een 
relatief korte of lange levensduur een grotere invloed op het gemiddelde hebben waardoor 
deze gemiddelden sterker schommelen. Over de gehele periode van ruim honderd jaar 
gemeten is de gemiddelde leeftijd wel gestegen. 

Vergelijken we de ontwikkeling van de gemiddelde levensduur van de adel in Noord-
Brabant met die van twee andere groepen, dan zien we het volgende. De gemiddelde le-
vensduur van de Haagse raadsleden die tussen 1814 en 1919 toetraden tot de raad loopt 
terug van 73 naar 69.210 De adellijke parlementariërs die tussen 1813 en 1918 deel uitmaak-
ten van de Eerste en Tweede Kamer werden gemiddeld 71 jaar oud.211 Zowel de Haagse 

207   Zie voor de samenhang tussen het aandeel ridderschapsleden en het einde van de politieke invloed van de 
ridderschap in 1850 paragraaf 6.9.2.

208   Gegevens met betrekking tot huwelijken en aanverwantschap komen aan de orde in paragraaf 2.9.4.
209   Bijlage 4 tabel 4.5.
210   Stokvis, ‘Haagse raadsleden’, 149 tabel 4.
211    De adellijke parlementariërs die namens de Zuidelijke Nederlanden deel uitmaakten van het parlement zijn 

niet meegenomen. De groep omvat 302 parlementsleden van wie zowel de leeftijd als de gegevens betref-
fende huwelijk(en) bekend zijn. www.parlement.com/id/vg80cuti0lqc/selectiemenu_eerste_kamerleden en 
www.parlement.com/id/vg7zoaah7lqb/selectiemenu_tweede_kamerleden (geraadpleegd 6 en 7 maart 2012).
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raadsleden als de adellijke parlementariërs werden dus ouder dan de leden van de adel in 
Brabant. Dat valt ook te verwachten, want de leden van de eerste twee groepen hadden al 
een zekere leeftijd bereikt voordat ze deel gingen uitmaken van die groep. Jong overleden 
leden, die wel opgenomen zijn in de adel in Brabant, blijven daar buiten beeld. Kijken we 
naar het verloop, dan valt op dat de Haagse raadsleden gedurende zo’n honderd jaar ge-
middeld op steeds jongere leeftijd overleden en dat de Brabantse edellieden globaal geno-
men steeds ouder werden. Het eerste is wellicht veroorzaakt doordat vanaf het einde van 
de negentiende eeuw leden uit andere sociale lagen tot de Haagse raad toetraden. Het ver-
loop van de gemiddelde levensduur van de populatieleden is dan ook beter vergelijkbaar 
met die van een andere groep edellieden, namelijk de adellijke parlementariërs.212 Het 
verschil tussen beide groepen wordt voornamelijk veroorzaakt door het vrijwel ontbreken 
van het aandeel jong overleden leden bij de parlementariërs. In de perioden dat dit aan-
deel onder de Brabantse edellieden ook laag is (1840-1860), is de gemiddelde levensduur 
goed vergelijkbaar.

Bloedverwantschap
Voor het vaststellen van de mate van bloedverwantschap binnen de populatie heb ik vast-
gelegd hoeveel leden er zijn met een bloedverwant in de eerste, tweede, derde of vierde 
graad in de populatie.213 Vervolgens heb ik het aantal leden van wie ook de vader in de po-
pulatie is opgenomen geteld en het aantal leden met één of meer zonen in de populatie. Dit 
laatste getal heb ik vergeleken met het potentieel aantal zonen dat in de populatie opgeno-
men had kunnen zijn, dus het aantal zonen dat meerderjarig geworden is. Betreffende de 
leden met bloedverwanten in de tweede graad heb ik ten eerste voor de leden met broers 

Tabel 2.10 Samenvatting van de kengetallen betreffende bloedverwantschap van de populatie-

leden geboren in de periode tot 1900

Soort verwantschap % Gem.

Vader 52

Zoon potentieel 48 2,2

Zoon werkelijk 28 1,8

Broer potentieel 65 2,4

Broer werkelijk 50 2,0

Grootvader 27

Kleinzoon 12 2,6

Overgrootvader 5

Achterkleinzoon 4

Oom 38 2,2

Neef derde graad 33 2,6

Neef vierde graad 34 3,0

Totaal 85

Legenda: %: aandeel van de leden met de genoemde verwant(en) in de populatie; Gem.: gemiddeld aantal verwan-
ten per lid.
Bron: bijlage 5 tabel 5.1, tabel 5.2 en tabel 5.4.
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eenzelfde opstelling gemaakt als voor de leden met zonen. Leden met potentiële broers 
beschikken dus over minstens één meerderjarige broer. Daarnaast heb ik vastgelegd van 
hoeveel leden minstens één grootvader en van hoeveel leden minstens één kleinzoon aan-
wezig is in de populatie. Ten slotte heb ik gegevens over de bloedverwanten in de derde 
graad (overgrootvaders, achterkleinzonen, ooms en neven) en in de vierde graad (neven) 
verzameld. De uit het onderzoek resulterende kengetallen staan vermeld in tabel 2.10.

We zien dat 85% van de populatieleden minstens één bloedverwant heeft in de popu-
latie. Van ongeveer de helft van de leden is de vader opgenomen in de populatie, van on-
geveer één kwart minstens één grootvader en van 5% minstens één overgrootvader. Van 
de 395 leden in de populatie is van 190 leden (48%) minstens één meerderjarige zoon be-
kend en deze 190 leden hadden dus een zoon in de populatie kunnen hebben. In totaal 
zouden dat 425 zonen (2,2 zoon per lid) geweest kunnen zijn. In werkelijkheid bevat de 
populatie van 111 van de 395 leden (28%) in totaal 204 zonen (1,8 zoon per lid). Dit bete-
kent dat van 58% van de leden met zonen minstens één zoon in de populatie voorkomt. 
Op de betekenis van dit percentage en dat voor kleinzonen en achterkleinzonen ten aan-
zien van de continuïteit kom ik verderop nog terug.

Van 255 van de 395 leden (65%) zijn meerderjarige broers bekend. Daarbij gaar het in 
totaal om 604 broers (2,4 broer per lid). In werkelijkheid komt er van de helft van de po-
pulatie (196 leden) minstens één meerderjarige broer in de populatie voor. Het gaat daar-
bij in totaal om 402 broers (2,0 broer per lid). Van de leden met broers heeft dus 77% min-
stens één broer in de populatie. Over minstens één oom in de populatie beschikt 38% van 
de leden en het gaat daarbij om 331 ooms (2,2 oom per lid). Zo’n 33% van de leden heeft 
een neef in de populatie, in totaal 331 neven (2,5 neef per lid). Zo’n 34% van de leden ten 
slotte beschikt over minstens één neef in de vierde graad in de populatie (gemiddeld 3,0 
neef per lid). De cijfers ten aanzien van broers, ooms en neven duiden erop dat op enig 
moment een substantieel deel van de populatie onderdeel was van een familienetwerk.

In de grafieken 2.9 en 2.10 is het verloop weergeven van de diverse kengetallen ten aan-
zien van bloedverwantschap. In grafiek 2.9 is ten eerste het verloop zichtbaar in de totale 

212   Grafiek 2.8. Na 1880 is een vergelijking niet meer mogelijk omdat geen van de adellijke parlementariërs na dat 
jaar geboren is.

213    Bijlage 5 tabel 5.1, tabel 5.2 en tabel 5.4.
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mate daarvan. Gedurende de gehele onderzoeksperiode telde tussen de 80% en 90% van 
de populatieleden minstens één bloedverwant in de populatie, behalve degenen die gebo-
ren zijn in de periode 1860-1879. Zij gingen globaal vanaf 1880 deel uitmaken van de po-
pulatie. In de periode daarvoor traden er relatief veel edelen van buiten de provincie toe tot 
de provinciale adel, waardoor de onderlinge cohesie als gevolg van bloedverwantschap te-
rugliep. Dat zien we tevens terug in het relatief lage percentage bloedverwanten in de derde 
en vierde graad, een categorie die overigens structureel lager is dan de categorie eerste- en 
tweedegraads bloedverwanten. De mate van bloedverwantschap wordt dus vooral bepaald 
door verwantschap in de rechte lijn en in mindere mate door verwantschap via de zijlijn.

Grafiek 2.10 laat een vergelijkbaar beeld zien. Het relatief geringe percentage leden met 
bloedverwanten in het geboortecohort 1860-1879 wordt mede veroorzaakt doordat zij over 
minder ooms en neven in de populatie beschikten. Het aandeel ooms en neven is wel zo 
groot dat we kunnen vaststellen dat gedurende de negentiende eeuw meer populatieleden 
onderdeel werden van een uitgebreid familieverband. Daartoe behoorden in de tweede 
helft van die eeuw ook relatief veel broers. Tegen het einde van de eeuw liep het aandeel 
leden met broers in de populatie terug, een teken dat niet alle mannen uit een gezin in 
Noord-Brabant bleven wonen of na hun vertrek contact onderhielden met de provincie. 
Dat blijkt ook uit het verloop van het aandeel populatieleden met nazaten in de populatie. 
Het is logisch dat het aantal nazaten van diegenen die na 1860 geboren zijn, lager is dan 
van de geboortecohorten daarvoor, maar de terugloop is al zichtbaar bij de geboortecohor-
ten vanaf 1820. Hoewel een deel van de adel in Noord-Brabant de provincie dus (weer) 
verliet, bleef een ander deel de provincie trouw en bleven ook ‘nieuwe’ families gedurende 
meer generaties onderdeel van de adel in Noord-Brabant uitmaken. Het gevolg is dat een 
groeiend deel van de provinciale adel één of meer voorvaderen in de populatie telde, zoals 
zichtbaar is in grafiek 2.10. Er is dus sprake van een zekere mate van continuïteit gedu-
rende de onderzoeksperiode.

Deze mate van continuïteit kan ook onderzocht worden door vast te stellen in hoeveel 
families generaties elkaar opvolgen. Dit betekent dat we de mate van bloedverwantschap 
niet onderzoeken door naar individuen te kijken maar naar geslachten. We kunnen dan 
bijvoorbeeld ook de vraag stellen of het aantal individuen met één of meer bloedverwan-
ten gespreid is over de hele populatie of deel uitmaakt van een bepaald aantal geslachten.
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Voor de beantwoording van deze laatste vraag kunnen we ten eerste de verdeling van het 
aantal bloedverwanten per geslacht vaststellen. De totale populatie bevat 129 geslachtsna-
men, waarvan er 71 (55%) met minstens twee bloedverwanten – Onder bloedverwant ver-
sta ik een bloedverwant in de eerste, tweede, derde of vierde graad – in de populatie ver-
tegenwoordigd zijn. De onderverdeling van deze geslachten zien we in tabel 2.11, waaruit 
blijkt dat 64% van die geslachten minder dan vijf bloedverwanten telt. Dit betekent dat 
maar ongeveer één vijfde van alle geslachten bestaat uit een significant (vijf of meer) aan-
tal bloedverwanten.

Behalve bloedverwanten in het eigen geslacht kunnen leden tevens bloedverwanten in 
andere geslachten hebben. Betrekken we deze bloedverwanten ook bij de vergelijking, 
dan blijkt dat leden van 79 geslachten (61% van het totaal aantal geslachten) minstens 
één bloedverwant in de populatie hebben. Ongeveer de helft van deze geslachten telt al-
leen bloedverwanten binnen het eigen geslacht, de andere helft ook bloedverwanten in 
andere geslachten. Van de 71 geslachten met minstens twee bloedverwanten in de popu-
latie zijn er 33 (46%) die ook leden hebben met bloedverwanten in andere geslachten. Als 
we kijken naar de geslachten met een significant aantal bloedverwanten binnen het eigen 
geslacht, dan blijkt dat ruim een derde van deze geslachten geen verbinding heeft met an-
dere geslachten en iets meer dan een kwart maar via een gering aantal bloedverwanten. 
Ruim een derde telt dus zowel een significant aantal bloedverwanten binnen het eigen 
geslacht als binnen andere geslachten.214 Er zijn tenslotte vier geslachten die binnen het 
eigen geslacht geen significant aantal bloedverwanten tellen maar wel binnen andere ge-
slachten.215

Voor de vraag naar de continuïteit zijn de volgende gegevens van belang. In de totale 
populatie zijn er 64 families (50%) waarin minstens twee opeenvolgende generaties voor-
komen. De verdeling van deze families is opgenomen in tabel 2.12, waarbij per familie 
steeds gekeken is naar de langste opeenvolging van generaties binnen die familie. Onge-

214   Bijlage 5 tabel 5.12.
215    Bijlage 5 tabel 5.13.

Tabel 2.11 Verdeling van het aantal bloedver-

wanten per geslacht van alle geslachten in de 

populatie

Aantal 
bloedverwanten

Aantal 
geslachten

%

2 21 30

3 17 24

4 7 10

5 7 10

6-10 13 18

11-15 5 7

16-20 1 1

Totaal 71 100

Tabel 2.12 Verdeling van de geslachten in de 

populatie met minstens twee opeenvolgende 

generaties

Aantal 
generaties

Aantal 
families

%

2 38 59

3 18 28

4 8 13

Totaal 64 100
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Afb. 2.15 tot en met afb. 2.18 In de onderzoekspopulatie komen vier opeenvolgende generaties van het ge-
slacht Van Rijckevorsel voor. J.J. baron van Rijckevorsel (1785-1862), aanzienlijke inwoner van Zuid-Holland 
en lid van de ILVB en zijn zoon jonkheer mr. C.R.E. van Rijckevorsel (1829-1876), die zich in ’s-Hertogen-
bosch vestigde. Diens zoon, jonkheer mr. F.J.J.M. van Rijckevorsel (1858-1935), erfde in 1888 het landgoed 
De Wamberg. Jonkheer M.C. van Rijckevorsel (1889-1913) was een achterkleinzoon van de eerste. (Nl-Ht-
BHIC, 1203, ILVB, inv.nr. 233, zonder vermelding en foto L. Stollenwerk; NL-HtSA, foto C.F. Cordes en foto 
H. Jonker & Zoon).
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veer 6% van de geslachten in de populatie telt wel meer dan één bloedverwant maar be-
staat maar uit één generatie. Bij geslachten met twee opeenvolgende generaties kunnen 
we spreken van een geringe mate van continuïteit. Dit geldt voor iets minder dan een der-
de van de geslachten. Bij de overige geslachten is er sprake van een zekere continuïteit en 
dat geldt voor één vijfde van de geslachten.

Uit het bovenstaande blijkt dus dat ongeveer één vijfde van de geslachten in de popu-
latie ten aanzien van mate van bloedverwantschap en mate van continuïteit meetelt. De 
populatie telt 26 geslachten met vijf of meer bloedverwanten, namelijk 13 protestantse en 
13 rooms-katholieke,216 en 26 families met drie en vier generaties, namelijk 15 protestantse 
en 11 rooms-katholieke.217

De families die in beide opsommingen voorkomen, kunnen we ten aanzien van bloed-
verwantschap beschouwen als de kern van de adel in Noord-Brabant. Het betreft in totaal 
21 families, waarvan de gegevens zijn opgenomen in tabel 2.13. Deze 21 families bestaan 
in totaal uit 178 bloedverwanten, van wie er 67 (38%) lid van de ridderschap zijn geweest. 
Acht families bestaan uit vier generaties en dertien uit drie generaties. Elf families zijn 
rooms-katholiek (zeven met vier generaties en vier met drie generaties) en tien protestant 
(één met vier generaties en negen met drie generaties). De grootste families, de families 
met zowel vier generaties als tien of meer bloedverwanten, zijn allemaal rooms-katholiek. 
Twee van deze families tellen ook een meer dan gemiddeld aantal ridderschapsleden, na-
melijk de familie De Kuijper met vijf leden en de familie Verheyen met zeven leden (36% 
respectievelijk 54% van het totaal aantal familieleden). Twee andere families met relatief 
veel ridderschapsleden zijn de protestantse familie Martini en de rooms-katholieke fa-
milie Van Meeuwen met beide zes ridderschapsleden (50% respectievelijk 75% van het 
totaal aantal familieleden). We kunnen dus vaststellen dat de ‘harde kern’ van de adel in 
Noord-Brabant voornamelijk bestaat uit rooms-katholieke families met relatief veel rid-
derschapsleden.

Geboorteplaatsen en plaatsen van overlijden
De mate van binding van de populatie met de provincie Noord-Brabant kunnen we on-
der meer onderzoeken aan de hand van de geboorteplaatsen en plaatsen van overlijden. 
Daartoe nemen we eerst de cijfers betreffende de geboorteplaats onder de loep, die zijn 
opgenomen in grafiek 2.11. Daaruit blijkt ten eerste dat vrijwel alle populatieleden in Ne-
derland (inclusief Noord-Brabant) geboren zijn. Ten tweede kunnen we constateren dat 
ongeveer de helft van de leden in Noord-Brabant geboren is. Uitzonderingen zijn de pe-
rioden 1814-1819 en 1890-1899, toen ongeveer drie kwart van de leden in Noord-Brabant 
ter wereld kwam, en de perioden 1860-1869 en 1880-1889, toen ongeveer 40% in de pro-
vincie werd geboren. De vraag is nu in hoeverre zij die in Noord-Brabant geboren zijn 
daar ook bleven.

Een aanduiding daarvoor kan de plaats zijn waar deze leden zijn overleden. Daarom kij-
ken we in grafiek 2.12 naar het percentage leden dat zowel in Noord-Brabant is geboren 
als daar ook is overleden. Gedurende de gehele onderzoeksperiode geldt dat gemiddeld 
64% van de in Noord-Brabant geboren populatieleden daar ook is overleden. Uitzonde-

216   Bijlage 5 tabel 5.14.
217   Bijlage 5 tabel 5.15.
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ringen op dit gemiddelde vormen degenen die geboren zijn tussen 1813 en 1830 en tussen 
1859 en 1890. In de eerste periode is ongeveer drie kwart van hen die in de provincie zijn 
geboren daar ook overleden en in de tweede periode geldt dat ongeveer de helft van de in 
de provincie geborenen daar ook is overleden. Het blijkt dus dat voor de periode waarin 
relatief veel leden in Noord-Brabant geboren zijn (1814-1819) geldt dat een groot deel van 
hen daar ook overleden is. Deze groep leden met een grote binding met Noord-Brabant 
bestaat voor een belangrijk deel uit ridderschapsleden en telgen uit de families die in ta-
bel 2.13 zijn opgenomen. Voor de twee perioden waarin relatief weinig leden in Noord-
Brabant zijn geboren (1860-1869 en 1880-1889), geldt daarentegen dat ook relatief wei-
nig van hen in de provincie zijn overleden. Onder hen bevinden zich leden die omstreeks 
1900 gedurende enige tijd een functie vervulden in Noord-Brabant of wier band met de 
provincie niet berust op het feit dat zij daar woonden.

Tabel 2.13 Overzicht van de geslachten die de kern vormen van de populatie met betrekking tot 

bloedverwantschap, geordend op het eerste jaar waarin ze deel uitmaakten van de populatie

Naam familie
Begin-

jaar
Eind-
jaar

Aantal
bloedverwanten Aantal

genera-
ties

Aantal 
leden
ridder-
schap

Rel.
Eigen

geslacht
Ander

geslacht

Van Sasse van Ysselt 1814 >1918 17 5 4 3 R.K.

Bowier 1814 1909 12 3 2 Prot.

Van Hugenpoth 1814 >1918 5 8 3 4 R.K.

De Senarclens de Grancy 1814 >1918 5 6 3 3 Prot.

Sweerts de Landas 1814 1869 6 3 1 Prot.

De van der Schueren 1821 >1918 8 3 4 R.K.

Martini 1822 1895 12 2 3 6 Prot.

De la Court 1823 >1918 6 2 4 4 R.K.

De Jonge van Zwijnsbergen 1825 >1918 6 12 3 3 Prot.

Van Beresteijn 1825 >1918 6 7 3 2 Prot.

Van Oldeneel tot Oldenzeel 1828 >1918 5 3 3 R.K.

Van Rijckevorsel van Kessel 1829 >1918 15 19 4 4 R.K.

De Kuijper 1829 >1918 14 17 4 5 R.K.

Van Rijckevorsel 1831 >1918 9 7 4 3 R.K.

De Jong van Beek en Donk 1831 >1918 6 3 4 2 Prot.

Verheyen 1831 >1918 13 4 4 7 R.K.

Van Meeuwen 1834 >1918 8 4 6 R.K.

Wesselman (van Helmond) 1841 >1918 7 3 1 Prot.

Meijer 1848 1895 5 3 Prot

Snoeck 1851 >1918 5 1 3 2 Prot.

Van der Does de Willebois 1877 >1918 8 2 3 2 R.K.

Legenda: begin- en eindjaar: eerste en laatste jaar dat een lid van het geslacht deel uitmaakt van de populatie.
Bron: bijlage 5 tabel 5.14 en tabel 5.15.
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Van de leden van wie we kunnen aannemen dat ze een grotere band met Noord-Bra-
bant hadden omdat ze daar zowel zijn geboren als overleden, is 57% rooms-katholiek en 
40% lid van de ridderschap. Onder hen vormen de protestanten alleen een meerderheid 
in de groep die voor 1814 geboren is. Daarna groeit het aandeel rooms-katholieken gestaag 
totdat na 1870 dit aandeel 100% is. Voor de populatieleden die niet in Noord-Brabant ge-
boren zijn, geldt dat het merendeel (56%) ook niet in de provincie is overleden. Van die-
genen die vóór 1814 en in de jaren veertig van de negentiende eeuw geboren zijn, is onge-
veer de helft wel in de provincie overleden.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1814-
1819 

1820-
1829

1830-
1839

1840-
1849

1850-
1859

1860-
1869

1870-
1879

1880-
1889

1890-
1899

< 1814

Noord-Brabant Nederland Buiten Nederland

0

20

40

60

80

100

1814-
1819 

1820-
1829

1830-
1839

1840-
1849

1850-
1859

1860-
1869

1870-
1879

1880-
1889

1890-
1899

< 1814

Wel overleden Niet overleden

Grafiek 2.11 Verdeling van de geboorteplaatsen van de populatieleden geboren in de periode 

tot 1900, geordend op geboortejaar

Bron: bijlage 4 tabel 4.1.

Grafiek 2.12 Verdeling van de in Noord-Brabant in de periode tot 1900 geboren leden die daar 

wel/niet overleden zijn, geordend op geboortejaar

Bron: bijlage 4 tabel 4.3.
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Aan het einde van deze paragraaf nemen we de regionale spreiding van zowel de geboor-
teplaatsen als de plaatsen van overlijden onder de loep. De regionale spreiding van de ge-
boorteplaatsen vinden we in grafiek 2.13. In ’s-Hertogenbosch of omgeving kwam 60% 
van de in Noord-Brabant geboren leden ter wereld (45% in ’s-Hertogenbosch en 15% in de 
omgeving). Dit sluit aan bij de in paragraaf 2.9.2 behandelde regionale spreiding van de 
woonplaatsen. Van de overige leden is ongeveer twee derde geboren in het oosten van de 
provincie en één derde in het westen en midden. Bij de regionale spreiding van de woon-
plaatsen zagen we een verdeling vijftig-vijftig. Dit betekent dat de leden die in het mid-
den en westen woonden relatief minder zonen kregen die ook deel gingen uitmaken van 
de populatie. Het overwicht van ’s-Hertogenbosch als geboorteplaats wordt alleen onder-

Grafiek 2.13 Regionale spreiding van de geboorteplaatsen van in Noord-Brabant in de periode 

tot 1900 geboren leden, geordend op geboortejaar

Bron: bijlage 3 tabel 3.11.
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broken in het tijdvak 1820-1839, toen relatief veel leden in de omgeving van de provincie-
hoofdstad ter wereld kwamen. Dit sluit niet aan bij de woonplaatsenverdeling. Daar zagen 
we dat juist voor 1820 en in de jaren veertig en vijftig ’s-Hertogenbosch relatief het minst 
populair was als woonplaats. Het al eerder in paragraaf 2.9.2 vermelde geringe overwicht 
van het noordoosten in de beginperiode zien we ook terug bij de geboorteplaatsen. Na 
1860 is daar nog één lid geboren.

De plaatsen van overlijden vinden we in grafiek 2.14. Het valt op dat ’s-Hertogenbosch 
niet eenzelfde overheersende positie inneemt als bij de woon- en geboorteplaatsen. In het 
oosten woonde een kwart van de populatie en overleed daar ook. In het midden en westen 
woonde ook een kwart van de populatie maar daar overleed bijna een derde. De minder 
overheersende positie van ’s-Hertogenbosch kan veroorzaakt zijn doordat men op latere 
leeftijd de stad verliet, bijvoorbeeld naar de directe omgeving en daar kwam te overlijden. 
Dat verklaart ook het hogere aandeel van de omgeving van ’s-Hertogenbosch bij de plaat-
sen van overlijden ten opzichte van de woonplaatsen. De edelen die in het westen van de 
provincie woonden waren waarschijnlijk gemiddeld wat ouder omdat het westen overver-
tegenwoordigd is bij de plaatsen van overlijden, ook in die perioden dat daar nog maar een 
klein deel van de populatie woonde.

2.9.4 Het profiel ten aanzien van het connubium

In deze paragraaf over het connubium komen twee aspecten aan bod. Ten eerste passeren 
een aantal cijfers met betrekking tot het huwelijk zelf de revue. Daarna kijken we naar een 
gevolg van het huwelijk, namelijk de mate van aanverwantschap die hierdoor ontstaat. In 
het eerste deel van hoofdstuk 3 zal ik het hier gepresenteerde verder uitwerken.

Het huwelijk
De gemiddelde leeftijd waarop de leden van de populatie voor de eerste keer in het hu-
welijk traden is voor de gehele onderzoeksperiode 31 jaar.218 Iets meer dan één tiende was 
jonger dan 25 jaar. Ongeveer 60% was ouder dan 25 jaar en jonger dan 35 jaar. De overi-
gen waren ouder dan 35 jaar, waarbij één tiende van de populatie zelfs ouder was dan 40 
jaar. Kijken we naar de trend, dan zien we dat de hoogste huwelijksleeftijd geldt voor die-
genen die tussen 1840 en 1850 geboren zijn.

Er is sprake van veel meer schommelingen in de verschillende leeftijdscategorieën. De 
periode 1890-1899 laat ik overigens buiten beschouwing omdat er toen maar vijf leden 
geboren zijn die later huwden. Als grootste afwijkingen van het gemiddelde gelden de vol-
gende getallen. Bij diegenen die vóór 1814 geboren zijn, waren relatief veel leden jonger 
dan 25 jaar. Onder de mannen die in de jaren twintig en vijftig van de negentiende eeuw 
geboren zijn, huwden er relatief veel pas na hun veertigste. Dat in tegenstelling tot diege-
nen die in de jaren tachtig ter wereld kwamen. Onder hen trouwde maar één lid toen hij 
veertig jaar of ouder was. Van diegenen die in de jaren veertig werden geboren, huwden 
er relatief veel vanaf hun vijfendertigste.

218   Zie voor de cijfers waarop deze alinea is gebaseerd bijlage 4 tabel 4.7. Mannen uit de Friese adel huwden in de 
periode 1700-1849 rondom hun 29ste levensjaar. Kuiper, Adel in Friesland, 107. De mannen uit de Brabantse 
adel die voor 1814 geboren werden, huwden gemiddeld op 26-jarige leeftijd.
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De leden die in de eerste helft van de negentiende eeuw toetraden tot de Haagse ge-
meenteraad en getrouwd zijn geweest, waren bij hun eerste huwelijk gemiddeld 31 jaar 
oud. De leden die in de tweede helft van de negentiende eeuw verkozen werden, huwden 
gemiddeld op de leeftijd van 29/30 jaar.219 Ook de gehuwde leden van de adel in Noord-
Brabant die na 1880 geboren werden, sloten hun eerste huwelijk op jongere leeftijd. De 
adellijke parlementariërs die tussen 1850 en 1870 geboren werden, huwden gemiddeld 
het laatst van alle parlementariërs. De huwelijken van de na 1890 geborenen heb ik niet 
meegenomen omdat deze groep maar uit vier personen bestaat.

In grote lijnen is de ontwikkeling van de huwelijksleeftijd van de Brabantse edellieden 
en de adellijke parlementariërs vergelijkbaar. Bij beide groepen zien we dat in de loop 
van de negentiende eeuw de leden op steeds hogere leeftijd een eerste huwelijk sloten en 
dat de leden aan het eind van die eeuw gemiddeld het oudste waren bij dit huwelijk. Wel 
huwden de parlementariërs gemiddeld zo’n drie à vier jaar eerder dan de Brabanders. Dat 
geldt niet voor hen die vóór 1814 werden geboren, want in deze groep is het verschil maar 
twee jaar. Bij de groep die in de jaren veertig ter wereld kwam is de gemiddelde huwe-
lijksleeftijd van de Brabantse edellieden zo’n zes jaar hoger dan die van de adellijke par-
lementariërs. Het feit dat de parlementariërs eerder huwden dan de Brabanders zou erop 
kunnen wijzen dat de parlementariërs qua welstand hoger scoorden dan de adel in Noord-
Brabant en daardoor eerder konden trouwen.

We hebben hiervoor gezien hoe oud de populatieleden waren als ze voor het eerst in 
het huwelijk traden. De vraag is nu hoeveel van hen die stap helemaal niet namen. Dat 
blijkt een niet te verwaarlozen groep te zijn, namelijk ongeveer een vijfde.220 Daarmee is 
een aanzienlijk groter deel van de Brabantse adel ongehuwd gebleven dan van de adellijke 
parlementariërs, opnieuw een aanwijzing voor de grotere welstand van de laatsten. Een 
kleine drie kwart van de populatieleden trouwde eenmaal en één tiende meer dan een-
maal. Het hoogste percentage ongehuwden vinden we onder diegenen die geboren zijn 
in de jaren twintig, vijftig en zeventig van de negentiende eeuw. De huwelijken van de na 
1890 geborenen laat ik vanwege het geringe aantal ook nu buiten beschouwing. De leden 
die vóór 1830 zijn geboren, huwden het vaakst voor de tweede keer. Een flink aantal van 
hen was bij dit tweede huwelijk jonger dan veertig jaar. Dat is een teken dat deze tweede 
huwelijken gesloten werden om het bestaande gezin in stand te houden of alsnog een ge-
zin te stichten. Tevens kunnen we vaststellen dat de welstand van deze edellieden het hun 
mogelijk maakte opnieuw te trouwen.

De hiervoor veronderstelde grotere welstand van de adellijke parlementariërs valt ook 
af te lezen aan het huwelijkspatroon. In de Brabantse populatie sloot iets minder dan drie 
kwart van de leden één huwelijk, van de parlementariërs geldt dat voor iets meer dan drie 
kwart. Het aandeel ongehuwde parlementariërs is echter aanzienlijk lager (7% tegenover 
19%) terwijl het aandeel van hen dat een tweede keer huwde, aanzienlijk hoger is (18% 
tegenover 9%). De meeste ongehuwde parlementariërs zijn geboren in de jaren dertig en 
zestig van de negentiende eeuw. Het percentage ongehuwden onder de Haagse raadsle-
den is ook aanzienlijk kleiner dan onder de Brabantse edellieden.221 Dat kan erop wijzen 
dat diegenen die over een stabiel thuisfront beschikten er eerder toe overgingen een po-
litieke functie te bekleden. Het feit dat zowel bij de raadsleden als de parlementariërs het 
percentage tweemaal gehuwden hoger is dan bij de adel in Noord-Brabant, kan erop wij-
zen dat beide groepen een aantal leden telden die in staat waren op de juiste voorwaarden 
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een tweede huwelijk te sluiten. Wel is het opvallend dat in alle groepen het percentage le-
den dat een tweede huwelijk sloot in de loop van de tijd daalde, wellicht een teken dat een 
kleiner aantal echtgenotes op relatief jonge leeftijd overleed. Deze daling is het grootst bij 
de parlementariërs en het kleinst bij de Brabanders. Daardoor onderscheidden de parle-
mentariërs en de Brabanders die in de tweede helft van de negentiende werden geboren 
zich op dit punt nauwelijks van elkaar.

Wat voor huwelijk sloten diegenen die wel trouwden? Was er sprake van endogamie of 
huwde men ook buiten de eigen groep? En zocht men zijn echtgenote vooral in Noord-
Brabant of op nationaal of zelfs internationaal niveau? Om deze vragen te beantwoorden 
heb ik de echtgenotes ondergebracht in een aantal categorieën. Ten eerste heb ik hen ver-
deeld onder de noemers ‘adel’, ‘patriciaat’ en ‘overig’.222 De categorie ‘adel’ heb ik onder-
verdeeld in ‘Brabant’, ‘Nederland’ en ‘Buitenland’, de twee overige categorieën in ‘Brabant’ 
en ‘overig’.223 De totalen in de verschillende categorieën zijn opgenomen in tabel 2.14. On-
geveer één derde van de leden die een huwelijk sloten, deed dat met een adellijke echtge-
note. Iets meer dan één derde zocht een echtgenote in het patriciaat en iets minder dan 
één derde huwde een echtgenote buiten de eigen standsgroep. Verreweg de meeste man-
nen traden in het huwelijk met een echtgenote van buiten de provincie. Daarbij keek men 
niet over de landsgrenzen, want het aantal echtgenotes uit het buitenland is te verwaar-
lozen. Zij die wel voor een Brabantse vrouw kozen, hadden een lichte voorkeur voor één 
uit het patriciaat.

Tabel 2.14 Overzicht van alle huwelijken van de populatieleden, ingedeeld naar categorie

Populatie

Totaal Adel Patriciaat Overig

Leden Huw.
Brabant

Neder-
land

Buiten-
land

Brabant Overig Brabant Overig

% % % % % % %

Totaal 319 362 32 9 72 20 9 2 52 14 86 24 31 9 80 22

Legenda: Leden: aantal leden dat is gehuwd; Huw.: aantal door deze leden gesloten huwelijken (inclusief de huwe-
lijken gesloten voor 1814 en na 1918).
Bron: bijlage 4 tabel 4.11.

Als we kijken naar de trend valt het op dat van diegenen die geboren zijn vanaf 1860 (en 
die dus voor een groot deel trouwden in de twintigste eeuw) een aanzienlijk deel huwde 
met een adellijke echtgenote.224 Leden die in de jaren zeventig geboren zijn, huwden in 
grote meerderheid een Brabantse echtgenote (74% van de huwelijken). Dat hoge percen-
tage is te danken aan het feit dat deze groep niet alleen een echtgenote koos uit de Bra-
bantse adel, maar vooral ook uit het Brabantse patriciaat. Echtgenotes uit het patriciaat 

219   Stokvis, ‘Haagse raadsleden’, 149 tabel 4.
220   Zie voor de cijfers waarop deze alinea is gebaseerd bijlage 4 tabel 4.9.
221   Het aandeel ongehuwden onder de Haagse raadsleden loopt terug van 13% naar 6%. Stokvis, ‘Haagse raads-

leden’, 149 tabel 5.
222   Zie voor de definitie van deze categorieën bijlage 4 noot 2 en noot 3.
223   Zie voor de definitie van ‘Brabant’ in de verschillende categorieën bijlage 4 noot 4 tot en met noot 6.
224   Zie voor de trendcijfers bijlage 4 tabel 4.11. De cijfers voor de respectievelijke decennia zijn: 46%, 44%, 46% 

en 80%. In het laatste decennium gaat het echter maar om totaal vijf huwelijken.
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zijn het meest populair bij diegenen die in de jaren dertig van de negentiende eeuw ge-
boren zijn (59% van de huwelijken). Populatieleden die in de jaren twintig en vijftig van 
de negentiende eeuw geboren zijn, kozen relatief vaak voor een echtgenote die noch uit 
de adel noch uit het patriciaat afkomstig was (respectievelijk 52% en 40% van de huwe-
lijken).

In grote lijnen laten de cijfers zien dat er vanaf het einde van de negentiende eeuw min-
der buiten de eigen stand gehuwd werd dan daarvoor. Van die huwelijken binnen de eigen 
stand werd tot aan de jaren tachtig van de negentiende eeuw het merendeel gesloten met 
een echtgenote uit het patriciaat. Daarna zien we een voorkeur voor een adellijke echtge-
note. Eveneens vanaf de jaren tachtig komen we minder echtgenotes uit Brabant tegen 
(met uitzondering van die van de in de jaren zeventig geboren leden).

We hebben hiervoor al verondersteld dat de adellijke parlementariërs wellicht tot een 
groep behoorden met een gemiddeld hogere welstand dan de edellieden in Noord-Bra-
bant. Ook in hun huwelijksgedrag tonen zij zich meer dan de Brabanders leden van een 
elite van adel en patriciaat. Ruim één tiende van de huwelijken betreft dat met een vrouw 
buiten de eigen standsgroep. Van de overige huwelijken is ruim de helft met een vrouw 
uit het patriciaat gesloten. Evenals de edellieden uit Brabant zochten de adellijke parle-
mentsleden hun echtgenotes niet in het buitenland. De edellieden onder de Haagse raads-
leden vertonen een nog sterkere endogamie. Iets meer dan 80% van hun huwelijken be-

Afb. 2.19 Op 25 mei 1921 trouwden in Eindhoven telgen uit twee aanzienlijke, rooms-katholieke Brabantse 
families met elkaar. De bruidegom is jonkheer C.E.M.J. Verheyen (1892-1941) en de bruid is M.Th.Th. Smits 
van Oyen (1899-), een nichtje van jonkheer mr. Th.G.M. Smits (1860-1919) (Nl-HtBHIC, 321, SvO, inv.nr. 
306).
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treft dat met een echtgenote uit adel of patriciaat, waarbij driekwart van deze huwelijken 
gesloten werd tussen een edelman en een adellijke vrouw. Voor wat de Brabantse edellie-
den betreft gaat het om iets meer dan de helft van de huwelijken binnen de eigen stand.225

Aanverwantschap
Een gevolg van het huwelijk is dat er tussen leden van twee families aanverwantschap ont-
staat. Analoog aan hetgeen besproken is ten aanzien van bloedverwantschap heb ik ook 
voor een aantal graden van aanverwantschap uitgezocht welke leden over dergelijke aan-
verwanten in de populatie beschikken en hoeveel dit er zijn. Deze analyse is gebaseerd op 
de gegevens uit de diverse jaargangen van het Nederland’s Adelsboek, met behulp waarvan 
ik de verschillende verwantschapsrelaties heb gereconstrueerd.

Bij de aanverwanten in de eerste graad gaat het om leden met een schoonvader en le-
den met (een) schoonzoon(s). Aanverwanten in de tweede graad bestaan uit kleinzoons, 
grootvaders en zwagers. De kleinzoons kunnen zowel een schoonzoon van een zoon als 
van een dochter zijn. De grootvaders zijn de grootvaders van de echtgenote(s). Bij de zwa-
gers geldt dat dit zowel de echtgenoten van de zuster(s) kunnen zijn als de broer(s) van de 
echtgenote. Aanverwanten in de derde graad zijn ooms en neven. Tot de ooms zijn te re-
kenen de echtgenoten van de zuster(s) van de ouders en de broer(s) van de ouders van de 
echtgenote(s). Neven in de derde graad bestaan uit de echtgenoten van de dochter(s) van 
broer(s) en zuster(s) en zonen van broer(s) en zuster(s) van de echtgenote(s). Neven in de 
vierde graad ten slotte bestaan uit de echtgenoten van (een) nicht(en) in de vierde graad 
en de neven in de vierde graad van de echtgenote(s).

Naast deze vormen van aanverwantschap heb ik ook enkele relaties onderzocht die hier 
in strikte zin niet toe gerekend worden, maar die wel een indicatie vormen voor de on-
derlinge familieverbanden. Het betreft ten eerste de relatie met de echtgenoten van (een) 
schoonzuster(s) die ik ook aanduid als zwagers. Ten tweede betreft het de relatie die ont-
staat doordat de kinderen van twee populatieleden met elkaar trouwen. De kengetallen die 
het resultaat zijn van het onderzoek zijn opgenomen in tabel 2.15.

Van iets meer dan de helft van de leden is ook minstens één aanverwant (zoals door mij 
gedefinieerd) in de populatie aanwezig. Ongeveer een tiende van de populatieleden was 
getrouwd met de dochter van een lid van de populatie. Een klein aantal van deze schoon-
vaders heeft meer dan één schoonzoon onder de leden van de populatie. Van 8% van de 
leden huwde één of meer kinderen met een kind van een ander lid. Iets meer dan één 
tiende (12%) is verzwagerd met een ander lid omdat hun echtgenotes zusters zijn en 10% 
huwde met de zuster van een ander lid. Zo’n 7% van de leden is de grootvader van een 
lid en zo’n 6% de kleinzoon. Ook de andere cijfers wijzen erop dat zo’n 10% van de leden 
een huwelijk sloot met een dochter van een ander lid. Dit komt overeen met het gegeven 
uit tabel 2.15 waaruit blijkt dat 9% van de huwelijken gesloten werd tussen een lid en een 
echtgenote uit een Brabants adellijk geslacht.

Als we kijken naar het verloop van de kengetallen betreffende de aanverwantschap226 
dan kunnen we ten eerste constateren dat het aandeel van de leden met minstens één aan-

225   Stokvis, ‘Haagse raadsleden’, 149 tabel 6.
226   Bijlage 5 tabel 5.6, tabel 5.7, tabel 5.9 en tabel 5.10. Vanwege de geringe omvang heb ik de groep die in de ja-

ren negentig van de negentiende eeuw geboren is buiten beschouwing gelaten.
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verwant in de populatie hoger is voor diegenen die in de tweede helft van de negentiende 
eeuw geboren zijn. Dat betekent dat vanaf de jaren zeventig de onderlinge verbondenheid 
door verwantschap groter was dan daarvoor. Dat zien we ook uitgedrukt in het aandeel le-
den dat in de loop van de tijd huwde met de dochter van een ander lid. Van de tussen 1870 
en 1890 geboren leden geldt dat voor één vijfde. Overeenkomstig de ontwikkeling bij de 
bloedverwanten, zijn er van de na 1830 geboren leden geen kleinzoons in de populatie 
aanwezig en van de na 1870 geboren leden geen schoonzoons.

Het verloop van de cijfers betreffende aanverwantschap wijst op de volgende ontwikke-
ling. In de populatie zoals die vanaf 1813 tot stand kwam, was een aantal families al door hu-
welijken met elkaar verbonden. In de eerste helft van de negentiende eeuw bleef die verbon-
denheid op een vergelijkbaar niveau. Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw waren 
een groter aantal leden (en families) met elkaar verbonden door onderlinge huwelijken.227

De vraag is dan om welke families het hierbij gaat. Zoals we hiervoor zagen, bestaat de 
totale populatie uit 129 geslachten, waarvan 122 (95%) in totaal 319 gehuwde mannen be-
vatten die totaal 362 huwelijken sloten.228 De echtgenotes van deze gehuwde mannen zijn 
afkomstig uit 286 geslachten. De 112 adellijke echtgenotes onder hen stammen uit 79 ge-
slachten (28% van de geslachten). Voor tien van deze vrouwen geldt dat zij niet de eerste 
echtgenote van hun man waren. Eén vrouw was de vierde echtgenote van haar man en 
negen vrouwen waren de tweede echtgenote van hun man. Van de 79 adellijke geslach-
ten met minstens één echtgenote leveren er 18 (8 protestantse en 10 rooms-katholieke ge-

Tabel 2.15 Samenvatting van de kengetallen betreffende aanverwantschap van de populatiele-

den geboren in de periode tot 1900

Soort verwantschap % Gem.

Schoonvader 9 1,0

Schoonzoon 7 1,2

Kleinzoon 6 1,3

Grootvader 7 1,1

Zwager via zuster 12 1,3

Zwager via echtgenote 10 1,5

Oom via bloedverwant 14 1,0

Oom via echtgenote 6 1,8

Neef derde graad via bloedverwant 8 1,2

Neef derde graad via echtgenote 8 1,9

Neef vierde graad via bloedverwant 5 1,5

Neef vierde graad via echtgenote 6 1,3

Zwager 9 1,0

Huwelijk kinderen 8 1,2

Totaal 51

Legenda: %: aandeel van de leden met de genoemde verwant(en) in de populatie; Gem.: gemiddeld aantal verwan-
ten per lid.
Bron: bijlage 5 tabel 5.6, tabel 5.7, tabel 5.9 en tabel 5.10.
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slachten) meer dan één en wel in totaal 45% (51) van de adellijke echtgenotes. Vergelijken 
we de groep mannen (129 geslachten) en de groep echtgenotes (286 geslachten) dan ko-
men 48 geslachtsnamen in beide groepen voor (25 protestantse geslachten en 23 rooms-
katholieke). Van deze geslachten bevatten er 45 gehuwde mannen en 41 leveren adel-
lijke echtgenotes op. Deze 41 geslachten (21 protestantse en 20 rooms-katholieke) met 
adellijke echtgenotes zijn samen goed voor 141 gehuwde mannen (44% van de gehuwde 
mannen ) en 71 adellijke echtgenotes (63% van de adellijke echtgenotes). Vergelijken we 
vervolgens de groep van 18 geslachten met meer dan één adellijke echtgenote met de 41 
geslachten die gehuwde mannen én adellijke echtgenotes bevatten, dan levert dat 15 ge-
slachten op die in beide groepen voorkomen. Deze 15 geslachten kunnen we omschrijven 
als de kern van de populatie als het gaat om aanverwantschap. Deze kern bevat in totaal 
64 gehuwde mannen (20% van de gehuwde mannen) en 45 adellijke echtgenotes (40% 
van de adellijke echtgenotes) en is weergegeven in tabel 2.16. Van de 15 geslachten zijn 
er 7 met gezamenlijk 13 mannen (4% van de gehuwde mannen) die getrouwd waren met 
een vrouw uit één van deze 15 geslachten. Het gaat daarbij om 14 echtgenotes – Jonkheer 
E.J.C.M. de Kuijper was gehuwd met de zusters jonkvrouw C.M.F. van Nispen tot Panner-

227   Zie hiervoor ook hoofdstuk 3.
228   Bijlage 4 tabel 4.9.

Tabel 2.16 Geslachten uit de populatie met gehuwde populatieleden én meer dan één adellijke 

echtgenote, op alfabetische volgorde

Naam geslacht
Aantal gehuwde
populatieleden

Aantal adellijke
echtgenotes

Rel.

Bosch van Drakestein/van Oud-Amelisweerd 3 2 (1) R.K.

Van der Does de Willebois 7 (2) 4 R.K.

Van der Duyn 2 2 Prot.

Van der Goes 1 2 Prot.

Van Hardenbroek van de Kleine Lindt/tot Ammerstol 2 (1) 3 (2) Prot.

Van Hugenpoth (van Stockum/tot Aerdt) 5 (3) 4 (2) R.K.

De Jong van Beek en Donk 6 2 Prot.

De Jonge van Zwijnsbergen 6 (2) 4 (1) Prot.

De Kuijper 12 (3) 4 R.K.

Van Meeuwen 7 2 (2) R.K.

Michiels van Kessenich 1 (1) 4 (1) R.K.

Van Nispen (tot Pannerden/tot Sevenaer) 7 (1) 5 (2) R.K.

Sloet (tot Everlo/tot Hagensdorp) 1 2 Prot.

Smits van Eckart 2 3 (2) R.K.

Van Voorst tot Voorst 2 2 (1) R.K.

Totaal 64 (13) 45 (14)

Legenda: tussen haakjes het aantal mannen en echtgenotes dat gehuwd was met een persoon uit deze groep ge-
slachten.
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den en jonkvrouw E.A.H. van Nispen tot Pannerden – (13% van de adellijke echtgenotes) 
uit 9 geslachten. Voor in totaal 5 geslachten geldt dat mannen uit deze geslachten huwden 
met vrouwen uit diezelfde geslachten. Het gaat dan om 8 mannen (3% van de gehuwden 
mannen) die trouwden met 8 adellijke vrouwen (7% van de adellijke echtgenotes) uit die-
zelfde geslachten.229

Tot slot van deze paragraaf vergelijken we tabel 2.13 die gaat over de kern van de popu-
latie ten aanzien van bloedverwantschap met tabel 2.16 over de kern met betrekking tot 
aanverwantschap. Opvallend is dat slechts zes families in beide tabellen voorkomen en 
dat twee daarvan vanaf de jaren dertig van de negentiende eeuw deel uitmaakten van de 
groep adel in Noord-Brabant en één zelfs pas vanaf de jaren zeventig. Het betreft de fa-
milies Van Hugenpoth (vanaf 1814), De Jonge van Zwijnsbergen (vanaf 1825), De Kuijper 
(vanaf 1829), De Jong van Beek en Donk (vanaf 1831), Van Meeuwen (vanaf 1834) en Van 
der Does de Willebois (vanaf 1877). Dit betekent dat in de eerste decennia van de onder-
zoeksperiode de leden van de grote families onder de Brabantse adel hun echtgenotes niet 
vonden onder hun collega-families, maar huwden met niet-adellijke en/of niet-Brabantse 
echtgenotes. Zowel de eerdere vaststelling dat het merendeel van de echtgenotes niet af-
komstig was uit Noord-Brabant als de groei van het aandeel adellijke echtgenotes vanaf 
de jaren tachtig, is hiermee in overeenstemming. Hiervoor hebben we ook gezien dat de 
mate van aanverwantschap voortdurend toenam. Deze constatering is in lijn met het feit 
dat het merendeel van de negen overige families uit tabel 2.16 pas in de loop van de twee-
de helft van de negentiende eeuw deel ging uitmaken van de adel in Noord-Brabant. In 
hoeverre het hier gaat om ‘Brabantse’ families en in hoeverre huwelijken een rol gespeeld 
hebben bij de toetreding van deze families, komt in hoofdstuk 3 aan de orde.

2.9.5 Het profiel ten aanzien van het convivium230

In deze paragraaf over het convivium gaan we kort in op het lidmaatschap van een aantal 
verenigingen waarvan leden van de elite lid waren. We beantwoorden daarbij vragen als 
welk deel van de populatie was lid van welke vereniging en hoeveel populatieleden waren 
daarnaast betrokken bij het bestuur van die en andere verenigingen. In hoofdstuk 3 ga ik 
verder in op het reilen en zeilen van de Brabantse verenigingen en vooral het aandeel van 
de adel daarin, waarbij ook de hierna vermelde constateringen nader worden toegelicht.

In grafiek 2.15 is te zien welk deel van de populatie door de tijd heen lid was van vijf ver-
schillende verenigingen. We zien daarin dat een steeds groter deel van de populatie be-
hoorde tot de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap (ILVB), totdat in de twintigste eeuw bij-
na één derde deel van de populatie hiervan lid was. Dit was bij uitstek een elitevereniging 
met als leden vooral voorname Brabanders of voorname lieden met een band met Bra-
bant. De vorming van de adel in Noord-Brabant in de eerste decennia van de negentiende 
eeuw kreeg vooral vorm door de rekrutering van aanzienlijke mannen uit de provincie of 
met een band met de provincie. Het ligt dus voor de hand dat een behoorlijk aantal van 
hen ook lid was van de ILVB. De stijging van het deel van de populatie dat lid was van de 
Broederschap in de twintigste eeuw wordt mede veroorzaakt doordat via de ledenlijst van 
de ILVB een aantal leden in de populatie is opgenomen dat wel banden met Noord-Bra-
bant had maar daar niet woonde of werkte. Dit betreft vooral protestantse edellieden. Ge-
durende de gehele periode is ongeveer één derde van de rooms-katholieke populatieleden 
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lid van de ILVB. Vanaf 1830 geldt dit voor een vijfde tot een kwart van de protestanten.
Het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen (GKW) is vanaf de op-

richting in 1837 populair geweest onder de adel in Noord-Brabant. Minstens één derde, 
maar in sommige perioden bijna de helft van de populatie was lid van deze vereniging. 
Het minst populair was het Genootschap rond de eeuwwisseling. Ook de Broederschap 
van Sint-Lucas trok na de oprichting in 1833 de belangstelling van Brabantse edelen. On-
geveer één kwart van de populatie was in die jaren lid van de broederschap. Dit percentage 
neemt daarna steeds verder af.

Het lidmaatschap van een sociëteit was het meest populair onder de populatieleden in 
de tweede helft van de negentiende eeuw. Ongeveer één vijfde van de leden was in de ja-
ren zeventig en tachtig lid van Sociëteit Casino en tot meer dan één derde in de jaren zes-
tig en zeventig van Sociëteit De Zwarte Arend. Van deze laatste sociëteit was vanaf de ja-
ren vijftig altijd tussen één kwart en één derde van de populatie lid. De grotere populariteit 
van De Zwarte Arend is vooral te danken aan het relatief groot aantal katholieke leden dat 
lid van deze sociëteit was.

Als we kijken naar de mate waarin populatieleden deel uitmaakten van besturen van de 
hiervoor behandelde verenigingen, dan blijkt het volgende. Rooms-katholieke leden na-
men een groot deel van de bestuursfuncties voor hun rekening die door leden van de po-
pulatie werden vervuld. Dat geldt alleen niet voor de ILVB, waar ongeveer één tiende van 
zowel de protestantse als rooms-katholieke populatieleden een bestuursfunctie vervulde. 

229   Tabel 2.16. Het betreft de volgende geslachten: Van Hardenbroek, Van Hugenpoth, De Jonge van Zwijnsber-
gen, Michiels van Kessenich en Van Nispen.

230   Zie voor de gegevens van deze paragraaf bijlage 6.
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Bij de andere verenigingen schommelt het percentage protestanten dat daar een bestuurs-
functie vervulde rond de 1%, behalve in het GKW waarin zo’n 5% van de protestanten deel 
uitmaakte van het bestuur. Bij de rooms-katholieken loopt het percentage uiteen van on-
geveer 4% tot ongeveer 13%. Bij de ILVB en Sociëteit Casino was het aantal adellijke leden 
dat ook een bestuursfunctie vervulde het grootst, namelijk ongeveer de helft respectieve-
lijk een kwart. Bij De Zwarte Arend vervulde daarentegen nog geen tiende van de adellijke 
leden ook een bestuursfunctie.

Bij de Ridderschap werden de bestuursfuncties vanaf de jaren vijftig, toen de ridder-
schap een ‘gewone’ vereniging was geworden, in grote lijnen verdeeld tussen protestanten 
en rooms-katholieken naar rato van het aantal leden. Van de protestantse leden vervulde 
na 1850 ongeveer vier tiende gedurende enige tijd een bestuursfunctie en van de rooms-
katholieke leden ongeveer één derde. Leden uit de populatie hebben ook bij verschillende 
andere instellingen en verenigingen deel uitgemaakt van besturen. Dit loopt uiteen van 
vijf leden bij kiesverenigingen tot de vijftien regenten van de verschillende tehuizen. Een 
veel groter aantal bestuursleden vinden we bij de religieuze instellingen, en dan vooral de 
protestantse. In de protestantse kerken is het aandeel van de leken in het bestuur van de 
kerk veel groter dan in de rooms-katholieke kerk. Vooral in de negentiende eeuw werden 
veel van die bestuurders gerekruteerd uit de elite. We zien dan ook dat ongeveer één vijfde 
van de protestantse populatieleden gedurende enige tijd een bestuursfunctie bij een reli-
gieuze instelling vervuld heeft. Die vervulling is het grootst geweest in de jaren zestig en 
zeventig van de negentiende eeuw.

2.9.6 Het sociaal-cultureel profiel231

We besluiten het profiel van de adel in Noord-Brabant met deze paragraaf over het so-
ciaal-culturele profiel. Hierin passeert ten eerste informatie met betrekking tot opleiding, 
studie en beroep de revue. Daarna komt de vervulling van openbare ambten en publieke 
functies aan bod.

Zo’n 40% van de populatieleden heeft een academische opleiding genoten. Dat percen-
tage neemt toe van ongeveer één derde van de voor 1814 geborenen tot ongeveer de helft 
van de na 1860 geboren leden. Bijna alle leden met een opleiding studeerden rechten 
(93%). Slechts negen leden volgden een technische en één een medische opleiding. De 
Haagse raadsleden die in de negentiende eeuw deel uitmaakten van de raad, telden een 
nog groter aandeel academici in hun gelederen, namelijk van 60% in het begin van de 
eeuw tot 42% aan het einde.232 Gezien de samenstelling van deze groep met relatief veel 
bestuurders en politici die nog op nationaal niveau zouden gaan functioneren of daar al 
carrière gemaakt hadden, is het hoge opleidingsniveau niet verrassend.233 Wel zien we 
een iets grotere spreiding in het soort opleiding dat de raadsleden gevolgd hadden. Er was 
vanaf het begin een behoorlijk aantal medici onder hen, maar vooral het aantal leden met 
een technische opleiding nam in de loop van de negentiende eeuw toe. Deze toenemen-
de spreiding in de loop van de eeuw is waarschijnlijk een gevolg van het plaatsnemen in 
de raad van lieden die niet behoorden tot adel en patriciaat. Wellicht dat de elite onder de 
Haagse raadsleden net als de Brabantse edelen vrijwel steeds voor een rechtenstudie koos.

Veel van die juristen waren werkzaam bij een rechtbank, het Openbaar Ministerie of 
als advocaat (38%). Anderen volgden een carrière als ambtenaar. Bijna een kwart van de 
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populatie is op enig moment werkzaam geweest als ambtenaar in de breedste zin van 
het woord. Het betreft zowel belastingambtenaren van hoog tot laag, districtscommissa-
rissen, houtvesters als rijks-, provincie- en gemeentelijke ambtenaren in allerlei grada-
ties. Een aantal leden van de populatie oefende verschillende functies uit of had verschil-
lende beroepen, soms tegelijkertijd. De juridische sector en het ambtenarendom kenden 
veruit de meeste beoefenaren. Behalve in de eerste decennia van de negentiende eeuw, 
bedraagt het aantal beroepsbeoefenaren in de juridische sector steeds één kwart van de 
populatie of meer. Het aantal ambtenaren is het grootst in de jaren twintig tot en met 
veertig van de negentiende eeuw. Daarna vervielen een aantal functies die vooral door 
de elite vervuld werden. Het aandeel ambtenaren in de populatie nam steeds verder af 
tot ongeveer 3% in de twintigste eeuw. Een kleine 10% was werkzaam in wat we kunnen 
omschrijven als het bedrijfsleven, als bankdirecteur of directeur van een verzekerings-
maatschappij of als fabrikant. Dergelijke beroepen waren in de tweede helft van de ne-
gentiende eeuw niet langer taboe voor de adel, maar werden in het kader van de gevoerde 
reconversiestrategieën een welkom toevluchtsoord.234 De militairen maken slechts 7% 
van de populatie uit, waarbij hun aandeel het grootst is in de jaren veertig en vijftig van 
de negentiende eeuw.235

Een aantal populatieleden bekleedde een politieke functie of openbaar ambt, hetzij 
naast de uitoefening van een ander beroep, hetzij als hoofdbezigheid. Op gemeentelijk ni-
veau is 7% lid van de gemeenteraad geweest, vooral in de jaren zestig en zeventig van de 
negentiende eeuw en rond de eeuwwisseling. Een kleine 3% is wethouder geweest, waar-
bij het tot 1860 vooral protestantse leden betreft en daarna rooms-katholieke. Ruim 10% 
was op enig moment burgemeester van een gemeente in Noord-Brabant en dan vooral in 
het laatste decennium van de negentiende eeuw en in de twintigste eeuw. Daarmee is de 
ontwikkeling bijna tegengesteld aan die in Friesland waar voor 1848 zo ongeveer sprake 
was van een ‘burgemeestersoligarchie’ en waar in de tweede helft van de negentiende 
eeuw nog altijd ongeveer 20% van de burgemeesters van adel was. In de twintigste eeuw 
kwam het daar tot een dramatische afname.236 Zoals valt te verwachten, heeft een groter 
aandeel van de rooms-katholieke leden een gemeentelijke functie bekleed dan van de pro-
testanten.

Van de leden is 10% lid van Provinciale Staten geweest en 3% ook van Gedeputeerde 
Staten. Het overduidelijke zwaartepunt ligt hier in de periode dat de ridderschap nog 
als kiescollege fungeerde, namelijk de eerste helft van de negentiende eeuw, toen tus-
sen de 10% en 30% lid was van Provinciale Staten. Er zijn ongeveer een keer zoveel ka-
tholieke populatieleden statenlid geweest als protestantse leden. Drie rooms-katholieke 
leden van de populatie zijn gouverneur en/of Commissaris van de Koning(in) in Noord-
Brabant geweest en twee protestanten en twee rooms-katholieken in een andere provin-
cie. De adel in Noord-Brabant heeft twee protestants ministers en één rooms-katholieke 

231    Zie voor de gegevens van deze paragraaf bijlage 7.
232   Stokvis, ‘Haagse raadsleden’, 155 tabel 6.
233   Vergelijk Stokvis, ‘Haagse raadsleden’, 144 en 157.
234   Vergelijk Van der Laarse, A Nation of Notables, 57; Reif, Adel im 19. und 20. Jahrhundert, 26.
235   De militairen zijn wellicht ondervertegenwoordigd in de populatie. Bijlage 1 paragraaf 1.1.2.1.
236   Kuiper en Frieswijk, Twee eeuwen Friese adel, 20; Kuiper, Adel in Friesland, 291, 339-340. De positie van de bur-

gemeester was na 1850 overigens een andere dan daarvoor. De Rooy, Republiek van rivaliteiten, 60-61.
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Grafiek 2.16 Overzicht van het aantal adellijke leden van de Eerste en Tweede Kamer namens 

Noord-Brabant en Gelderland, in een aantal peiljaren in de periode 1819-1921

Legenda: voor Noord-Brabant geldt het peiljaar 1918, 
voor Gelderland 1921.
Bron: bijlage 7 tabel 7.7 en Sleebe, ‘Tussen rege-
ringsmacht en dorpscultuur’, tabel 3, 278.
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minister voortgebracht. Ten slotte zijn vier protestantse leden en zes rooms-katholieke 
leden lid van de Eerste Kamer geweest en vier respectievelijk tien van de Tweede Kamer. 
In hoofdstuk 4 ga ik verder in op het optreden van deze adellijke bestuurders-politici uit 
de populatie.

Om het beeld van de uitoefening van politiek-bestuurlijke functies door de adel iets 
meer reliëf te geven, heb ik het verloop in een aantal door de adel bekleedde functies in 
Noord-Brabant vergeleken met dat in de ‘adelsprovincie’ bij uitstek, Gelderland. De resul-
taten zijn opgenomen in grafiek 2.16 tot en met grafiek 2.18. Hoewel het absolute aantal 
adellijke politici en bestuurders in Gelderland veel hoger was dan in Noord-Brabant,237 
blijkt het verloop in beide provincies in grote lijnen overeen te komen. In alle peiljaren 
werden beide provincies in de Eerste Kamer door edellieden vertegenwoordigd, waar-
bij in de tweede helft van de negentiende eeuw Gelderland relatief de grootste vertegen-
woordiging had en Noord-Brabant juist de kleinste. De grondwetswijziging van 1848 
betekende dat de adellijke vertegenwoordiging van Noord-Brabant in de Tweede Kamer 
wegviel en in twee volgende peiljaren ontbrak. Hoewel ‘1848’ in Gelderland niet direct 
effect had, liep ook daar de adellijke vertegenwoordiging op termijn terug, zodat deze in 
de twintigste eeuw vergelijkbaar is met die van Noord-Brabant. Het effect van ‘1848’ is 
ook op provinciaal niveau zichtbaar. In beide provincies zien we wel in alle peiljaren adel-
lijke gedeputeerden, waarbij 1830 het topjaar is, maar in het eerste peiljaar na de grond-
wetswijziging (1862) was het aantal statenleden dramatisch gedaald tot een derde van het 
aantal uit 1819. In Gelderland zette de daling door tot 1921 terwijl in Noord-Brabant de 
adellijke vertegenwoordiging in Provinciale Staten zich in de twintigste eeuw enigszins 
herstelde. In hoofdstuk 4 kom ik terug op deze ontwikkelingen, maar vooralsnog zien 
we dat vanaf 1850 de adellijke vertegenwoordiging op landelijk en provinciaal niveau in 
zowel Noord-Brabant als ‘adelsprovincie’ Gelderland onder druk stond.

In beide provincies trachtte de adel dit verlies aan politieke macht te compenseren door 
op het lokale niveau meer invloed uit te oefenen. In Gelderland nam het aantal burge-
meesters vanaf 1862 direct toe en bleef groeien tot het laatste peiljaar. In Noord-Brabant 
zette de groei wat later in zodat in het peiljaar 1900 het aantal burgemeesters het grootst 
was. Ook in 1918 telde Noord-Brabant echter nog meer burgemeesters dan aan het einde 
van de negentiende eeuw. Omdat het totaal aantal burgemeesters in Noord-Brabant veel 
groter was dan in Gelderland, kende de laatste provincie een aanzienlijk grotere adellijke 
invloed in het dorpsbestuur. In Noord-Brabant groeide het aandeel adellijke burgemees-
ters van 2% in 1862 tot 7% in 1900, terwijl dat in Gelderland toenam van 10% in 1819 tot 
27% in 1918. Voor de adel was het vervullen van lokale politieke en bestuurlijke functies 
een kwestie van eer en boden deze functies tevens de mogelijkheid invloed uit te  oefenen. 
In Gelderland vormde deze uitoefening in zekere zin een voortzetting van de adellijke 
machtsuitoefening tijdens het Ancien Régime.238 Dit facet speelt in Noord-Brabant niet 
zozeer een rol, maar een aantal families gebruikte het burgemeestersambt wel degelijk 
om macht en invloed in hun thuisbasis te verwerven. De familie De Kuijper leverde bij-

237   In Noord-Brabant respectievelijk Gelderland waren in de peiljaren in totaal de volgende aantallen actief: leden 
Eerste Kamer: 10 en 18; leden Tweede Kamer: 7 en 17; gedeputeerden: 10 en 23; statenleden (exclusief gede-
puteerden): 22 en 128; burgemeesters: 45 en 119.

238   Sleebe, ‘Tussen regeringsmacht en dorpscultuur’, 278-279.
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voorbeeld twee burgemeesters in Veghel, de familie Verheyen één in Loon op Zand, de 
familie Van der Borch één in Ginneken en Bavel en de familie De Jong van Beek en Donk 
één in Beek en Donk.239 Daarnaast zien we evenals in Gelderland families die onder hun 
leden diverse burgemeesters in de provincie telden, zoals de drie broers E.F.M., V.M. en 
A.E.M. van Rijckevorsel van Kessel; de twee broers J.A.A.J.M. en F.M.A.J. en hun achter-
neef K.A.M. de van der Schueren; de twee broers R.B.M.E. en A.E.M.B. van Grotenhuis 
van Onstein uit de Gelderse tak en hun neef T.R.J.B. van Grotenhuis van Onstein uit de 
Brabantse tak. Verder waren er adellijke families van buiten de provincie die door middel 
van het burgemeestersambt voet aan de grond kregen in Noord-Brabant, zoals bijvoor-
beeld de familie Van Hövell. Onder de laatste categorie bevonden zich verschillende bur-
gemeesters voor wie het vervullen van het ambt in een Brabantse plattelandsgemeente 
een stap op de carrièreladder was.

De laatste groep functies die we onder de loep nemen zijn die in ‘semi-overheidssec-
toren’. Iets minder dan één tiende van de populatie is op enig moment actief geweest in 
een organisatie die zich bezig hield met landbouw en nijverheid. Die activiteiten speelden 
zich vooral af in de eerste helft van de negentiende eeuw en er waren meer protestanten 
bij betrokken dan rooms-katholieken. Ongeveer een tiende van de populatie was betrok-
ken bij waterschaps- en polderbesturen, en wel gedurende de gehele periode. Zowel pro-
testantse populatieleden als rooms-katholieke waren in deze sector actief. Een iets groter 
deel als in de vorige sectoren was betrokken bij het functioneren van semimilitaire organi-
saties als de militieraad en de schutterijen. Tot in de jaren zestig van de negentiende eeuw 
waren hier ongeveer evenveel protestanten als rooms-katholieken actief. Daarna bekleed-
den alleen rooms-katholieke leden nog een functie in deze sector. Twee bestuursfuncties 
die ook veel door leden van de elite werden uitgeoefend zijn ten slotte het regentschap 
van de gevangenissen en van de Godshuizen en de Algemene Armen. Als regenten voor 
de gevangenissen komen we gedurende de gehele periode merendeels rooms-katholieke 
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Grafiek 2.18 Overzicht van het aantal adellijke burgemeesters in Noord-Brabant en Gelder-
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populatieleden tegen. Zo’n 9% van de rooms-katholieke populatieleden bekleedde het re-
gentschap. Het regentschap van de Godshuizen en de Algemene Armen werd eerst voor-
al bekleed door een paar protestantse leden en vanaf de jaren zeventig was deze functie 
vooral in handen van rooms-katholieke populatieleden.

2.9.7 De adel in Noord-Brabant in vogelvlucht

Wat zegt het hiervoor gepresenteerde profiel van de adel in Noord-Brabant ons nu over 
deze groep mannen en welke ontwikkelingen kunnen we vaststellen? Vanaf het beschei-
den begin in 1814 nam de Brabantse adel eerst sterk en daarna minder sterk in omvang 
toe totdat aan het eind van de negentiende eeuw de groep de grootste omvang had. In de 
twintigste eeuw nam de omvang weer geleidelijk af. In de eerste jaren is er sprake van een 
overwegend protestantse populatie die echter een steeds katholieker karakter kreeg totdat 
vanaf omstreeks 1870 de katholieken de meerderheid uitmaakten. De samenstelling van 
de adel was echter ook in de twintigste eeuw nog steeds in veel hogere mate protestants 

239   Zie ook Lieven, The Aristocracy in Europe, 8, waarin deze stelt dat ‘the sine qua non for successful aristocratic 
politics was to retain control over one’s rural base’.

Afb. 2.20 De burgemeester van 
Oosterhout, jonkheer T.R.J.B. 
van Grotenhuis van Onstein 
(1847-1927), en notabelen, 1908. 
Hij was afkomstig uit de Bra-
bantse tak van dit geslacht, dat 
ook in de Gelderse tak Brabantse 
burgemeesters telde (NL-TbRAT, 
mej. M. Barel).
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dan die van de totale bevolking van de provincie. Nu woonden niet alle populatieleden 
daar, want tot halverwege de negentiende eeuw hield ongeveer een kwart van de popula-
tie domicilie buiten Noord-Brabant en daarna nog altijd een niet onaanzienlijk deel. Deze 
groep buiten de provincie woonachtigen bestond, behalve rond de eeuwwisseling, voor-
namelijk uit protestanten. Ook de passanten onder de populatieleden waren voornamelijk 
van protestantsen huize en/of geen lid van de ridderschap, terwijl de leden die langdurig 
of hun hele leven in Noord-Brabant woonden vooral katholiek en/of wel lid van de rid-
derschap waren. De ridderschapsleden maakten tot halverwege de negentiende eeuw de 
meerderheid van de populatie uit. Daarna nam hun aandeel af tot het dieptepunt aan het 
eind van de negentiende eeuw, waarna hun aandeel weer toenam tot ongeveer een derde.

In de eerste helft van de negentiende eeuw kunnen we de adel in Noord-Brabant dus 
karakteriseren als een groep vooral protestantse ridderschapsleden van wie een kwart bui-
ten de provincie woonde. Vanaf ongeveer 1850 bestond de kern van de groep uit rooms-
katholieke ridderschapsleden en hun verwanten die in de provincie woonden en daar vaak 
ook geboren waren, met daaromheen een schil van voornamelijk protestantse, buiten Bra-
bant woonachtigen en passanten, die vaak ook niet in de provincie geboren waren. Rond 

Afb. 2.21 Groepsfoto van het college van regenten van het R.K. weeshuis te ’s-Hertogenbosch ter gelegen-
heid van het vijftigjarig jubileum, 1 mei 1920. Van dit college maakten de volgende adellijke regenten deel 
uit: jonkheer mr. L.C.J.A. van Meeuwen (1844-1927) (zittend tweede van rechts), jonkheer mr. F.J.J.M. van 
Rijckevorsel (1858-1935) (staand eerste van links), jonkheer mr. A.Th.J. Schade van Westrum (1856-1932) 
(staand derde van links) en jonkheer mr. C.O.M. van Nispen tot Sevenaer (1866-1949) (staand tweede van 
rechts) (NL-HtSA, foto NV Vereenigde Fotobureaux).



 2.9 Profiel van de adel in Noord-Brabant 173

de eeuwwisseling, toen de groep de grootste omvang had, was de schil ten opzichte van 
de kern het grootst en vormden de katholieke leden ook in deze schil tijdelijk de meer-
derheid.

Het was gebruikelijk dat een groot deel van de mannelijke leden van de elite in de ne-
gentiende eeuw een academische opleiding volgde en dan overwegend een juridische. Ge-
durende de tweede helft van de eeuw gebruikte vooral de adel de rechtenstudie om oben 
zu bleiben.240 Ook een aanzienlijk en gedurende de eeuw licht toenemend deel van de 
Brabantse edelen voltooide een juridische academische opleiding. We zien dan ook veel 
juristen en in de eerste helft van de eeuw ook veel ambtenaren onder hen. Behalve in de 
juridische en ambtelijke sector waren veel edellieden actief in de politiek, zowel op lan-
delijk en provinciaal als op gemeentelijk niveau. In overeenstemming met de samenstel-
ling van de groep vinden we in de eerste helft van de negentiende eeuw veel protestanten 
onder de adellijke politici en daarna voornamelijk katholieken, hoewel er tot in de twin-
tigste eeuw protestantse adellijke burgemeesters in Noord-Brabant functioneerden. Het 
burgemeestersambt was vooral aan het einde van de negentiende eeuw en in de twintig-
ste redelijk populair. Zoals we hiervoor gezien hebben, bleven aristocratische families die 
zich in de twintigste eeuw (noodgedwongen) terugtrokken uit de landelijke politiek wel 
actief in bijvoorbeeld het burgemeestersambt. Het ging edellieden in deze periode vooral 
om de eervolle positie van een ambt dat goed aansloot bij de levensstijl van de landadel. 
Veel edellieden beschikten zelf over voldoende middelen die een goede invulling moge-
lijk maakten.241

Behalve door het vervullen van politieke functies waren de edellieden ook actief als be-
stuurder. De protestanten bekleedden vooral bestuursfuncties bij religieuze instellingen 
en in de eerste helft van de negentiende eeuw als regenten van de Godshuizen en de Alge-
mene Armen, bij de militieraad en schutterij en in landbouw- en nijverheidsorganisaties. 
We kunnen dus zeggen dat ze actief waren bij instellingen met een religieus karakter en 
bij instellingen die zich bewogen op terreinen waar ze als (groot)grondbezitter belangen 
hadden of waar ze als lid van de elite ‘automatisch’ een plaats kregen. In de landbouw- en 
nijverheidsorganisaties waren overigens ook rooms-katholieke edellieden actief, maar het 
aantal bestuursleden nam in de tweede helft van de negentiende eeuw duidelijk af. Naast 
de ‘heren’ gingen ook anderen zich met het landbouwvraagstuk bemoeien en kregen een 
vinger in de pap en daarmee veranderde vooral rond de eeuwwisseling de hele organisa-
tiestructuur in deze sector.242

Rooms-katholieke edellieden waren vooral actief als regenten van de gevangenissen en 
in de tweede helft van de negentiende eeuw als regenten bij Godshuizen en de Algeme-
ne Armen. Daarnaast kwamen eliteposities bij militieraad en schutterijen vrijwel geheel 
in handen van katholieke edellieden. Het toenemend katholieke karakter van de adel in 
de provincie zien we dus ook terug doordat bestuurlijke eliteposities voor een toenemend 
deel werden bekleed door rooms-katholieke edellieden.

Eenzelfde ontwikkeling is zichtbaar bij de sociëteiten en het Provinciaal Genootschap 
voor Kunsten en Wetenschappen. In de eerste helft van de negentiende eeuw waren er 
nog protestantse edellieden als bestuurslid actief maar in de tweede helft van de eeuw ver-
dwenen ze vrijwel uit beeld. Door het speciale karakter van de ILVB, waarop ik in hoofd-
stuk 3 nog terugkom, bleven protestantse adellijke bestuursleden daar wel een rol spe-
len. Het elitekarakter van deze vereniging blijkt ten eerste uit het feit dat vanaf de jaren 
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twintig van de negentiende eeuw ongeveer een kwart van de adel in Brabant lid was van 
deze broederschap en dat aandeel liep op tot bijna een derde in de twintigste eeuw. De 
verschuiving van een meer protestantse naar een meer katholieke samenstelling van de 
adelsgroep zien we verder weerspiegeld in het adellijk ledenbestand van de broederschap. 
Het is de vraag in hoeverre de adel blijk gaf van een elitaire identiteit door het lidmaat-
schap van andere verenigingen dan bijvoorbeeld de ILVB en de ridderschap. Deze vraag 
zal centraal staan in het tweede deel van hoofdstuk 3, maar opvallend is het dat een gro-
ter deel van de adel lid was van de minder ‘elitaire’ sociëteit De Zwarte Arend dan van de 
‘elitaire’ Sociëteit Casino, terwijl edellieden in deze laatste sociëteit wel bestuurlijk actief 
waren en in de eerste niet.

Nadat hiervoor vooral is ingegaan op het religieuze en al of niet elitaire karakter van de 
groep adel in Noord-Brabant, komen ten slotte de onderlinge cohesie in deze groep en de 
ontwikkelingen ten aanzien hiervan aan de orde. Onderlinge cohesie blijkt natuurlijk uit 
het gezamenlijke lidmaatschap van bepaalde verenigingen dat hiervoor al aan bod is ge-

Afb. 2.22 Portret van jonkheer 
P.J.J.S.M. van der Does de Wille-
bois (1843-1937) ter gelegenheid 
van zijn afscheid als burgemees-
ter van ’s-Hertogenbosch, 29 
juni 1917. Hij was het prototype 
van de rooms-katholieke edel-
man uit het Noord-Brabant van 
omstreeks 1900. Via zijn eigen 
huwelijk en dat van zijn dochters 
was hij verbonden met families 
van buiten de provincie die in de 
tweede helft van de negentien-
de eeuw deel gingen uitmaken 
van de Brabantse adel, en met 
een familie die daar al vanaf de 
eerste helft van de negentiende 
eeuw onderdeel van was. Hij was 
gedurende zijn leven lid van Pro-
vinciale Staten, Gedeputeerde 
Staten en de Eerste Kamer en hij 
was meer dan dertig jaar burge-
meester van ’s-Hertogenbosch. 
Verder bekleedde hij een reeks 
bestuursfuncties, onder andere 
bij het Provinciaal Genootschap 
voor Kunsten en Wetenschappen 
en de ridderschap, en was lid 
van verschillende sociëteiten en 
verenigingen (NL-HtSA).
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weest, maar toch vooral ook uit de onderlinge verwantschap. We hebben in de paragraaf 
over bloedverwantschap gezien dat op enig moment een substantieel deel van de popu-
latie onderdeel was van een familienetwerk en dat deze onderlinge verbondenheid in de 
loop van de tijd toenam. Alleen rond de eeuwwisseling, toen de schil rondom de kern het 
grootst was, kende de populatie relatief veel leden zonder bloedverwanten. De groei in on-
derlinge verbondenheid werd mede bevorderd doordat van een aantal families drie of vier 
generaties deel hebben uitgemaakt van de populatie. Deze groep families met veel bloed-
verwanten en relatief veel ridderschapsleden was vrijwel volledig rooms-katholiek en zij 
vormden vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw de hiervoor al genoemde kern 
van de adel in Noord-Brabant.

De cohesie en omvang van een groep onderling verbonden families wordt ook in ster-
ke mate bepaald door het huwelijksgedrag. In de paragraaf over het huwelijk bleek dat 
de Brabantse adel zich in het huwelijksgedrag minder elitair toonde dan bijvoorbeeld de 
adellijke parlementariërs en adellijke Haagse raadsleden, al of niet ten gevolge van een 
eventueel mindere welstand. Wel trouwden de Brabantse edellieden evenals hun collega’s 
gedurende de negentiende eeuw op steeds latere leeftijd. Hoewel Brabantse edellieden 
dus minder standesgemäß huwden dan andere edellieden, veranderde hun gedrag in de 
loop van de tijd wel. Enerzijds werden ze regionaal gezien minder endogaam maar kozen 
ze daarentegen vanaf de jaren tachtig van de negentiende eeuw wel vaker een adellijke 
echtgenote. Hoewel de echtgenotes dus minder vaak uit Noord-Brabant afkomstig wa-
ren, groeide vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw de onderlinge cohesie door-
dat een groter aantal leden (en families) met elkaar verbonden raakte door huwelijksban-
den. In de twintigste eeuw was deze verbondenheid het grootst. Een deel van het zich zo 
vormende familienetwerk was dus niet afkomstig uit Noord-Brabant. Gezien de al eerder 
gememoreerde toenemend katholieke samenstelling van de adel in de provincie zal het 
geen verrassing zijn dat het merendeel van deze ‘nieuwe’ families rooms-katholiek was. 
Wat de opname van deze families in de Brabantse adel betekende, zien we in hoofdstuk 3.

240   Van den Berg, De toegang tot het Binnenhof, 43, 117 en 134; Van den Braak, De Eerste Kamer, 66-67; Moes, On-
der aristocraten, 86, 109-110 en 112.

241   Moes, Onder aristocraten, 100; Van Hövell tot Westerflier en Van Hövell tot Westerflier, Zomers met Marieliesel, 
56-57; Sleebe, ‘Tussen regeringsmacht en dorpscultuur’, 278-279.

242   Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk, 44, 81 en met name 171-192.



Afb. 3.2 ’s-Hertogenbosch, Papenhulst, 1910. Bij de brug over de Binnendieze ligt het gebouw van de voor-
naamste sociëteit van ’s-Hertogenbosch, Sociëteit Casino. Deze speelde een belangrijke rol bij de sociale 
omgang van de Bossche en Brabantse elite (NL-HtSA).

Afb. 3.1 ’s-Hertogenbosch, Markt, 19 juli 1904. Aankomst bij het stadhuis van de koets met de trouwge-
tuigen bij het huwelijk van de telgen uit twee tot de Brabantse adel behorende rooms-katholieke geslach-
ten. De bruidegom was jonkheer Th.C.M. van Rijckevorsel (1868-1919) en de bruid jonkvrouw E.J.M. van 
der Does de Willebois (1879-1955). In de koets zitten jonkvrouw P.A.C.M. van der Does de Willebois (1880-
1952) en jonkheer E.M. van Rijckevorsel (1872-1960) (NL-HtSA).



3  Connubium en convivium:  
adellijk en Brabants?

3.1 Inleiding

Mensen maken deel uit van verschillende sociale netwerken en ontlenen hieraan mede 
hun identiteit. Deze netwerken kunnen min of meer van elkaar gescheiden zijn, zoals bij-
voorbeeld het netwerk van collega’s en beroepsgenoten en het netwerk van familieleden, 
maar kunnen elkaar ook min of meer overlappen. Omdat mensen deel uitmaken van net-
werken, al dan niet geïnstitutionaliseerde relaties met anderen, beschikken zij over sociaal 
kapitaal, gedefinieerd als het totaal van actuele en potentiële hulpbronnen dat voortvloeit 
uit die deelname. Dat sociale kapitaal is geen gegeven maar iets waarvoor mensen investe-
ringen moeten plegen om het te verkrijgen en te behouden. Sociale contacten moeten dus 
worden onderhouden (travail de sociabilité) en als gevolg daarvan verandert ook de samen-
stelling van de netwerken voortdurend. De banden tussen leden van de aldus gevormde 
groepen kunnen worden aangehaald terwijl anderen juist worden buitengesloten.1

We gaan in dit hoofdstuk in op de betekenis voor de adel in Noord-Brabant van twee 
soorten netwerken. In de eerste plaats kijken we naar het connubium. Het gaat daarbij 
om de netwerken van nabije en verre verwanten die ontstonden als gevolg van huwelijks-
verbintenissen. Dergelijke netwerken, die soms uit een groot aantal families bestaan, 
worden ook wel aangeduid met de term familiecomplex.2 Ten tweede komt het convivi-
um aan bod, waaronder we verstaan de netwerken die het gevolg waren van de omgang 
in het sociale speelveld. We kunnen dan denken aan de omgang met vrienden, kennis-
sen, informele en formele relaties en medeleden van verenigingen. Deze twee netwer-
ken zijn niet strikt van elkaar gescheiden. Het verkeren binnen verwantschapsnetwerken 
en het verkeren binnen sociale netwerken overlapt elkaar gedeeltelijk. Na de behande-
ling van de verwantschapsnetwerken zelf volgt dan ook een deel over de betekenis van 
de omgang binnen die netwerken dat als het ware overloopt in de betekenis van het ver-
keer binnen de sociale netwerken. In de onderscheiden delen staan steeds twee vragen 
centraal. Wat droegen deze netwerken bij aan de vorming van een regionale adelsgroep 
met een eigen identiteit? In hoeverre kunnen we het bestaan hiervan aflezen aan de sa-

1  De Nijs, In veilige haven, 20-21; Bourdieu, Opstellen, 132-134.
2  Moes duidt een familiecomplex aan als ‘een complex van families die via dynastieke lijnen en huwelijksbanden 

met elkaar in meer of minder exclusieve mate waren verknoopt.’ Moes, Onder aristocraten, 246. Hij verwijst naar 
de volgende studies: Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk; Kuijper, Adel in Friesland; Bos, Notabele ingezetenen; 
De Nijs, In veilige haven. Hieruit blijkt het bestaan van dergelijke complexen op regionaal en plaatselijke niveau. 
Duijvendak wijdt in zijn studie een heel hoofdstuk aan wat hij aanduidt als ‘Het Bossche familiecomplex’. Duij-
vendak, Rooms, rijk of regentesk, 96-110.
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menstelling van deze netwerken en de sociale interactie binnen en tussen de netwerken?
In het deel over de verwantschapsnetwerken volgt eerst een beschrijving van de ver-

schillende familienetwerken zoals die gedurende de onderzoeksperiode bestaan hebben. 
Deze netwerken ontstonden ten gevolge van huwelijken en daarom volgt daarna een pa-
ragraaf over de betekenis van het huwelijk. Als afsluiting ga ik nog in op het belang dat 
adellijke families in Noord-Brabant zelf hechtten aan de familiebanden.

3.2 Het Brabantse familiecomplex

In hoofdstuk 2 hebben we gezien dat ongeveer een derde van de leden van onze populatie 
met een adellijke echtgenote trouwde en iets meer dan een derde met een echtgenote uit 
het patriciaat. Ruim twee derde huwde dus binnen de eigen stand. Van de echtgenotes uit 
de eigen stand is ongeveer een derde als Brabants te beschouwen. Verder hebben we kun-
nen constateren dat er vanaf het einde van de negentiende eeuw minder buiten de eigen 
stand getrouwd werd, terwijl vanaf de jaren tachtig van die eeuw er bij huwelijken binnen 
de eigen stand al grotere voorkeur bestond voor een adellijke partner. Tevens nam bij deze 
huwelijken de voorkeur voor een Brabantse partner af. Als gevolg van de gesloten huwe-
lijken bestond er binnen de populatie een steeds sterkere mate van aanverwantschap. Al 
vóór 1813 was een aantal families dat deel zou gaan uitmaken van de adel in Noord-Bra-
bant door huwelijken verbonden. In de eerste helft van de negentiende eeuw bleef die ver-
bondenheid ongeveer op een gelijk niveau, daarna nam deze toe. De adellijke geslachten 
die de kern van het ontstane verwantschapsnetwerk vormden, heb ik vastgesteld door na 
te gaan in welke geslachten zowel gehuwde mannen als meer dan één echtgenote voorko-
men. Zo bleek in de eerste plaats dat vooral in het eerste deel van de negentiende eeuw de 
mannen uit de grote adellijke families in Noord-Brabant vrijwel niet met telgen uit de col-
lega-families huwden. Deze constatering is in lijn met de andere vaststellingen ten aan-
zien van huwelijkspolitiek en verwantschap. Verder hebben we gezien dat het merendeel 
van de kernfamilies in het verwantschapsnetwerk pas in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw zijn intrede deed in Noord-Brabant.

In hoeverre gaat het daarbij om ‘Brabantse’ families en in hoeverre hebben huwelij-
ken een rol gespeeld bij deze intrede? De beantwoording van deze vraag zal hierna aan 
de orde komen. Bij de bepaling van de kernfamilies heb ik alleen gekeken naar de hu-
welijken tussen adellijke partners. We mogen echter aannemen dat in een netwerk van 
onderling verwante geslachten ook niet-adellijke geslachten en niet-adellijke takken van 
geslachten waarin ook adellijke takken voorkomen, een rol hebben gespeeld. Ruim een 
derde van de populatieleden verbond zich namelijk met een echtgenote uit het patriciaat. 
Deze niet-adellijke schakels in het netwerk bepalen mede de mate van verwantschap van 
de adellijke personen. Daarom zal ik in het vervolg ook aandacht besteden aan de rol van 
deze families. Ten derde wil ik de rol van de vrouwen binnen de familienetwerken nader 
beschouwen door de volgende vragen te behandelen. Was er een verschil tussen de huwe-
lijken die zonen en die dochters sloten? En welke rol speelden de dochters bij de opname 
van niet-Brabantse geslachten in het verwantschapsnetwerk? Alvorens deze vragen te be-
antwoorden schets ik eerst kort de voorgeschiedenis, waarna een beschrijving en analyse 
volgt van zowel de protestantse als de rooms-katholieke familienetwerken.
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3.2.1 Voorgeschiedenis

Zoals we in hoofdstuk 2 gezien hebben, bestonden er vóór de vorming van de adel in 
Noord-Brabant al banden tussen een aantal families dat deel zou gaan uitmaken van deze 
groep. Onder de protestanten vinden we vijf kleinere clusters.3 Van het oudste cluster 
vormde de familie Du Tour het middelpunt. Leden van deze familie huwden onder meer 
met leden van de families De Senarclens de Grancy en Van Beresteijn. Het cluster van de 
families Martini, De Jonge (van Zwijnsbergen) en Des Tombe ontstond door huwelijken 
in 1789 en 1813. De families Singendonck en Van der Brugghen waren verbonden door 
een huwelijk in 1794 en de families Van Thije Hannes en Van Rappard door verbintenis-
sen in 1793 en 1796 van een zuster en broer Van Thije Hannes met een broer en zuster 
Van Rappard. Th. de Smeth en O.J.H. van Limburg Stirum waren zwagers door hun hu-
welijken met twee zusters Rengers.

Onder de rooms-katholieke geslachten vinden we twee clusters.4 De geslachten De 
Raet, Van Sasse van Ysselt en Van Hugenpoth vormden het kleine cluster. Een veel groter 
cluster gaat al terug tot de eerste helft van de achttiende eeuw. Toen trouwden in 1742 en 
1743 een broer en zuster De Roy met een zuster en broer Half-Wassenaer. Deze laatste was 
de grootvader van J.W. Half-Wassenaer. Een nicht van de De Roy’s huwde in 1775 met de 

3  Bijlage 8 tabel 8.1 en figuur 8.1.
4  Bijlage 8 tabel 8.2 en figuur 8.5.

Afb. 3.3 en 3.4 De families Van Rijckevorsel en Half-Wassenaer maakten voor 1814 al deel uit van het net-
werk van onderling verbonden rooms-katholieke families. J.F. van Rijckevorsel (1780-1839) was gehuwd 
met A.J.B. Half-Wassenaer van Onsenoort (1780-1860), de zuster van jonkheer mr. J.W. Half-Wassenaer 
(1775-1837). Portretten van J.F. van Rijckevorsel en A.J.B. Half-Wassenaer van Onsenoort, circa 1800-1824. 
(Quirinus van Amelsfoort, olieverf op doek, particuliere collectie, RKD Images, nummer 38313 en 38314).
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vader van F.X. Verheyen terwijl deze op zijn beurt in 1815 een verbintenis aanging met een 
kleindochter van het echtpaar De Roy-Half-Wassenaer uit 1742. De Van Bommel’s en Van 
der Kun’s zorgden voor verbindingen binnen dit netwerk, waarvan ook P.E.A. de la Court, 
de zuster van P.A. van Meeuwen en leden van de verschillende takken van de familie Van 
Rijckevorsel deel uitmaakten.

3.2.2 Protestantse familienetwerken5

Leden van de geslachten Van Singendonck en Van der Brugghen sloten ook na 1814 on-
derling huwelijken maar dit cluster verdween omdat de leden van deze geslachten in de 
loop van de negentiende eeuw geen deel meer uitmaakten van de adel in Noord-Brabant. 
Datzelfde geldt, op een enkeling na, voor de leden van de families De Smeth en Van Lim-
burg Stirum. De geslachten Van Rappard en Van Thije Hannes werden na 1814 niet door 
nieuwe huwelijken verbonden. Wel werd de zoon van W.H. van Thije Hannes na zijn ver-
trek uit Noord-Brabant zwager van een dochter van J.H.A. von Schmidt auf Altenstadt. 
Een kleindochter van W.H. van Thije Hannes ging door haar huwelijk in 1850 deel uitma-
ken van het cluster rondom de geslachten De Jonge en Martini terwijl een andere klein-
dochter de moeder werd van W.H. van Heeckeren van Waliën, in de twintigste eeuw enige 
tijd lid van de Brabantse adel. De laatste was een zwager van de dochter van F. Backer, die 
vanaf de jaren zestig van de negentiende eeuw in Breda woonde.6

Verschillende protestantse geslachten hebben maar één of twee generaties deel uitge-
maakt van de adel in Noord-Brabant. Voor diverse leden was dat gedurende een relatief 
korte periode. Dat zien we dan ook terug in het geringe aantal ‘Brabantse’ huwelijken van 
die leden. Een dochter van D.J.F. van Hogendorp bijvoorbeeld, trouwde na diens dood 
met een neef van W.F. van Bylandt, maar hier is eerder sprake van een ‘Hollands’ huwe-
lijk. Leden van de families Van Styrum, Sandberg, Van der Goes en Van Ittersum sloten 
onderling huwelijken, maar deze verbindingen ontstonden allemaal voordat leden van 
deze geslachten behoorden tot de adel in Noord-Brabant. Leden van de families Huyde-
coper en Van Hardenbroek sloten onderling verschillende huwelijken. Dankzij zo’n hu-
welijk kwam H.M. Huydecoper in contact met de familie De Jonge van Zwijnsbergen en 
werd hij actief in Noord-Brabant.7 Leden van het geslacht Sweerts de Landas maakten 
wel gedurende meerdere generaties deel uit van de adel in Noord-Brabant; zij bleven ech-
ter ongehuwd of zochten hun echtgenotes buiten Noord-Brabant. Twee zonen van J.D.L. 
Sweerts de Landas en W.K.J. van Dedem werden door hun huwelijken zwagers, maar de 
echtgenotes waren al overleden voordat twee van hen deel gingen uitmaken van de adel 
in Noord-Brabant.8

Een groter aantal ‘Brabantse’ huwelijken zien we in de laatste twee clusters van pro-
testantse geslachten. Leden uit het cluster rondom de familie De Senarclens de Grancy 
trouwden in 1843 en 1856 met leden van de familie Martini en dochters van A. Martini 
en J. van Beresteijn werden in 1873 schoonzusters. De leden van het geslacht Van Bere-
steijn dat voor 1814 samen met het geslacht De Senarclens de Grancy een cluster vormde, 
vinden we na 1814 terug in twee clusters. Van het eerste vormden leden van het geslacht 
De Jong van Beek en Donk de kern. Dochters van J. de Jong van Beek en Donk trouwden 
met H. van Beresteyn en J.L. Stern terwijl een derde de schoonzuster werd van C.F. Wes-
selman. In een volgende generatie huwden een kleindochter en kleinzoon van J. de Jong 
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van Beek en Donk met elkaar en in een daaropvolgende generatie een achterkleinzoon en 
achterkleindochter. De oom van deze bruid en tevens kleinzoon van J. de Jong van Beek 
en Donk trouwde in 1858 met een schoonzuster van H.J.J. van Rensselaer Bowier. Daar-
mee bevinden we ons in het tweede cluster met leden van het geslacht Van Beresteijn, van 
wie er één na zijn vertrek uit Noord-Brabant in 1884 de dochter van het overleden echt-
paar Van Hoogenhouck Tulleken-Mellvill van Carnbee huwde. Dit echtpaar bestond uit 
een neef en nicht en een andere neef van haar trouwde in 1853 met een kleindochter van 
H.M. de Kock, tevens nichtje van twee dochters van A.J.J. des Tombe. Des Tombe maakte 
ook deel uit van het cluster rondom de families Martini en De Jonge van Zwijnsbergen.9

Dit cluster is het meest uitgebreid en bevat ook een behoorlijk aantal ‘Brabantse’ huwe-
lijken.10 Dat zijn in de eerste plaats de al genoemde huwelijken van leden van de familie 

5   Zie voor de protestantse huwelijken bijlage 8 tabel 8.1.
6   Bijlage 8 figuur 8.2.
7   H.M. Huydecoper werd door zijn contacten met de familie De Jonge van Zwijnsbergen kapitaalverschaffer en 

een van de voormannen van de ontginning en exploitatie van het Helvoirts Broek. De Vries, ‘ “Lang gedacht – 
toch volbracht” ’; Van Balkom en Van Gorp, Uitgegroeid tot Helvoirt, 36-39.

8   Bijlage 8 figuur 8.2.
9   Bijlage 8 figuur 8.3.
10   Bijlage 8 figuur 8.4.

Afb. 3.5 en 3.6 Telgen uit protestantse geslachten die tot de Brabantse adel behoorden, sloten vooral hu-
welijken buiten Noord-Brabant. Een voorbeeld is het ‘Hollandse’ huwelijk dat op 20 juni 1850 te Tilburg 
gesloten werd tussen: C.F.A.A. gravin van Hogendorp van Hofwegen (1811-1887), dochter van D.J.F. graaf 
van Hogendorp (1776-1839) en mr. E.J.A. graaf van Bylandt (1807-1876), de neef van W.F. graaf van Bylandt 
(1771-1855) (NL-TbRAT, Iconografisch Bureau; A.L. Demoussy, potloodtekening, 30,5 x 24 cm, NL-TbRAT, 
Stichting Gravin van Bylandt).



182 3 Connubium en convivium: adellijk en Brabants? 

Martini. Verder werd H.B. Martini door zijn vierde huwelijk in 1823 de aangetrouwde oom 
van W. van Citters, die door het huwelijk van zijn stiefdochter de stiefgrootvader werd van 
W.K.G. Dittlinger. De dochter van Van Citters trouwde in 1869 met M.A. Snoeck en zijn 
broer werd door zijn huwelijk in 1827 de aangetrouwde oom van C.P. Versluys. Een klein-
zoon van H.B. Martini trouwde in 1872 met zijn derde echtgenote en werd daarmee de aange-
trouwde oom van de al eerder genoemde W.K.G. Dittlinger en de zwager van de dochter van 
M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen, tevens kleindochter van de zuster van zijn grootvader.

De leden van de familie De Jonge van Zwijnsbergen smeedden in opeenvolgende gene-
raties huwelijksbanden met leden van de families Van Hardenbroek en Des Tombe. Een 
zoon en dochter van J. de Jonge van Zwijnsbergen trouwden bijvoorbeeld in 1884 respec-
tievelijk 1879 met twee leden van de familie Des Tombe die elkaars achterneef en -nicht 
waren. De echtelieden uit 1879 waren tevens achterkleinkinderen van F.A. de Jonge. Tus-
sen de kinderen van J. de Jonge van Zwijnsbergen en D.L.W. van Hardenbroek vond zowel 
in 1879 als in 1886 een neef-nichthuwelijk plaats. Een broer van J. de Jonge van Zwijns-
bergen huwde in 1866 met een zuster van P.J. Vegelin van Claerbergen, die in de jaren 
zeventig van de negentiende eeuw ijzerfabrikant te ’s-Hertogenbosch was, wellicht sa-
men met zijn zwager. Rond de eeuwwisseling ontstond er ook een band tussen de fami-
lies De Jonge van Zwijnsbergen en Wesselman. Door deze huwelijken werd de dochter 
van M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen de schoonzuster van haar tante. Ten slotte trouw-
de een kleindochter van D.L.W. van Hardenbroek én van J. de Jonge van Zwijnsbergen 

Afb. 3.7 en 3.8 De kern van de protestantse Brabantse adel bestond uit de door onderlinge huwelijken 
verbonden families Martini, De Jonge van Zwijnsbergen, Des Tombe, Van Hardenbroek en Wesselman. 
Jonkheer C.F. Wesselman van Helmond (1859-1918) huwde bijvoorbeeld op 28 juni 1894 te Helvoirt met 
Jonkvrouw A.M.E.A. de Jonge van Zwijnsbergen (1858-1955) (Jan Willem Sluiter, schilderijen, NL-EhvRHCE, 
20210 Gemeente Helmond).
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in 1918 met J. Burmania van Andringa de Kempenaer, wellicht de reden voor zijn komst 
naar Helmond. Met P.J. Vegelin van Claerbergen en J. Burmania van Andringa de Kem-
penaer deden twee telgen uit Friese adellijke families hun intrede in Noord-Brabant en 
werden zo onderdeel van een ‘Brabants’ adellijk netwerk.

We zien dus dat er gedurende meerdere generaties onderlinge verbindingen bestonden 
tussen de families Martini, De Jonge van Zwijnsbergen, Des Tombe, Van Hardenbroek 
en Wesselman. Wij kunnen dit netwerk van onderlinge huwelijken beschouwen als de 
kern van de protestantse adel in Noord-Brabant, waarbij ook leden van niet-adellijke fa-
milies een rol speelden. In het cluster rondom de familie Martini valt een aantal zaken 
op. Ten eerste dat ofschoon de familie gedurende drie generaties met wel twaalf leden in 
de populatie vertegenwoordigd is, maar twee leden een huwelijk sloten binnen de behan-
delde clusters. Ook de dochters uit de familie zochten hun partners niet binnen de regio-
nale adelsgroep. De verbinding tussen de families Martini en De Jonge van Zwijnsbergen 
waaraan door het overlijden van H.B. Martini en zijn zuster in 1848 een eind kwam, werd 
in 1872 vernieuwd via niet-adellijke leden van de familie Dittlinger.

Het merendeel van de leden van de familie De Jonge van Zwijnsbergen koos even-
eens een niet-adellijke huwelijkspartner. Tussen deze familie en de familie Des Tombe 

Afb. 3.9 De noordelijke gevel van kasteel Helmond, 1909. Van links naar rechts jonkvrouw E.S.M. Wes-
selman van Helmond (1895-1987), dochter van het vorige echtpaar, die op 17 augustus 1920 te Helmond 
trouwde met jonkheer H. Trip (1890-1977) en haar zuster, jonkvrouw E.M.M. Wesselman van Helmond 
(1899-1987), die op 9 maart 1926 trouwde met haar neef, ir. M.B.W. des Tombe (1886-1967) (NL-EhvRHCE, 
20210 Gemeente Helmond).
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bestonden bijvoorbeeld in drie opeenvolgende generaties huwelijksbanden. Het betreft 
dan vooral niet-adellijke Des Tombes en vrouwen uit de familie De Jonge. Hoewel ver-
schillende leden van de familie Des Tombe in Noord-Brabant gewoond en gewerkt heb-
ben, hadden de huwelijkspartners uit deze familie geen specifiek Brabantse achtergrond. 
Waarschijnlijk waren deze huwelijken het gevolg van de omgang binnen het uitgebreide 
familienetwerk, waartoe ook leden van de familie Van Hardenbroek behoorden. Het hu-
welijk tussen J. de Jonge van Zwijnsbergen en S.C.S. van Hardenbroek vormt het start-
punt van het derde cluster. Een decennium na dat huwelijk vestigde haar broer D.L.W. 
van Hardenbroek zich voor enige tijd in Helvoirt en behoorde vanaf dat moment tot de 
adel in Noord-Brabant. De dubbele huwelijksband tussen de twee gezinnen is hiervoor 
al ter sprake gekomen. Het huwelijk van de zoon van Van Hardenbroek had waarschijn-
lijk tot gevolg dat hij in Noord-Brabant bleef wonen en dat daarmee definitief een tak van 
het geslacht Van Hardenbroek (Van Hardenbroek van de Kleine Lindt) tot de Brabantse 
adel ging behoren. Van Hardenbroek vestigde zich mettertijd in Helmond, wellicht als 
gevolg van het huwelijk van zijn schoonzuster met C.F. Wesselman van Helmond. Daar-
mee koos aan het eind van de negentiende eeuw toch een vrouw uit de familie De Jon-
ge van Zwijnsbergen voor een adellijke Brabantse echtgenoot. Haar voorbeeld werd een 
aantal jaren later gevolgd door haar nichtje, die trouwde met een broer van C.F. Wessel-
man van Helmond.

3.2.3 Rooms-katholieke familienetwerken11

Vóór de jaren 1814-1815 bestonden er binnen de rooms-katholieke geslachten drie losse 
clusters. Hierna zullen we zien dat de onderlinge band tussen de rooms-katholieke fami-
lies in de loop van de negentiende eeuw groter werd en dat deze drie losse clusters een 
overkoepelend netwerk gingen vormen. Om deze ontwikkeling te kunnen volgen zal ik 
het ontstaan van dit netwerk opdelen in drie perioden, namelijk de tijdvakken 1815-1850, 
1851-1899 en 1900-1918. Daarbij zal niet elk huwelijk aan bod kunnen komen en blij-
ven de huwelijken tussen leden van de diverse geslachten buiten de provincie ook vrij-
wel buiten beschouwing, hoewel deze huwelijken wel extra onderlinge banden tot ge-
volg hadden.

De periode 1815-185012

Binnen het kleine cluster van de families De Raet – Van Sasse van Ysselt – Van Hugen-
poth vond in deze periode een huwelijk plaats binnen het geslacht Van Hugenpoth waar-
door een lid uit een andere tak toetrad tot de Brabantse adel. Verder werd de uit Gelder-
land afkomstige T.E.J.H. van Grotenhuis van Onstein, die op dat moment al enkele jaren 
in de provincie woonde, opgenomen in dit familieverband en zorgde een huwelijk van een 
dochter Van Hugenpoth voor een verbinding met het familienetwerk Smits (van Eckart) 
waarvan ook M.A.J. van der Beken Pasteel deel uitmaakte. Het grootste cluster werd uit-
gebreid met H.F. de Grez, J.F. de van der Schueren en P. de Roock.

Verder sloten leden van de families Half-Wassenaer, De la Court, Van der Kun en Van 
Rijckevorsel (van Kessel) ook in deze periode onderlinge huwelijken Zowel adellijke als 
niet-adellijke leden van het laatste geslacht smeedden huwelijksbanden waardoor nog 
meer families onderdeel van dit familiecomplex werden. Een dochter van het echtpaar 
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Van Rijckevorsel-Van Meeuwen trouwde bijvoorbeeld in 1827 met J.B.H. van de Mortel en 
de huwelijken in 1840 en 1842 van de dochter en zoon van J.J. van Rijckevorsel met broer 
en zuster Dommer van Poldersveldt zorgden voor de opname van deze ‘Gelderse’ familie 
in de Brabantse adel. De huwelijken in 1848 en 1849 van de zonen van A.Th. van Rijcke-
vorsel van Kessel met respectievelijk de dochter van J.F. de Kuijper en de dochter van J.J. 
Smits van Eckart zorgden voor een verbinding met deze twee geslachten, die onderling al 
verbonden waren door het huwelijk in 1842 van een zoon van J.F. de Kuijper en een doch-
ter van J.J. Smits van Eckart. We zien dus dat in deze periode twee van de drie eerder be-
schreven clusters deel gingen uitmaken van één overkoepelend familienetwerk.

De periode 1851-1899
In de tweede helft van de negentiende eeuw bleven leden van de al in dit netwerk opge-
nomen geslachten onderling huwelijken sluiten. Tevens ging een kleinzoon van L.F.J.J.J. 
van Sasse van Ysselt hier deel van uitmaken, zodat ook met dit geslacht weer een verbin-
ding ontstond. Datzelfde geldt voor de Van Meeuwens, dankzij de huwelijken van een 
kleindochter en achterkleindochter van P.A. van Meeuwen. Ten slotte werd ook het laat-
ste cluster van voor 1815 opnieuw onderdeel van het familiecomplex door het huwelijk in 
1889 van de kleinzoon van het echtpaar (de) Willebois-Van der Does.13 Daarmee zijn in de 
tweede helft van de negentiende eeuw de familiegroepen zoals die aan het begin van de 
eeuw bestonden onderdeel geworden van één overkoepelend netwerk van onderling ver-
bonden rooms-katholieke adellijke en niet adellijke families.

11   Zie voor de rooms-katholieke huwelijken bijlage 8 tabel 8.2.
12   Bijlage 8 figuur 8.7.
13   Bijlage 8 figuur 8.8.

Afb. 3.10 en 3.11 Door zijn huwelijk op 30 april 1824 met S.H.M. van Bommel (1799-1880) ging J.F. ridder 
de van der Schueren (1798-1880) deel uitmaken van het netwerk van door onderlinge huwelijken verbon-
den rooms-katholieke families. Portretten van J.F. ridder de van der Schueren, circa 1870 (NL-HtSA) en 
portret van S.H.M. van Bommel (NL-HtSA).
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Evenals in de eerste helft van de eeuw werden ook in de tweede helft van de eeuw nieu-
we Brabantse en niet-Brabantse geslachten onderdeel van dit netwerk. Drie zusters uit de 
Amsterdamse familie Bonnike huwden twee broers Van Rijckevorsel en een achterneef 
Van Rijckevorsel van Kessel. Twee broers De Bieberstein Rogalla Zawadska hebben enige 
tijd deel uitgemaakt van de adel in Noord-Brabant maar sloten wel ‘Limburgse’ huwelij-
ken, namelijk met twee zusters Michiels van Kessenich.

Een neef van beide dames trad na zijn huwelijk in 1895 met een kleindochter van E.J.P. 
van Meeuwen, in 1916 toe tot de adel in Noord-Brabant doordat hij lid werd van de ridder-
schap. Twee broers Van der Does de Willebois trouwden respectievelijk met de dochter 
van de Commissaris des Konings P.J. Bosch van Drakestein en de zuster van de ‘Gelderse’ 
A.Th.J. Schade van Westrum, die na zijn verheffing in de adel in 1891 naar ’s-Hertogen-
bosch kwam. Een telg uit een ander ‘Gelders’ geslacht, C.L.M.E.J.E. Speyart van Woer-
den, vestigde zich in de jaren tachtig in Noord-Brabant en werd door zijn huwelijk met 
een kleindochter van L.F.J.J.J. van Sasse van Ysselt in 1889 opgenomen in het familie-
netwerk.14

Huwelijken tussen ‘Brabantse’ en ‘Gelderse’ geslachten hadden ook al in de eerste helft 
van de negentiende eeuw plaatsgevonden. In 1806 trouwde L.F.J.J.J. van Sasse van  Ysselt 
uit Boxmeer met H.J.A. Hacfort tot Oosterholt uit het ongeveer op dertig kilometer af-
stand gelegen Neerbosch en in 1828 huwde A.J.J.C. de Voocht een vrouw uit de familie 
Van Lamsweerde. In de jaren zeventig volgden er nog meer ‘Brabants-Gelderse’ huwelij-
ken toen twee mannen uit het geslacht Van Hövell trouwden met een kleindochter van 
J.F. de Kuijper en de zuster van het latere lid van de ridderschap F.A.G.A. Boreel de Mau-
regnault. Zonen van deze echtparen kwamen in de twintigste eeuw naar Noord-Brabant 
en werden daarmee onderdeel van de adel in die provincie. C.E.J.F. van Nispen van Pan-

Afb. 3.12 en 3.13 Brabantse edellieden zochten hun huwelijkspartners ook buiten de provincie. Een voor-
beeld is het huwelijk dat op 18 januari 1887 in Maastricht gesloten werd tussen jonkheer mr. F.J.J.M. van 
Rijckevorsel (1858-1935) en M.F.H. barones de Bieberstein Rogalla Zawadska (1864-1937) (Nl-HtBHIC, foto 
Fotopersbureau Het Zuiden en NL-HtSA).
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nerden werd waarschijnlijk tijdens het verblijf van zijn zoon in ’s-Hertogenbosch in de ja-
ren vijftig en zestig lid van het GKW, terwijl deze zoon behalve lid van het GKW ook lid 
werd van de ILVB. In de jaren zeventig en tachtig trouwden kleindochters respectievelijk 
nichten van deze mannen met telgen uit de geslachten De Kuijper en Van Rijckevorsel 
van Kessel. Brabantse edellieden knoopten ook huwelijksbanden aan met vrouwen uit de 
families Van Nispen tot Sevenaer en Van Dorth tot Medler. De uit Gelderland afkomstige 
neef van het echtpaar De Voocht-Van Lamsweerde trouwde in 1878, terwijl hij burgemees-
ter in Boxtel en Haaren was, met een vrouw uit de familie Hacfort tot der Horst.15

Zoals we hiervoor al gezien hebben speelden ook niet-adellijke families een rol binnen 
het netwerk. Zowel de Brabantse als niet-Brabantse takken van het geslacht Van Bommel 
als ook het niet-Brabantse geslacht Van der Kun maakten er onderdeel van uit, evenals de 
Brabantse familie Van de Mortel. Ook in deze periode sloten telgen uit deze families hu-
welijken met leden van de ‘Brabantse’ adel. Daarnaast werden andere Brabantse niet-adel-
lijke families onderdeel van het familiecomplex. Het gaat om de families Van Lanschot, 
Rouppe van der Voort, Mahie, Ingen Housz en Van Zinnicq Bergmann.16

Deze families maakten dan wel geen deel uit van de Brabantse adel, maar de Brabantse 
families waren wel onderdeel van de provinciale elite. Hoewel er bij de huwelijken met 
telgen uit deze families dus geen sprake is van homogamie, zijn ze wel sociaal en in meer-
derheid ook regionaal endogaam.17

De periode 1900-1918
De huwelijken vanaf 1900 vormen grotendeels een voortzetting van het voorgaande pa-
troon. Leden van de families die soms al vanaf het begin deel uitmaakten van het familie-
netwerk sloten ook in de twintigste eeuw onderlinge huwelijken. Er bleef tevens een rol 
weggelegd voor de niet-adellijke Brabantse families. Telgen uit het geslacht Van Hövell 
die in de twintigste eeuw naar Noord-Brabant kwamen, kozen soms een ‘Brabantse’ echt-
genote. Een van hen huwde al voor hij naar de provincie kwam de dochter van de van oor-
sprong ‘Gelderse’ A.Th.J. Schade van Westrum en een ander trouwde na zijn komst met 
de achterkleindochter van het echtpaar (de) Willebois-Van der Does. Twee nieuwe namen 
binnen het netwerk zijn Serraris en Van de Poll. Kinderen van Th. Serraris huwden leden 
van Brabantse families en een broer van de op dat moment tot de adel in Noord-Brabant 
behorende C.O.M. van Nispen tot Sevenaer. W.J.M. van de Poll vestigde zich in de begin-
jaren van de twintigste eeuw in ’s-Hertogenbosch en trouwde in 1911 met een achterklein-
dochter van F.X. Verheyen.18

Huwelijken in de clusters Van Rijckevorsel en Smits-De Kuijper19

Binnen het hiervoor besproken overkoepelende netwerk neemt het geslacht Van Rijckevor-
sel de meest vooraanstaande plaats in. Onder de nakomelingen van Joannes van Rijckevor-
sel en Jacoba Ermers vinden we twee adellijke takken en een aantal niet-adellijke. Verschil-

14   Bijlage 8 figuur 8.9.
15   Bijlage 8 figuur 8.10.
16   Bijlage 8 figuur 8.11.
17   Zie voor een definitie van deze termen paragraaf 3.2.4.
18   Bijlage 8 figuur 8.12.
19   Bijlage 8 figuur 8.13.
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Afb. 3.14 en 3.15 Een voorbeeld van een huwelijksverbintenis tussen een Brabantse adellijke familie en een 
Gelderse, is het huwelijk dat op 10 juli 1894 te Nijmegen gesloten werd tussen: jonkheer mr. E.J.B.J.M. Ver-
heyen (1854-1942) en jonkvrouw R.F.L.M. van Nispen tot Sevenaer (1869-1944) (NL-TbRAT).

Afb. 3.16 en 3.17 In de tweede helft van de negentiende eeuw werden nieuwe niet-adellijke families, waar-
onder de familie Mahie, in het Brabantse familiecomplex opgenomen. Een voorbeeld is het huwelijk op 
10 september 1863 tussen: jonkheer mr. J.M.H.J. de Grez (1837-1910) en J.A.M.G. Mahie (1843-1917)  
(NL-BdSA, Breda Beeldcollectie, foto’s A.G. Schull).
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lende telgen uit deze takken waren onderdeel van het hiervoor beschreven familiecomplex. 
Het feit dat de stamvader van de adellijke tak Van Rijckevorsel zijn bestaan had opgebouwd 
in Rotterdam, zien we terug in een voorkeur voor niet-Brabantse huwelijkspartners in de 
eerste helft van de negentiende eeuw. Nadat zijn zoon in ’s-Hertogenbosch was terugge-
keerd, kozen diens kinderen vooral Brabantse partners. Telgen uit de tak Van Rijckevorsel 
van Kessel vestigden zich vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw buiten de pro-
vincie en in die periode huwden zij niet-Brabantse partners. Deze keuzes betekenen dat 
minder dan een derde van de huwelijken gesloten werd met een Brabantse partner. Vooral 
de telgen Van Rijckevorsel van Kessel hadden voorkeur voor een adellijke partner waar-
door zo’n 60% van de mannen in beide adellijke takken een homogaam huwelijk sloot.

Dit betekent echter ook dat vier van de tien mannen een niet-adellijke partner kozen. 
Dat zulke keuzes ook gemaakt werden in andere Brabantse adellijke geslachten laten de 
huwelijken van de niet-adellijke Van Rijckevorsels zien. Gedurende de hele onderzoeks-

Afb. 3.18 en 3.19 Ook na 1900 vonden er huwelijken 
plaats tussen leden van adellijke en niet-adellijke fa-
milies uit het Brabantse familiecomplex. Een voor-
beeld is het huwelijk dat op 31 augustus 1903 geslo-
ten werd tussen mr. F.J. van Lanschot (1875-1949) 
en jonkvrouw M.J.H. van Meeuwen (1882-1957). 
Portretten in kostumering voor het Bal Masqué, 
1906 respectievelijk 1901 (NL-HtSA, foto’s André 
Schreurs respectievelijk Pierre Weijnen).
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periode vormen deze huwelijken verbindingsschakels in het Brabantse familiecomplex. 
Al vóór 1814-1815 kozen drie telgen Van Rijckevorsel voor een partner uit een geslacht dat 
vroeger of later tot de adel zou gaan behoren. In de negentiende eeuw waren het vooral 
de dochters die een adellijke partner uit een ‘Brabants’ geslacht kozen. De mannen ko-
zen daarentegen juist voor echtgenotes die niet uit Noord-Brabant kwamen. Tijdens hun 
studentenjaren of later in hun volwassen leven, maar in ieder geval ten tijde van hun hu-
welijk verbleven zij buiten de provincie. Zij trouwden dus met een vrouw uit hun omge-
ving, die overigens wel afkomstig was uit de kring van door onderlinge huwelijksbanden 
verbonden families.

De onderlinge verwevenheid van de hier behandelde clusters blijkt uit het feit dat een 
aantal mannen onderdeel is van meer dan één cluster. Dat geldt natuurlijk in de eerste 
plaats voor de broers Van Rijckevorsel (van Kessel) die als de stamvaders van de verschil-
lende takken zijn te beschouwen. Verder waren vooral de adellijke en niet-adellijke tak-
ken Van Rijckevorsel onderling verbonden en was de tak Van Rijckevorsel van Kessel met 
name gelieerd aan het cluster rondom de families Smits van Eckart en De Kuijper. Dit 
cluster ontstond door het huwelijk in 1842 van een dochter van J.J. Smits van Eckart met 
E.J.C.M. de Kuijper, bijna een jaar nadat Smits van Eckart verheven was. Deze opname in 
de Brabantse adel vond enkele jaren later een nieuwe bevestiging door het huwelijk van 
een andere dochter met een telg uit de familie Van Rijckevorsel van Kessel. Nazaten van 
Smits oriënteerden zich vooral op België, zodat maar één telg uit deze familie een huwe-
lijk sloot binnen de adel van Noord-Brabant. De mannen en vrouwen uit het geslacht De 
Kuijper die deel uitmaakten van het familiecomplex huwden vrijwel allen met een adellij-
ke partner. Ook zij vonden regelmatig een huwelijkspartner buiten de provincie.

De huwelijken van telgen uit families die samen de kern van het rooms-katholieke fa-
miliecomplex in Noord-Brabant vormden, laten zien dat in de in de eerste decennia van 
de negentiende eeuw tot de adel toegetreden families regelmatig gekozen werd voor een 
adellijke partner. Met deze huwelijken werd de nieuw verworven positie bevestigd. In de 
eerste helft van de negentiende eeuw moest men wellicht nog genoegen nemen met een 
partner uit de Brabantse ‘nieuwe’ adel. Dankzij die huwelijken vormde zich echter wel een 
adellijke Brabantse elite. Na enige decennia kreeg men echter ook toegang tot de kringen 
van de ‘oude’ adel en deden geslachten als de Van Nispen’s en Van Hövell’s hun intrede 
in het familiecomplex.

3.2.4 De ontwikkelingen binnen het Brabantse familiecomplex

De huwelijksstrategieën van elitefamilies, en dan met name adellijke, zijn veelvuldig on-
derwerp van onderzoek geweest.20 Een huwelijk bepaalt immers in belangrijke mate de 
sociale positie van de partners en hun families in zowel hun eigen perceptie als die van de 
buitenwereld. Een huwelijk kan leiden tot zowel standsbehoud of -vermeerdering als tot 
standsverlies.21 De termen die in het onderzoek gebruikt worden om de strategieën en de 
tot stand komende configuraties te beschrijven zijn exogaam, endogaam en homogaam. 
Het gebruik van deze termen is niet eenduidig, vooral niet ten aanzien van de laatste twee. 
Van der Hoeven stelt in een artikel waarin onder meer de huwelijksstrategieën van de Gel-
derse adel in de zeventiende en achttiende eeuw aan de orde komen de termen exogaam 
en endogaam tegenover elkaar, waarbij de eerste aangeeft dat er buiten de adelstand en de 
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tweede dat er binnen de adelstand gehuwd werd. Een dergelijk gebruik lijkt aan te sluiten 
bij dat van Wasson.22 Andere auteurs reserveren het begrip homogaam voor huwelijken 
binnen de adel of voor huwelijken binnen de eerste coterie van oude adel en geadelde re-
gentenaristocratie, zoals die in de eerste decennia van de negentiende eeuw in Nederland 
ontstond. Het gevolg van dergelijke huwelijken was een min of meer gesloten bolwerk 
van families die ook zo veel mogelijk vasthielden aan een eigen collectieve identiteit.23 In 
overeenstemming hiermee benoem ik huwelijken als homogaam indien adel met adel 
trouwde en endogaam indien er sprake is van huwelijken binnen een regionale groep of 
een groep van onderling verbonden adellijke en niet-adellijke families.

In het voorgaande heb ik bij de behandeling van de huwelijken binnen de adel in Noord-
Brabant gekozen voor een onderverdeling in protestantse en rooms-katholieke families. 
Met deze keuze is tevens een belangrijk kenmerk benoemd, namelijk het huwen binnen 
de eigen confessionele groep. We vinden in de door mij behandelde families vrijwel geen 
interconfessionele huwelijken.24 Het merendeel daarvan vond plaats in de tweede helft 
van de negentiende eeuw en de twintigste eeuw. In de Brabantse context zijn de belang-
rijkste huwelijken die van twee dochters van J.B.C.J.C.C.M. van Hugenpoth van Stockum 
in 1885 en 1887 met respectievelijk J.A.A. Bosch en F.A. de Jong van Beek en Donk. Ook 
belangrijk is het huwelijk in 1800 tussen een telg uit het protestantse geslacht Van der 
Does en de rooms-katholiek P.J. (de) Willebois, die daarmee de stamouders werden van 
het geslacht Van der Does de Willebois.

Hoewel een aantal protestantse families gedurende meerdere generaties met een be-
hoorlijk aantal leden deel heeft uitgemaakt van de adel in Noord-Brabant, heeft dat niet 
geleid tot een uitgebreid Brabants netwerk van door huwelijken verbonden adellijke fami-
lies. De verschillende clusters bleven op een enkele verbinding na van elkaar gescheiden. 
Onder de protestantse adel in Noord-Brabant vinden we relatief veel passanten en dat zien 
we terug in het feit dat een deel van de huwelijksbanden buiten de provincie ontstond. 
Niet zozeer de regionale nabijheid van potentiële huwelijkspartners of hun adellijke sta-
tus maar het feit dat men was opgenomen in bestaande familieverbanden beïnvloedde de 
keuze voor een partner. Dat zien we bijvoorbeeld in de familie De Jonge van Zwijnsber-
gen waar het merendeel van de huwelijken gesloten werd met een niet-adellijke partner, 
die wel vaak afkomstig was uit een familie die al was opgenomen in het familienetwerk. 
Er was bij deze huwelijken dus sprake van sociale endogamie. Sommige huwelijken van 
protestantse Brabantse edellieden of hun dochters hebben waarschijnlijk wel geleid tot de 
min of meer permanente verbinding tussen Noord-Brabant en nieuwe families.

Het ontbreken van een protestants familienetwerk blijkt ook uit het feit dat in tabel 
2.2, waarin de kern van de Brabantse adel op basis van onderlinge huwelijken is opgeno-
men, maar vier protestantse geslachten voorkomen en dat maar twee van die geslachten 
ook zijn opgenomen in tabel 2.1 met de kern van de populatie op basis van bloedverwant-

20   Zie bijvoorbeeld Kuiper, Adel in Friesland, 106-126; Moes, Onder aristocraten, 198-275; Wienfort, Der Adel in der 
Moderne, 112-120; Hammer-Stroeve, Familiezoet, 83-89; De Nijs, In veilige haven, 153-187, met name 182-186.

21   Daloz, The Sociology of Elite Distinction, 95-96.
22   Van der Hoeven, ‘ “Naar een overheersende stand” ’, 112-118; Wasson, Aristocracy, 18.
23   Dronkers, ‘Afnemende adellijke homogamie’; Moes, Onder aristocraten; Reif, Adel im 19. und 20. Jahrhundert, 

29-39.
24   Zie voor de weinige interconfessionele huwelijken bijlage 8 tabel 8.3
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schap. In beide tabellen afzonderlijk komen meer rooms-katholieke families voor en het 
aantal dat in beide tabellen is opgenomen is ook groter dan bij de protestantse families. 
Dat duidt op een grotere onderlinge verbondenheid onder de rooms-katholieke geslach-
ten. Dat blijkt tevens uit de cijfers met betrekking tot het aantal huwelijken in verschil-
lende peiljaren, zoals die zijn opgenomen in tabel 3.1. Deze cijfers laten zien dat bij de 
huwelijken van rooms-katholieke edellieden relatief minder families betrokken waren en 
dat deze families dus in grotere mate onderling verbonden waren. Een uitzondering is het 
peiljaar 1918, toen ook de huwelijken van protestantse edellieden tot een grotere onder-
linge verbondenheid hadden geleid. Tevens zien we dat het aantal huwelijken binnen de 
protestantse netwerken ongeveer gelijk blijft terwijl er onder de rooms-katholieken voor-
al in de loop van de negentiende eeuw sprake is van een forse toename. Deze toename is 
enerzijds een gevolg van het steeds groter wordende netwerk van onderling door huwe-
lijken verbonden families door de opname hierin van nieuwe families. Anderzijds sloten 
ook volgende generaties uit deze families onderling weer huwelijken.

Tabel 3.1 Overzicht van de in diverse peiljaren tot de adel in Noord-Brabant behorende man-

nen, die in dat jaar gehuwd zijn met een partner uit de verschillende familienetwerken

Peiljaar

Protestanten Rooms-katholieken

Aantal
huwelijken

Aantal
families

Dichtheid
Aantal

huwelijken
Aantal

families
Dichtheid

1814 6 10 83% 6 19 75%

1850 7 13 93% 12 14 58%

1885 7 11 79% 23 23 50%

1918 7 8 57% 22 22 50%

Legenda: aantal huwelijken: aantal huwelijken in het betreffende peiljaar; Aantal families: aantal families dat bij 
deze huwelijken betrokken is; Dichtheid: aantal betrokken families als percentage van het maximaal aantal families.
Bron: bijlage 8 tabel 8.1 tot en met tabel 8.3.

We kunnen ons afvragen of de groeiende onderlinge verbondenheid van rooms-katholie-
ke families ook duidt op een ‘frontmentaliteit’.25 Van het rooms-katholieke familiecomplex 
maken bijvoorbeeld de families De van der Schueren en De la Court deel uit. Telgen uit 
deze families stonden bekend als uitgesproken katholieken. Daarnaast waren ook de adel-
lijke katholieke families onderdeel van een zich emanciperende bevolkingsgroep, die zich 
aan het einde van de onderzoeksperiode begon terug te trekken in de eigen zuil. Het valt 
dus niet uit te sluiten dat rooms-katholieke edellieden met de keuze van een huwelijks-
partner en het daardoor versterken van de positie van het rooms-katholieke (adellijke) fa-
miliebolwerk blijk hebben gegeven van deze ‘frontmentaliteit’. Interconfessionele huwe-
lijken binnen elites waren echter over het algemeen zeldzaam, en dus conformeerden de 
rooms-katholieke edelen zich ook aan de mores binnen hun stand.26

De onderlinge verbondenheid onder de rooms-katholieke geslachten groeide in ieder 
geval en wel al in de eerste helft van de negentiende eeuw. De losse clusters uit het be-
gin van de eeuw werden in die periode verbonden tot één netwerk waarin tevens plaats 
was voor nieuwe families. Die uitbreiding was voornamelijk het gevolg van de huwelij-
ken van adellijke en niet-adellijke vrouwen uit de geslachten Van Hugenpoth, Van Rijc-
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kevorsel en Van Bommel. Onder de nieuwe families vinden we niet alleen Brabantse 
adel en niet-adel maar ook Gelderse adel. Deze ontwikkeling zette in de tweede helft van 
de negentiende eeuw versterkt door. Leden van al in het netwerk opgenomen families 
bleven onderling huwelijken sluiten en sommige families werden daarin opnieuw opge-
nomen. Brabantse niet-adellijke families kregen voornamelijk hun plaats in het familie-
complex doordat Brabantse edellieden vrouwen uit deze families huwden. Zij gedroegen 
zich daarmee volgens een algemeen patroon waarbij vrouwen uit de aristocratie meer 
homogaam zijn en hun echtgenoot vaker ‘omhoog’ vinden en mannen daarentegen va-
ker ‘omlaag’ huwen.27

Er vestigden zich ook edellieden van buiten Noord-Brabant in de provincie. Hun ei-
gen huwelijk of dat van bijvoorbeeld een dochter zorgde voor hun opname in het fami-
lienetwerk. De onderlinge banden tussen Brabantse en Gelderse adellijke geslachten 
werden hechter. Mannen uit Brabantse geslachten trouwden met vrouwen uit Gelderse 
geslachten en mannen uit deze geslachten huwden op hun beurt met vrouwen uit de 
Brabantse geslachten. Een aantal nazaten uit deze laatste huwelijken trad in de twintig-
ste eeuw toe tot de adel in Noord-Brabant en huwde een familielid van een ‘Brabantse’ 
edelman. Na 1900 onderging de samenstelling van het complex geen wezenlijke veran-
deringen meer.

Uit het bovenstaande mogen we concluderen dat voor leden van de katholieke families 
zowel regionale nabijheid als bestaande familiebanden een rol hebben gespeeld bij de 
keuze van een huwelijkspartner. Van regionale endogamie was sprake bij de huwelijken 
van Brabantse edellieden met vrouwen uit Brabantse families waarmee nog geen verbin-
dingen bestonden. De tweede conclusie blijkt uit de banden tussen families die in elke ge-
neratie opnieuw door onderlinge huwelijken bevestigd werden. Voor een deel waren dat 
homogame huwelijken, zoals die van de mannelijke leden van de familie Van Rijckevorsel 
van Kessel, voor een deel sociaal endogame huwelijken.

Tot slot kom ik terug op de eerder gestelde vragen. In zowel de protestantse als de 
rooms-katholieke familienetwerken speelden niet-adellijke families een belangrijke rol. 
Deze waren voornamelijk afkomstig uit het patriciaat en de rooms-katholieke voor het 
merendeel uit Noord-Brabant. Daarmee blijkt de Brabantse adel zeker niet homogaam 
te zijn. Zowel mannen als vrouwen uit de adellijke families huwden telgen uit deze niet-
adellijke families, hoewel een aantal van de Brabantse families hun opname in het fami-
lienetwerk te danken had aan de huwelijken van mannen uit de adellijke families. De 
opname van niet-Brabantse adellijke families is soms te danken aan de vestiging van man-
nen uit die families in de provincie en hun huwelijk of dat van een of meer van hun na-
zaten met leden van Brabantse families. De toenemende verbondenheid van Brabantse 
en Gelderse adellijke families komt op het conto van de homogame huwelijken van zowel 

25   De socioloog Van Heek beschrijft de ‘frontmentaliteit’ onder de Nederlandse katholieken als ‘een bijzondere 
mentaliteit, zich kenmerkende door een relatief sterke en strijdbare groepsorganisatie en een betrekkelijk groot 
religieus élan, zich o.a. uitend in een intensieve beleving van de specifiek katholieke moraaltheologische nor-
men.’ Van Heek, Het geboorte-niveau der Nederlandse rooms-katholieken, 116.

26   Zie voor de religieuze scheidslijnen in de huwelijkspatronen van Amsterdamse elites De Vries, Electoraat en 
elite, 79-81, 100.

27   Moes, Onder aristocraten, 268; Dronkers, ‘Afnemende adellijke homogamie’; Dronkers en Schijf, ‘Huwelijken 
tussen adel en patriciaat’.
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de vrouwen als mannen uit de Brabantse geslachten. Deze huwelijken leidden direct of 
op termijn tot de opname van leden van de Gelderse geslachten in de adel in Noord-Bra-
bant en een doorbreking van de regionale endogamie. Beide oorzaken, vestiging en daar-
opvolgend huwelijk of huwelijk en eventueel daaropvolgende vestiging, zijn van invloed 
geweest op de groei van de kernfamilies ten aanzien van verwantschap in de tweede helft 
van de negentiende eeuw. Het gaat dan ook op één familie na – twee mannen uit de fami-
lie Van der Does de Willebois werden in 1877 verheven. Hun vader en moeder maakten 
daarvoor al wel deel uit van een van de clusters van rooms-katholieke families – om van 
oorsprong niet-Brabantse families.

Samenvattend kunnen we stellen dat de Brabantse adel in het algemeen niet homogaam 
was maar wel voor een groot deel endogaam. Er ontstond in de loop van de negentiende 
eeuw een elite van onderling verbonden families uit adel en hogere burgerij waarbij de 
provinciegrenzen steeds minder een belemmering vormden. Dat past in het patroon van 
toenemende mobiliteit onder de gewestelijke adel.28 Het ontstaan van deze elite kunnen 
we karakteriseren door het begrip Einschmelzung, zoals dat door Reif geïntroduceerd is 
en ook gebruikt is om de Nederlandse situatie te omschrijven.29 We hebben ook gezien 
dat zowel zonen als dochters een rol speelden bij het ontstaan en in stand blijven van de 
familienetwerken. Dat sluit aan bij de these van Weber dat zowel zonen als dochters van 
groot belang moeten worden geacht voor de onderlinge huwelijksrelaties binnen de no-
tabelenelite.30

3.3 De betekenis van het huwelijk

Door het sluiten van huwelijken ontstonden dus banden tussen voorheen niet verbonden 
families of werden reeds bestaande banden vernieuwd en versterkt. Het huwelijk en zeker 
het huwelijk in vooraanstaande kringen was nooit alleen een zaak van de partners maar 
ook van hun familieleden en anderen uit hun omgeving.31 Een huwelijk was een transac-
tie op de huwelijksmarkt waarbij sociaal kapitaal werd uitgewisseld en zo mogelijk ver-
meerderd.32 Het ritueel van de huwelijkssluiting en alles wat daarmee te maken had, gaf 
vorm aan en was uitdrukking van de banden en verhoudingen tussen groepen mensen. 
Deze konden bestaan uit zowel familieleden en vrienden als personen uit de ruimere so-
ciale omgeving, zoals kennissen, relaties en dorpsgenoten. Op basis van een aantal voor-
beelden van huwelijken binnen Brabantse adellijke families zien we hoe deze algemene 
uitgangspunten in de praktijk vorm kregen.

3.3.1 Huwelijksvoorwaarden

De band tussen twee families die ontstond door een huwelijk had zeker in de hogere krin-
gen altijd een economische dimensie. Die dimensie zien we onder meer verwoord in het 
huwelijkscontract dat voor de huwelijkssluiting werd ondertekend. De basis van het hu-
welijksgoederenrecht in het Nederland van de negentiende en twintigste eeuw bestond 
uit de gemeenschap van goederen tussen huwelijkspartners zoals deze werd ingevoerd 
in 1809 met de Code Napoléon. In Friesland continueerde de adel de facto de achttiende-
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eeuwse situatie van gescheiden vermogens binnen een huwelijk. Daarvoor dienden in de 
negentiende eeuw wel huwelijkse voorwaarden opgesteld te worden. Daarin was sprake 
van een gemeenschap van winst en verlies met een bescheiden gemeenschappelijk ver-
mogen. Goederen die de partners staande het huwelijk verkregen uit bijvoorbeeld erfenis-
sen bleven buiten de gemeenschap.33 Een dergelijk contract was in adellijke en patricische 
kringen heel gebruikelijk en bevatte vaak ook bepalingen omtrent uitkeringen of vrucht-
gebruik bij het overlijden van één der partners. Teneinde misverstanden te voorkomen 
werden bij het huwelijk ingebrachte en tijdens het huwelijk verkregen roerende en onroe-
rende goederen meestal in inventarissen vastgelegd.34 Een voorbeeld van zo’n inventaris 
is de staat van onroerende goederen waarover Julia Half-Wassenaer de beschikking kreeg 
via de erfenissen van haar ouders en haar broer en die buiten de huwelijksgemeenschap 
met Leopold de la Court bleven.35 Huwelijkscontracten hadden tot doel om te voorkomen 
dat vermogen ‘uit de familie weglekte’,36 maar gaven vrouwen en hun familie ook de mo-
gelijkheid om hun eigendom te beschermen.37

Ook bij de in het voorgaande besproken huwelijken is er waarschijnlijk meestal sprake 
geweest van een huwelijkscontract. In de door mij onderzochte archieven heb ik enkele 
voorbeelden van zulke contracten aangetroffen. Het oudste dateert uit 1804 en bevat de 
hiervoor besproken basiskenmerken.38 Er is een inventaris opgemaakt van de goederen en 
effecten die partijen tot onderstand van het huwelijk hebben ingebracht, maar die evenals 
de tijdens het huwelijk door partners te verkrijgen goederen uit bijvoorbeeld erfenissen 
en de schulden die partners hebben of nog zullen krijgen buiten de gemeenschap blijven. 
Deze bestaat daarmee alleen uit de opbrengsten van al deze goederen en dient tot het voe-
ren van een gezamenlijke huishouding. De ouders van de bruidegom zullen jaarlijks een-
zelfde bedrag bijdragen als de grootmoeder en moeder van de bruid samen. Deze bijdra-
gen worden ook bij vooroverlijden van één van de partners gecontinueerd zolang er een 
kind in leven is of totdat de overgebleven partner een nieuw huwelijk sluit.

Een voorbeeld uit 1867 bevat gelijksoortige bepalingen.39 De dan ingeburgerde term ‘ge-
meenschap van winst en verlies’ wordt gebruikt om de gemeenschap aan te duiden die zal 
bestaan uit de winsten en goederen die partners tijdens het huwelijk gezamenlijk verwer-

28   Ook de Friese adel ging zich bijvoorbeeld vanaf het midden van de negentiende eeuw meer oriënteren op de 
interregionale huwelijksmarkt. Kuiper, Adel in Friesland, 121.

29   Reif, Adel im 19. und 20. Jahrhundert, 29-39, met name 37; Kuiper en Van der Laarse, ‘Inleiding’, 20. Zie ook 
Moes, Onder aristocraten, 201.

30   Weber, Essays in sociology, 191. Geciteerd in Moes, Onder aristocraten, 264. Moes bepreekt op pagina 264-266 
de huwelijkspolitiek van de aristocratie onder de kop ‘Clanvorming onder hoogstaangeslagenen’.

31   Vergelijk De Nijs, In veilige haven, 175.
32   Moes, Onder aristocraten, 200.
33   Kuiper, Adel in Friesland, 186, 201.
34   Zie bijvoorbeeld Kuiper, ‘Van Heerlijkheid naar Familiestichting’, 206.
35   Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 810, Staat van onroerende goederen, buiten huwelijksgemeenschap toebeho-

rend aan Julia M.C. Halfwassenaer van Onsenoort, 1853.
36   Moes, Onder aristocraten, 252.
37   De Nijs, In veilige haven, 194.
38   Nl-HtBHIC, 278, HH, inv.nr. 60, Huwelijksvoorwaarden van Jan C. du Tour en Jeanne O. de Senarclens de Gran-

cy, 1804. Jan du Tour en Johanna de Senarclens de Grancy trouwden in 1805.
39   Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 131, Akte van huwelijksvoorwaarden van Joannes B.A. van de Mortel en Rosa 

C. van Meeuwen, 1867.
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ven. De goederen die zij bij het aangaan van het huwelijk bezitten en tijdens het huwelijk 
op eigen naam verwerven blijven buiten de gemeenschap. Het negentiende-eeuwse Ne-
derlandse huwelijksrecht bepaalde dat de vrouw bij het huwelijk handelingsonbekwaam 
werd en zelfs niet zelfstandig over haar eigen geld kon beschikken. In het dagelijks leven 
ging men ervan uit dat zij over een machtiging van haar man beschikte voor het doen van 
de ‘normale’ uitgaven.40 Dit gebruik werd in het contract bevestigd, waarbij de bruid het 
beheer over al haar roerende goederen kreeg. In tegenstelling tot het vorige contract on-
dersteunde alleen de familie van de bruid in de persoon van haar vader het echtpaar door 
een jaarlijkse donatie en was er dus sprake van een bruidsschat.41 De betaling van een der-
gelijke bruidsschat kon ook in één keer plaats vinden, zoals bij het huwelijk tussen Corne-
lis van Rijckevorsel en Maria van Lanschot in 1857. De bruidegom ontving op 26 februari 
1858 f 6.000 als huwelijksgift van de vader van de bruid.42

In een volgend voorbeeld kozen partijen eveneens voor een gemeenschap van winst en 
verlies.43 In dit geval kreeg het echtpaar een jaarlijkse bijdrage van beide families in de per-
sonen van vader Van Lanschot en vader en moeder Van Meeuwen. De Regt veronderstelt 
dat de ouders van de bruidegom jaarlijks een bedrag stortten als de zoon nog niet over 
een eigen vermogen beschikte en geen eigen inkomen uit een bepaald ambt had.44 Op ba-
sis van het beperkte aantal door mij onderzochte huwelijkscontracten valt over deze ver-
onderstelling geen uitspraak te doen. De verschillende bruidegoms waren niet uitzonder-
lijk jong en beoefenden allen bij hun huwelijk al een beroep, maar soms droeg de familie 
van de bruidegom wel bij aan het huwelijk en soms niet. Wellicht speelde de financiële 
positie van de betrokken families hierbij een rol. Nieuw in het laatste contract zijn de be-
palingen met betrekking tot de verrekeningen tussen de gemeenschap en de individuele 
vermogens en tussen de individuele vermogens onderling. Tevens bevat het een artikel 
met een specificatie van opbrengsten die onder het begrip winst vallen, zoals opbrengsten 
uit loterij, spel en weddenschap en het vinden van een schat. Wellicht hebben deze meer 
specifieke bepalingen ten aanzien van de financiën te maken met het feit dat het hier een 
huwelijkscontract van de zoon van een bankier betreft.

Dergelijke bepalingen komen bijvoorbeeld niet voor in een ander contract uit dezelfde 
periode.45 Opvallend bij deze huwelijksvoorwaarden is de uitsluiting van elke gemeen-
schap, behalve de ingebrachte en te verkrijgen inboedel, en dus ook die van winst en ver-
lies. Deze bepaling is misschien het gevolg van de ongelijke vermogenspositie van de 
partners. De bruidegom beschikte over eigen vermogen, de bruid alleen over inboedel. 
Evenals alle hiervoor behandelde contracten bevat ook dit contract bepalingen ten aan-
zien van het overlijden van de partners, waarbij weer opvallend is dat de bruid f 60.000 
zal ontvangen indien de bruidegom voor haar komt te overlijden en er geen kinderen zijn. 
Nieuw is een bepaling over de scheiding der goederen bij de ontbinding van de huwe-
lijksgemeenschap. Een dergelijke omschrijving impliceert dat hierbij rekening is gehou-
den met de mogelijkheid van de beëindiging van het huwelijk door een echtscheiding. 
Ik heb één ander contract gevonden waarin bepalingen voorkomen over de beëindiging 
van het huwelijk zonder dat dit rechtstreeks gekoppeld is aan het overlijden van één van 
de partners.46 Nu waren echtscheidingen in het aristocratisch milieu in de negentiende 
eeuw nog uitzonderlijk, hoewel het verschijnsel in de loop van de eeuw wel toenam.47 Dat 
blijkt ook uit de gegevens in mijn eigen onderzoekspopulatie. Slechts van drie leden ein-
digde een huwelijk in een echtscheiding, Het betreft de volgende huwelijken: W.A.A.L. 
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von Geusau en S.H.G. Umbgrove (1804-1828), M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen en 
S.A. Orrt van Nijenrode (1816-1831), F.W.H.P.J. Martini van Geffen en L.J.M. Lespirt (vóór 
1861-1871). Datzelfde geldt voor de huwelijken van één zoon en vier dochters. Op twee 
na vonden deze scheidingen plaats in de tweede helft van de negentiende eeuw en in de 
twintigste eeuw.48

Het zeer beperkte onderzoek naar een aantal huwelijkscontracten van leden van Brabant-
se adellijke families leert ons dat deze in grote lijnen overeenkwamen met wat in aristo-
cratische kringen in Nederland usance was. De enige uitzondering die ik gevonden heb is 
een contract uit 1811, waarbij sprake is van een gemeenschap van goederen zoals bepaald 
in de Code Napoléon.49 In de loop van de negentiende eeuw zien we de term ‘gemeen-
schap van winst en verlies’ verschijnen, maar ook het contract uit 1804 was hierop al ge-
baseerd. Verder lijken formuleringen in de tweede helft van de eeuw te impliceren dat 
men rekening hield met een echtscheiding. Tussen de contracten bestaan wel accentver-
schillen, maar deze hebben waarschijnlijk mede te maken met de verschillende financiële 
posities waarin de huwelijkspartners of hun families verkeerden. Brabantse aanzienlijke 
families gedroegen zich bij het vormgeven van de economische dimensie van de huwe-
lijksbanden dus niet anders dan vergelijkbare families elders in het land.

3.3.2 Uitnodigingsbeleid

Via het huwelijk smeedde men banden tussen groepen mensen waarvan de betrokken fa-
milies de kern vormden. Tevens droegen de huwelijksvoltrekking en de activiteiten daar-
omheen bij aan de bevestiging en het uitdragen van deze banden in zowel de kring van 
familieleden en vrienden als in de ruimere kring van kennissen en relaties. Het publieke 
karakter van de rituelen verbonden aan engagement en huwelijk had tot doel de veran-
derde status van de jongelui op de huwelijksmarkt te communiceren maar vooral om de 
eigen sociale groep van de nieuwe verbintenis op de hoogte te brengen.50 We kunnen ons 
afvragen wie men tot deze eigen sociale groep rekende en wie men op de hoogte bracht 
van of uitnodigde voor het voorgenomen huwelijk. Beperkte men zich tot de min of meer 
uitgebreide familie of betrok men een veel grotere groep bij deze belangrijk gebeurtenis? 

40   De Regt, ‘Huwelijk en geld’, 24-26.
41   Zie voor de bruidsschat ook De Regt, ‘Huwelijk en geld’, 14-17.
42   Nl-HtBHIC, 200, vL, inv.nr. 355, Kwitantie door C.R.E. van Rijckevorsel voor Augustinus J.A. van Lanschot, 1858.
43   Nl-HtBHIC, 200, vL, inv.nr. 708, Akte van huwelijksvoorwaarden van Willem M. van Lanschot en Louisa G.R. 

van Meeuwen, 1896.
44   De Regt, ‘Huwelijk en geld’, 16.
45   Nl-HtBHIC, 319, DJvZ, inv.nr. 271, Akte van huwelijksvoorwaarden van E.A.P. Wesselman van Helmond en Gu-

althera A. de Jonge van Zwijnsbergen, 1900.
46   Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 1008, Akte van huwelijksvoorwaarden, van Josephus M. de la Court en Maria 

A. de Bethune, 1870. Dit contract blijft verder buiten beschouwing omdat het voornamelijk op het Belgische 
recht is gebaseerd.

47   Moes, Onder aristocraten, 252. Zie ook Van Lanschot, Aanteekeningen.
48   Dit sluit aan bij de ontwikkeling die Kuiper voor de Friese adel vaststelt. Kuiper, Adel in Friesland, 119.
49   Nl-HtBHIC, 278, HH, inv.nr. 67, Akte van huwelijksvoorwaarden van Onno A.M.W. de Senarclens de Grancy en 

Fréderique W. v.d. Duin, 1811.
50   De Nijs, In veilige haven, 169.
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In hoeverre had het uitnodigingsbeleid van Brabantse adellijke families een Brabants ka-
rakter? Om deze vragen te beantwoorden heb ik in de door mij onderzochte familiearchie-
ven gezocht naar enerzijds mededelingen betreffende huwelijken die families ontvingen 
en anderzijds gegevens met betrekking tot de kring van personen die zij zelf uitnodigden.

Ontvangen uitnodigingen
Van drie generaties van de familie De Jong van Zwijnsbergen heb ik aan hen gerichte me-
dedelingen betreffende huwelijken gevonden.51 Het gaat daarbij bijvoorbeeld om uitnodi-
gingen van de familie Martini met wie de De Jonges niet alleen verwant waren maar met 
wie zij ook veel omgingen. De oudste Marinus ontving in 1843 een uitnodiging voor het 
huwelijk van zijn achternicht Wilhelmine Martini met Charles de Senarclens de Grancy. 
Zijn zoon Joan ontving in 1878 een uitnodiging voor de receptie en mededeling van het 
huwelijk van de dochter van dit echtpaar, Antoinette de Senarclens de Grancy, met Albert 
von Senarclens-Grancy. De jongste Marinus kreeg in 1883 een aankondiging van het hu-
welijk van een dochter van Pierre Martini, Anna, met Otto van Wassenaer. Ook de neven 
en nichten Des Tombe stuurden huwelijksaankondigingen. Het betreft de volgende hu-
welijken: in 1865 van neef Marinus des Tombe met Adrienne Quarles van Ufford, in 1874 
van neef François des Tombe met Cornelia Boon Hartsinck en in 1883 van nicht Cécile 
des Tombe met Guillaume Klerck. Het bericht uit 1874 ging vergezeld van een uitnodi-
ging voor het bijwonen van het ‘déjeuner dînatoire’. Joan ontving van neef J.K.J. de Jonge 
uit de Zeeuwse tak een aankondiging van diens huwelijk met M.J. de la Bassecour Caan. 
Hij kreeg ook veel uitnodigingen uit de uitgebreide familiekring van zijn vrouw. Vóór zijn 
eigen huwelijk in 1849 werd hij al uitgenodigd voor het huwelijk Joan Huydecoper en 
Louise Ram. Een broer en twee zusters van de bruidegom trouwden met een zuster en 
twee broers van zijn aanstaande echtgenote Susanne van Hardenbroek. Verder betreft het 
de huwelijken van Willem van Limburg Stirum met Cornelia van Tuyll van Serooskerken 
en Ernest van Tuyll van Serooskerken met Adelaide Fortunée Rijke. Behalve deze aankon-
digingen uit de ruime kring van verwanten bevinden zich ook berichten van kennissen en 
relaties in het archief. We mogen er daarnaast van uitgaan dat niet alles bewaard is geble-
ven. We kunnen echter vaststellen dat de eerder genoemde cluster van de families Martini 
– De Jonge van Zwijnsbergen en Des Tombe ook zichtbaar is in de ontvangen uitnodigin-
gen. Daarnaast blijkt hier uit dat een uitgebreid netwerk van relaties tot de familie gere-
kend werd. Achterneven en -nichten of zelfs op nog grotere afstand staande ‘familieleden’ 
berichtten over hun voorgenomen huwelijk. Deze huwelijken vonden wel voornamelijk 
plaats buiten de ‘Brabantse’ context.

Protestants uitnodigingsbeleid
Vier huwelijken van telgen uit de familie De Jonge geven inzicht in het uitnodigingsbe-
leid dat zij zelf hanteerden. Dat betreft in de eerste plaats de huwelijken van Anna de Jon-
ge van Zwijnsbergen met Friederich Dittlinger op 7 maart 1861 en van haar zuster Ma-
ria met Maurits van Wickevoort Crommelin op 4 september 1862.52 Bij beide huwelijken 
hield men een paar dagen voor de huwelijkssluiting een receptie en ten behoeve van de 
uitnodigingen voor die recepties is dezelfde lijst met namen gehanteerd, getuige de aan-
tekening ‘Bij gelegenheid van het huwelijk van onze lieve Emilie [derde voornaam van de 
bruid; KD] met Dittlinger en voor onze lieve Wilhelmina [derde voornaam van de bruid; 
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KD] met Crommelin.’ Op deze lijst met ongeveer 170 namen figureren veel ‘familieleden’, 
waarbij we dat begrip weer ruim op mogen vatten. Het betreft in de eerste plaats de fami-
lie van de moeder van de bruiden, de Gelincks, natuurlijk ook de De Jonges, onder wie 
een De Jonge van Ellemeet, en leden van de familie Van Hardenbroek, verzwagerd met de 
broer van de bruiden. Verder figureren er veel Des Tombes op de lijst, waaronder een zwa-
ger van de bruiden, neven van de bruiden en neven van deze neven, maar ook A.L.Th.A. 
Grisart, weduwnaar van een nicht van de bruiden, F.W. de Virieu, schoonvader van een 
neef van de bruiden en H.A.M. van Asch van Wijck, weduwnaar van een nicht van de eer-
dergenoemde zwager. De familie Martini is ook ruimschoots vertegenwoordigd met ne-
ven en achterneven en -nichten van de vader van de bruiden, maar ook met de tak Marti-
ni Buijs, die afstamt van de zwager van de grootvader van de bruiden. De familie Snoeck 
werd waarschijnlijk vertegenwoordigd door drie neven van de moeder van de bruiden. Tot 
de kring van de uitgebreide familie behoren ook nog leden van de familie Van der Goes, 
onder wie de zwager van de bruiden, van de familie De Senarclens de Grancy en van de 
familie Van Tuyll van Serooskerken.

De band tussen de familie De Jonge van Zwijnsbergen en de genodigden bestond vaak 
niet alleen op basis van verwantschap. Men ging men ook met elkaar om als vrienden en 
buren. Van een uitgenodigde De Sille uit Rotterdam kan ik niet beoordelen of hier nog 
sprake is van een familieband of dat we het terrein van kennissen en relaties betreden. 
De oma van de echtgenote van een neef Des Tombe was een De Sille, maar het ligt meer 
voor de hand dat het hier gaat om een relatie van de in 1855 overleden notaris van Hel-
voirt, L.A. de Sille.

Tussen de groep uitgenodigde kennissen en relaties komen we ook leden van de adel in 
Noord-Brabant tegen en van andere aanzienlijke Brabantse families. We hebben hiervoor 
gezien dat trouwen vrijwel altijd binnen de eigen confessionele groep plaatsvond, maar 
dat betekende niet dat men zich bij het uitnodigen voor recepties hiertoe beperkte. De uit-
genodigde Brabantse relaties zijn vrijwel allen afkomstig uit rooms-katholieke families. 
Ook de plaatselijke notabelen uit Helvoirt, zoals de burgemeester en de dokter figureren 
op de lijst en verder een aantal mannen van wie ik vermoed dat ze tot het landelijke net-
werk van vader Marinus behoorden. Deze was kamerheer in buitengewone dienst en ik 
neem aan dat de familie ook het hof op de hoogte bracht van huwelijken in hun kring. 
Dat is in ieder geval gebeurd bij het huwelijk van zoon Joan in 1851 en kleinzoon Marinus 
in 1879 toen zij persoonlijk de koning van hun voorgenomen huwelijk in kennis stelden. 
Dat leidde in ieder geval in 1851 tot felicitaties van leden van het Koninklijk Huis.53

In de tweede plaats kijken we naar het dubbelhuwelijk op 25 september 1879 van Ma-
rinus de Jonge van Zwijnsbergen met Reiniera van Hardenbroek en François des Tombe 

51   Nl-HtBHIC, 278, HH, inv.nr. 81, Kennisgeving van huwelijk van Charles P. de Senarclens de Grancy en Wilhel-
mina M. van Geffen, 1843; 319, DJvZ, inv.nr. 125, Brieven aan J. de Jonge van Zwijnsbergen, 1844-1865; inv.nr. 
126, Brieven aan J. de Jonge van Zwijnsbergen, 1865-1881; inv.nr. 179, Brieven aan Marinus B.W. de Jonge van 
Zwijnsbergen, 1861-1913.

52   Nl-HtBHIC, 319, DJvZ, inv.nr. 175, Huwelijksaankondiging en adreslijsten voor verzending huwelijk Anna M.E.F. 
de Jonge van Zwijnsbergen en Frederik Th. Dittlinger, 1861; inv.nr. 176, Huwelijk Maria H.W. de Jonge van 
Zwijnsbergen met Maurits W. Wickevoort Crommelin, 1864.

53   Nl-HtBHIC, 319, DJvZ, inv.nr. 125; inv.nr. 127, Brieven van J. de Jonge van Zwijnsbergen, concepten, 1851- 1875; 
inv.nr. 184, Brieven van Marinus B.W. de Jonge van Zwijnsbergen, concepten, 1879-1912.
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met de zuster van Marinus, Margaretha.54 Van dit dubbelhuwelijk zijn de lijsten bewaard 
gebleven met getuigen en diegenen die in de kerk genodigd waren. De getuigen van het 
eerste echtpaar waren voor de bruidegom een oom van vaderskant, een oom van moeders-
kant, die tevens een oom van de bruid was, en voor de bruid een oom van moederskant 
en van vaderskant. Datzelfde stramien geldt in grote lijnen ook voor het tweede echtpaar. 
Voor de bruidegom weer een oom van zowel vaders- als moederskant en voor de bruid 
een oom van moederskant en een broer. De opstelling in de kerk die ook op een tekening 
werd vastgelegd, bestaat uit paren van telkens een man en een vrouw. Het gaat daarbij 
voornamelijk om directe familieleden zoals broers en zusters, ooms en tantes en neven 
en nichten. De rij wordt gesloten door twee personen buiten de familie onder wie Hen-
drik Verzijl, (gepensioneerd) onderwijzer uit Helvoirt die gedurende enige tijd bij de fami-
lie De Jonge van Zwijnsbergen heeft ingewoond. Deze personen waren waarschijnlijk bij 
de gehele huwelijksvoltrekking aanwezig want er bestaat ook nog een lijstje van personen 
die ergens werden ontvangen om daarna in de kerk aanwezig te kunnen zijn. Het gaat 
hier voornamelijk om iets minder directe familieleden uit de families Van Hardenbroek 
en Des Tombe en de weduwnaar van een tante De Jonge van Zwijnsbergen. Deze lijsten 
laten zien dat deze huwelijksvoltrekking in tegenstelling tot de recepties van een aantal 
jaren eerder, een aangelegenheid was voor de min of meer directe familie waarbij in prin-
cipe geen andere personen uit de kennissen- en relatiesfeer betrokken waren.

We zien bij deze protestantse huwelijken dus een uitnodigingsbeleid dat vooral gericht 
was op een ruime kring van familieleden, die voor een groot deel niet uit Brabant kwa-
men. Daarnaast werden plaatselijke, regionale en landelijke notabelen en relaties uitgeno-
digd. Het ruimhartiger beleid voor de recepties greep men aan om vooral de banden met 
aanzienlijke Brabantse families aan te halen.

Katholiek uitnodigingsbeleid
Ook van sommige huwelijken in katholieke families zijn lijsten met namen bewaard ge-
bleven. Dat betreft in de eerste plaats het huwelijk van Franciscus Half-Wassenaer en 
Anna van Rijckevorsel, dat op 5 september 1850 in ’s-Hertogenbosch gesloten werd.55 En-
kele dagen voor de huwelijksvoltrekking was er een diner waarvoor zo’n zeventig perso-
nen waren uitgenodigd, onder wie gouverneur Borret en echtgenote en procureur-gene-
raal Van Meeuwen. De gouverneur was tevens een zwager van een oom van de bruid en 
een tante van Van Meeuwen was gehuwd geweest met de broer van de opa van de bruid. 
De totale lijst met genodigden, onder wie drie pastoors, leest als een ‘Who is who’ van de 
Brabantse, en vooral Bossche, elite uit die jaren. De genodigden onder de Van Rijckevor-
sels zijn in grote lijnen te verdelen in nazaten van de opa van de bruid en van diens broer. 
Van de kinderen van die broer (van wie de bruid een achternicht was) waren er verschil-
lende met eventuele partner aanwezig plus verschillende van hun nazaten. Daarmee ver-
schijnen onder andere namen als Van Lanschot, Van de Mortel, Oomen en Van der Kun 
in beeld. De naaste familieleden van de bruid onder de genodigden bestaan vooral uit ne-
ven en nichten met eventuele partners, onder wie leden van de families Ingen Housz, De 
Kuijper en Smits van Eckart, en bijvoorbeeld ook de schoonzuster van gouverneur Bor-
ret. Onder de familie van de bruidegom komen we een douairière Half-Wassenaer (moe-
der van de bruidegom) tegen en de douairières Van Bommel en Van Rijckevorsel (tantes 
van de bruidegom). Verder onder anderen zijn zuster met haar echtgenoot Leopold de la 
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Court, neven en nichten uit de familie Van Bommel met partners, onder wie J.F. de van 
der Schueren, en een nichtje De Roock. De lijst met namen ten behoeve van de opstelling 
in de kerk bevat iets meer dan dertig namen en bestaat uit min of meer directe familiele-
den van bruid en bruidegom.

Enkele jaren later, op 2 maart 1859, vond de huwelijkssluiting plaats tussen Paulina 
de la Court en Octave Vergauwen. Hoewel leden van de familie De la Court in het verle-
den wel huwelijksverbintenissen waren aangegaan met families uit het eerder beschre-
ven Brabantse familiecomplex, keerde deze generatie terug naar de wortels van de familie 
en zocht de huwelijkspartners in België. Dat zien we ook aan de lijst met gasten.56 Hierop 
komen naast leden van de familie Vergauwen en Goethals (moeder van de bruidegom) 
ook verschillende leden uit andere Belgische families voor. Toch bevat deze lijst een hele 
reeks Van Rijckevorsels en waren verschillende echtparen van de lijst uit 1850 bij dit hu-
welijk wederom te gast. Onder hen bevond zich de bruid uit 1850, die in 1853 al weduwe 
was geworden.57 Een nichtje van het echtpaar Vergauwen-de la Court, Cecilia de la Court 
trouwde op 15 oktober 1896 met Joannes van de Mortel. De vader van de bruid had in 
1896 zijn politieke en bestuurlijke invloed nog niet verloren. Op de gastenlijst met 58 na-
men komen naast directe familieleden dan ook het lid van de Tweede Kamer Schaepman, 
het Belgische Kamerlid De Béthune en verschillende Bossche raadsleden voor, onder wie 
L.C.J.A. van Meeuwen.58 Tussen beide laatste mannen en de familie de la Court bestonden 
echter ook familiebanden. De moeder van de bruid was een De Béthune en de tante van 
de bruidegom was de zuster van het raadslid.

Evenals bij de protestantse huwelijken werd bij de katholieke huwelijken een ruime 
kring van familieleden verwacht. De uitgenodigde gasten, waartoe ook relaties op ver-
schillende niveaus behoorden, vormden een staalkaart van de Brabantse elite. Huwelijken 
vormden dus een aanleiding om de band met kennissen en relaties aan te halen, maar 
draaiden toch vooral om het onderhoud en de versterking van verwantschapsbanden.

3.3.3 Het huwelijksfeest

De kerkelijke inzegening van het huwelijk vormde een belangrijk onderdeel van het totaal 
aan gebeurtenissen en activiteiten in verband met een huwelijk in aanzienlijke kring. Een 
voorbeeld van zo’n totaalprogramma is dat rond het al eerder genoemde huwelijk van Anna 
de Jonge van Zwijnsbergen en Friederich Dittlinger op 7 maart 1861.59 Alle activiteiten be-
streken een periode van twee weken, die begon met het aantekenen en een diner bij de fa-
milie De Jonge op vrijdag 22 februari. Daarna vond op zondag vanaf half één een receptie 

54   Nl-HtBHIC, 319, DJvZ, inv.nr. 9, Genealogische aantekeningen familie de Jonge (van Zwijnsbergen) periode 
1163-1875, 17e-19e eeuw.

55   Ook Duijvendak besteedt in zijn beschrijving van het Bossche familiecomplex aandacht aan dit huwelijk. Duij-
vendak, Rooms, rijk of regentesk, 99. Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 921, Huwelijk Franciscus F. Halfwassenaer 
en Anna P.T.M. van Rijckevorsel, 1850.

56   Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 996, Staat van namen gasten bij huwelijk Paulina W. de la Court en Octave J. 
Vergauwen, 1859.

57   De begrafenis van Franciscus Half-Wassenaer werd bijgewoond door 41 personen die ook tot zijn huwelijksgas-
ten behoorden. Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk, 99.

58   Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk, 114.
59   Nl-HtBHIC, 319, DJvZ, inv.nr. 175.
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plaats waarna men op dinsdag ging dineren bij de familie Dittlinger. De donderdag of vrijdag 
daaropvolgend verzorgde de familie De Jonge een bal, op zondag dineerde men weer bij die 
familie, waarna de familie Dittlinger op dinsdag een bal verzorgde. Op vrijdag was dan de ei-
genlijke trouwdag. Een dergelijke reeks aan activiteiten kon ook betekenen dat familieleden 
gedurende enkele dagen kwamen logeren. Ter gelegenheid van het huwelijk van Gualtheria 
de Jonge van Zwijnsbergen en Emile Wesselman van Helmond op 15 mei 1900 verbleven er 
op kasteel Zwijnsbergen gasten.60 Zo’n logeerpartij ging de ‘normale’ ruimte voor logés op 
het kasteel te boven en men maakte dan ook een indeling van de slaapplaatsen waarbij te-
vens een kamer boven de keuken, de zitkamer van een dochter, de koepel, verschillende op-
kamers en de tuinzolder gebruikt werden. De hier beschreven huwelijksfeesten waarvan te-
vens logeerpartijen deel uitmaakten, kwamen ook in andere adellijke en elitekringen voor.61

We hebben hiervoor al gezien dat één of meer gelegenheden waarbij de gasten elkaar 
onder het genot van een maaltijd troffen, deel uitmaakten van elk huwelijk in aanzienlijke 
kring. Dat kon zijn een diner voorafgaand aan de trouwdag, maar ook een ‘déjeuner’ of een 
‘diner dînatoire’ op de trouwdag zelf.62 Een diner voor zeventig personen werd waarschijn-
lijk ‘buiten de deur’ gehouden, maar het diner voor 34 personen ter gelegenheid van het 
hiervoor besproken huwelijk uit 1900 vond plaats in de achter- en middelkamer van kas-
teel Zwijnsbergen, zoals blijkt uit de getekende tafelschikking. Een dergelijke tafelschik-
king bestaat er ook van het ‘déjeuner’ voor 45 personen ter gelegenheid van het huwelijk 
van Frans van Rijckevorsel en Maria de Bieberstein Rogalla Zawadska op 18 januari 1887.

Natuurlijk moesten de gasten op een voornaam huwelijk ook op gepaste wijze vervoerd 
worden. In de gegevens over vrijwel alle huwelijken die ik onderzocht heb, komt dan ook 
het gebruik van koetsen voor. Veelal zal een familie zelf over een of meer rijtuigen be-
schikt hebben,63 maar voor een huwelijk moest men waarschijnlijk rijtuigen en koetsiers 
huren. De trouwstoet van Gualtheria de Jonge van Zwijnsbergen en Emile Wesselman 
van Helmond bestond bijvoorbeeld uit zes rijtuigen plus het eigen rijtuig van het kasteel 
en bij het huwelijk van Frans van Rijckevorsel en Maria de Bieberstein Rogalla Zawadska 
waren minstens tien rijtuigen in gebruik. Op de uitnodiging die Frans van Lanschot ont-
ving stond vermeld dat hij in rijtuig negen zat. Naar het stadhuis was hij de begeleider van 
Julie Michiels van Kessenich, die in rijtuig tien zat.

Ter gelegenheid van de diverse huwelijken klommen familieleden in de pen om voor 
het bruidspaar te dichten. Deze gedichten werden wellicht tijdens het diner of een andere 
feestelijke bijeenkomst voorgedragen. Leopold de la Court en Julia Half-Wassenaer ont-
vingen bij hun huwelijk in 1833 een ‘Zeegen Wensch’ verpakt als bruiloftslied.64 Het gaat 
hierin vooral over het geluk van de bruidegom die gelijk Petrarca zijn Laura heeft gevon-
den, over de verbondenheid van beider zielen, maar ook over het ogenblik waarop zij toe-
stemde in een huwelijk. Deze strofe luidt:

En ja dat oogenblik, waar op haar lieven lippen
Terwijl gij om haar hals uw arm geslagen hield;
Die wel bestelden mond het ja zich liet ontglippen
Tot staving eener trouw door liefdesvuur bezield.

Het bruiloftslied waarmee Franciscus Half-Wassenaer en Anna van Rijckevorsel bij hun 
bruiloft door de gasten werden ontvangen, heeft in tegenstelling tot het vorige lied vooral 
een religieuze inslag.65 Gericht aan de bruidegom luidt de tekst onder meer:
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Dat geen onheil hem aanvallen God geleid hem op zijn weg.
Met zijn bruid aanstaande goed en leeft hij op dit werelds dal
Heil en zegen op hun paden geeft den Heer hun overal.

Joseph de la Court en Marie de Béthune werden in rijm toegesproken door een tante van 
Joseph.66 Zij toonde zich verheugd met zijn keuze waardoor de naam van de familie in 
hoge achting zou blijven staan. De bruid kreeg Gods zegen toegewenst met de woorden:

Lieve Bruid, geluk en zegen;
Volgen U op al uwe wegen.
Dat God, u beiden vele jaren;
Voor rampen en ongeluk bewaren.

Deze fragmenten laten zien dat bij een huwelijksverbintenis het belang van de familie in 
het oog werd gehouden maar dat de liefde zeker niet buitenspel stond. In de negentien-
de eeuw vond onder invloed van het door de Romantiek gepropageerde gevoelshuwelijk 
een versterking plaats van liefde als huwelijksmotief.67 Ondanks de vaak korte kennisma-
kingsperiode trouwde menig paar dan ook uit liefde. Was dat niet het geval dan ontbrand-
de deze vaak later alsnog.68 In een periode dat religie een onderdeel was van ieders leven 
mocht Gods zegen natuurlijk niet ontbreken. Ten slotte passen deze gedichten ook in de 
trend, dat in negentiende-eeuwse huwelijksgedichten verwijzingen naar het nageslacht 
meestal werden weggelaten.69

De viering van het huwelijk van Willem van Lanschot en Louise van Meeuwen ging ge-
paard met toneel- en muziekstukken.70 Een opvallend aspect aan deze stukken is dat het 
Engels duidelijk terrein gewonnen heeft. In de tweede helft van de negentiende eeuw en 
de eerste decennia van de twintigste eeuw was er sprake van een toenemende invloed van 
de Engelse cultuur en levenswijze op het leven van de hogere standen.71 Volgens het pro-
gramma werd ‘The latest’ op het gebied van ‘song and dance’ gepresenteerd. Een van de 
liedjes is op de melodie van ‘It is all right now’ en eindigt met:

60   Nl-HtBHIC, 319, DJvZ, inv.nr. 272, Voorbereidingen huwelijksfeest van Gualthera A. de Jonge van Zwijnsbergen 
en E.A.P. Wesselman van Helmond, 1900.

61   Zie voor dergelijke feesten onder de Friese aristocratie Kuiper, Adel in Friesland, 371.
62   Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 921; 319, DJvZ, inv.nr. 272; 200, vL, inv.nr. 275, Huwelijksfeest van Frans van 

Rijckevorsel en Marie de Rieberstein Rogalla Zawadzky, 1886-1887; 319, DJvZ, inv.nr. 179.
63   J. de Jonge van Zwijnsbergen kocht bijvoorbeeld in 1862 voor f 1.016 een rijtuig. Nl-HtBHIC, 319, DJvZ, inv.nr. 

465, Kasboek beheer en onderhoud onroerende goederen door J. de Jonge van Zwijnsbergen, 1861-1867.
64   Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 796, Gedicht, opgedragen aan Leopoldus J.A. de la Court en Julia M.C. Half-

wassenaer van Onsenoort bij hun huwelijk, 1833.
65   Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 921.
66   Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 1010, Gedicht bij huwelijk Josephus M. de la Court en Maria A. de Bethune, 

1870.
67   Kuiper, Adel in Friesland, 135.
68   De Nijs, In veilige haven, 153-169; Ruberg, Conventionele correspondentie, 178; Montijn, Hoog geboren, 256-259.
69   Ruberg, Conventionele correspondentie, 213.
70   Nl-HtBHIC, 200, vL, inv.nr. 445, Toneel- en muziekstukken bij huwelijk van Willem M. van Lanschot en Louise 

G.R. van Meeuwen, 1896. Volgens het gedrukte programma vonden de feestelijkheden plaats op 23 november 
1896, twee dagen voor de huwelijksvoltrekking.

71   Montijn, Leven op stand; Montijn, ‘Zeer smart!’; Montijn, Hoog geboren.
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Afb. 3.21 Op 18 januari 1887 
trouwden in Maastricht jonk-
heer mr. F.J.J.M. van Rijckevorsel 
(1858-1935) en M.F.H. barones 
de Bieberstein Rogalla Zawadska 
(1864-1937). Voor dit huwelijk 
ontvingen F.A.J. van Lanschot 
(1833-1903) en zijn echtgenote 
P.G.J. Fuchs (1837-1914) een uit-
nodiging van de vader van de 
bruid, mr. F.H.J. baron de Bie-
berstein Rogalla Zawadska (1837-
1932). Raadsheer Van Lanschot 
kreeg een kaartje met de volgen-
de in-structies: Hij moest plaats-
nemen in rijtuig negen, naar het 
stadhuis begeleidde hij jonk-
vrouw Michiels van Kessenich en 
aan het ‘dejeuner’ begeleidde hij 
barones de Bieberstein
en zat op plaats zes (Nl-HtBHIC, 
200, vL, inv.nr. 275).

Afb. 3.23 Programma van het 
‘Salon-comédie-stuk’ dat werd 
opgevoerd bij het huwelijk van 
mr. W.M. van Lanschot (1869-
1941) en jonkvrouw L.G.R. van 
Meeuwen (1875-1933) op 25 au-
gustus 1896 (Nl-HtBHIC, 200, 
vL, inv.nr. 445).
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En uren flirtte hij in little corners
So’t was all right gauw.

Rond 1900 vond de cultivering van de cosy corner plaats. In de boeken van Cissy van Marx-
veldt komt ook een scène voor met een paar in een cosy-corner.72 Verschillende coupletten 
gaan over actuele zaken uit het Noord-Brabant van 1896, waaronder de oprichting van de 
NCB. Het zesde couplet handelt over de houding van een jongeman uit aanzienlijke krin-
gen ten opzichte van de andere sekse. Hij moest bij voorkeur niet onvoorbereid het huwe-
lijk ingaan en het was heel normaal dat hij in de jaren daarvoor ervaring opdeed, maar wel 
met de bedoeling om uiteindelijk een echtgenote uit de eigen kring te kiezen. Deze vrij-
heid gold overigens niet voor die toekomstige echtgenotes, er was duidelijke sprake van 
een dubbele moraal.73 In het lied wordt dit als volgt verwoord:

Een nog jeudig advocaat hield niet van het celibaat
Hij maakte groote reizen door Europa heen
En in London & Parijs vond hij niets dat was naar z’n eisch
Maar hier vroeg hij een jong meisje en dat zei niet neen:
So he is all right now, he is all right now
Hij krijgt Louise tot vrouw, daarvan heeft hij nooit berouw
Want ach! Dat lieve kind wordt zoozeer door hem bemind
En ze zijn nu zoo gelukkig, So he’s all right now.

Er is ook een toneelstuk bewaard gebleven waarvan de inhoud voornamelijk draait om de 
generatiekloof tussen een moeder en haar dochter en diens vriendin. De moeder, aange-
duid als ‘Oude dame’ heeft niet veel op met de bezigheden van haar dochter zoals tennis-
sen, het maken van ‘velocipedetochten met heeren’ en het kopen van dure japonnen in 
Brussel. Ze kon geen waardering opbrengen voor dit leven van leisure and pleasure, waarin 
de scheiding tussen de seksen vervaagde. Tennissen, een gemengde sport, werd in de pe-
riode rond 1900 een populaire bezigheid in de hogere kringen, gezien de aanleg van ten-
niscourts bij buitenplaatsen.74

De belangrijkste kloof tussen moeder en dochter bestaat dan ook uit de houding ten 
opzichte van mannen. De jonge dames zien geen kwaad in een ‘flirtation’, hoewel die 
dikwijls op een deceptie uitloopt en één van hen constateert dat flirten haar ‘goede kan-
sen’ wel vermindert. De moeder stelt dat een meisje tegenover een man altijd gereser-
veerd moet zijn of in ieder geval doen moet alsof zij dat is. De jonge man in het stuk is 
het met de moeder eens als zij verzucht: ‘Die vrouwenemancipatie! ’t Is wat! De grootste 
charme van ’n vrouw is en blijft toch altijd vrouw te zijn’ en hij antwoordt met: ‘Zeer juist, 
mevrouw, das ewig weibliche zieht uns hinan!’ In tegenstelling met de vrij traditionele 
inhoud van de liederen bij de hiervoor besproken huwelijksfeesten, is er bij dit laatste 
huwelijksfeest, ondanks de luchtige vorm van lied en komedie, sprake van een meer con-

72   Montijn, Leven op stand, 74; Van Marxveldt, ‘Joop ter Heuls problemen’, 232-234.
73   De Nijs, In veilige haven, 94-95.; Hammer-Stroeve, Familiezoet, 88.
74   Kuiper, ‘Aristocraten contra burgers’, 216. In de negentiende eeuw kwam een grote variëteit aan sporten in de 

mode onder de Europese aristocratie, want zij beschikten over de vrije tijd om deze te beoefenen. Wasson, Aris-
tocracy, 89.
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troversiële inhoud. Enerzijds werd de verwachte houding van een jonge man tegenover de 
andere sekse vrij expliciet onder woorden gebracht, anderzijds ging men de veranderin-
gen in de man-vrouwverhouding niet uit de weg.

Kosten van het huwelijk
Een huwelijksfeest bij de aristocratische Brabantse elite ging dus gepaard met een vaak 
over verschillende dagen verspreid programma van allerlei activiteiten, zoals diners, bals, 
feestavonden en ten slotte de huwelijksvoltrekking zelf. Hoewel voor delen van zo’n pro-
gramma een ruimhartig uitnodigingsbeleid werd gehanteerd, waren de uitgenodigden 
vrijwel allen afkomstig uit de elite. Op de dorpsnotabelen na, waren dorpsgenoten niet 
welkom. Zij hadden hoogstens een rol als toeschouwer. Het huwelijk was vooral een pri-
végebeurtenis die in principe (vrijwel) geen betekenis had voor het publieke domein waar-
in de verhouding tussen elitefamilies en de hen omringende wereld vorm kreeg.75 Wel 
hadden de activiteiten rondom het huwelijk mede tot doel te demonstreren hoe de part-
ners en hun familieleden zichzelf zagen en welke plaats zij vooral op het elitaire sociale 
speelveld wilden innemen.76 Een huwelijksfeest met een zekere uitstraling vormde een 
investering van financieel kapitaal om hiermee sociaal kapitaal te verwerven. Het is dan 
ook interessant te inventariseren waaruit die investering bestond.

In de door mij onderzochte familiearchieven bevinden zich verschillende archiefstuk-

Afb. 3.20 In de periode rond 1900 kwamen onder de Europese aristocratie nieuwe sporten in de mode. 
Daaronder bevond zich ook de gemengde sport tennissen en de aanleg van tenniscourts bij buitenplaat-
sen nam een grote vlucht. In 1900 beschikte kasteel Eckart ook over een tennisbaan. Daarop staan vlnr: 
J.W.Th.H. Regout (1866-1943), een onbekende, haar zoon jonkheer J.Th.M. Smits van Oyen (1888-1978), 
haar echtgenoot jonkheer Th.G.M. Smits (1860-1919) en dochters jonkvrouw Th.M.J. Smits (1894-1932) en 
jonkvrouw L.J.Th.M. Smits van Oyen (1890-1976) (NL-EhvRHCE, 20096 RHCe).
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ken die enig licht werpen op de kosten die aan een adellijke bruiloft verbonden waren. 
De daarin opgenomen opsomming is zeker niet uitputtend, want veel kosten zijn waar-
schijnlijk niet als zodanig verantwoord. Extra logés, het geven van een diner of een bal, 
het maken of kopen van kleding, veroorzaakten extra uitgaven, maar die ‘verdwenen’ vaak 
in de kosten voor het huishouden of kledingkosten als ze niet als buitengewone uitgaven 
genoteerd werden.

Ik heb van vier huwelijken uit de tweede helft van de negentiende eeuw de kosten on-
derzocht, voor zover deze als zodanig vastgelegd zijn. Het betreft ten eerste twee huwe-
lijken in de familie De Jonge van Zwijnsbergen, namelijk dat van Maria de Jonge van 
Zwijnsbergen en Maurits van Wickevoort Crommelin in 1862 en dat van Louise de Jon-
ge van Zwijnsbergen en Cornelis van Hardenbroek van de Kleine Lindt in 1886.77 Verder 
gaat het om twee huwelijken in de familie De la Court, en wel dat van Maria de la Court 
en Ludovicus van Pottelsberghe de la Potterie in 1877 en dat van Cecilia de la Court en Jo-
annes van de Mortel in 1896.78

Bij alle vier huwelijken zijn kosten gemaakt voor het vervaardigen van trouwberichten 
of -kaarten of huwelijksaankondigingen en het versturen en rondbrengen hiervan.79 In 
1864 verzond de familie De Jonge van Zwijnsbergen bijvoorbeeld ongeveer 170 aankon-
digingen en liet de bruidegom ook nog 100 visitekaartjes vervaardigen. Een post die ook 
telkens voorkomt is die voor koetsen en koetsiers. In 1864 huurde de familie De Jonge van 
Zwijnsbergen vier rijtuigen en in 1886 kreeg de koetsier van de koets van de bruid f 2,50 
fooi. Het rijtuig voor de bruid kostte de familie De la Court in 1896 f 10 en de koetsiers van 
in totaal acht rijtuigen kregen samen f 15 fooi, terwijl hieraan in 1877 zelfs f 30 is uitgege-
ven. Ook personeel dat bij het burgerlijk en kerkelijk huwelijk betrokken was, beloonde 
men met een fooi. We kunnen dan denken aan bodes op het stadhuis, politieagenten, kos-
ters en organisten. Bij de protestantse huwelijken kregen ook de voorlezers en orgeltrap-
pers een beloning en bij de rooms-katholieke huwelijken bijvoorbeeld de suisse – ordebe-
waker in een rooms-katholieke kerk – en het personeel van de plebaan.

Zowel de armenbus in het stadhuis als de collecte in de kerk voorzag men van een bij-
drage en ten slotte kon het personeel in dienst van de familie een gift tegemoet zien. De 
familie De la Court betaalde het personeel bijvoorbeeld in 1877 f 57 en in 1896 f 125 en 
daarnaast kreeg de keuken in dat jaar nog f 50. In het laatste geval ging het wellicht om 
extra aangetrokken personeel omdat dit bedrag apart vermeld staat. Deze giften kreeg het 
personeel enerzijds omdat een aristocratisch huwelijk met verschillende activiteiten over 
meer dagen natuurlijk veel extra werk voor hen opleverde. Tevens waren ze waarschijnlijk 
ook bedoeld om het personeel bij de feestelijkheden te betrekken en de band tussen fami-
lie en personeel te onderstrepen.80

75   Zie ook Duijvendak, ‘Elte Families between Private and Public Life’, 77-78.
76   Vergelijk voor de Enschedese textielelite Hammer-Stroeve, Familiezoet, 130.
77   Nl-HtBHIC, 319, DJvZ, inv.nr. 176; inv.nr. 367, Lijst van uitgaven voor huwelijk L.E. de Jonge van Zwijnsbergen 

met C.G. baron van Hardenbroek van de Kleine Lindt, 1886.
78   Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 822, Aantekeningen van Julia M.C. Halfwassenaer van Onsenoort over kosten 

huwelijk van haar dochter Maria A. de la Court met Louis van Pottelsberghe de la Potterie, 1877; inv.nr. 1021, 
Bladen uit kasboek van Josephus M. de la Court, 1896-1897.

79   Zie voor de conventies ten aanzien hiervan Ruberg, Conventionele correspondentie, 200-207.
80   Zie ook Kuiper, Adel in Friesland, 223; De Keyzer, ‘Madame est servie’, 312.
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Bij de twee protestantse huwelijken komen posten voor die bij de rooms-katholieke hu-
welijken ontbreken. In 1864 gaf de bruidegom geld uit voor de aankoop van een bijbel en 
in 1886 vinden we een aantekening over het betalen van de dominee. Het huwelijk van 
1896 in de familie De la Court werd blijkbaar van extra glans voorzien door het optreden 
van de Liedertafel uit Onsenoort, want ook deze ontving een bijdrage.

Op basis van dit summiere overzicht van een aantal losse aantekeningen en lijstjes is na-
tuurlijk geen oordeel te geven over de hoogte van het algemeen kostenniveau van de hu-
welijksvieringen in Brabantse adellijke families. De enige aantekening met betrekking tot 
de totale kosten is die van Julia Half-Wassenaer, die noteerde dat de kosten van het hu-
welijk van haar dochter in 1877 f 331,13 ½ (huidige waarde € 3.293,94) bedroegen en de 
kosten van de bruiloft f 769,70 (€ 7.650). Wel zien we een aantal kostenposten telkens te-
rugkeren en zijn er geen grote verschillen te vinden tussen een protestants en een rooms-
katholiek huwelijk. De posten betreffende koetsen en fooien voor het personeel, maar ook 
een post als fooien voor politieagenten duiden er op dat het gaat om huwelijken van de 
‘aanzienlijken’, waarbij het vertoon van pracht en praal een wezenlijk element was. Hoe-
wel over het algemene kostenniveau dus niet zoveel te zeggen valt, schetsen de diverse 
posten het beeld van een bescheiden adel, die ten aanzien van het huwelijk geen blijk gaf 
van overdreven statusconsumptie.

3.4 Het belang van familiebanden

Dat familiebanden belangrijk waren, ook voor de betrokkenen zelf, is uit het voorgaande 
wel duidelijk geworden. Het belang dat men aan verwantschappen toekende blijkt tevens 
uit de genealogische aantekeningen in familiearchieven. Wel was men vaak selectief bij 
de opname van leden in de stamboom. Johannes Verheyen liet bijvoorbeeld in 1894 een 
genealogie opstellen waarin de niet-geadelde takken van de familie wel waren opgeno-
men, maar verschillende overlijdensdata van de familieleden uit deze takken ontbraken.81 
Dat betekent dat familiebanden niet alleen een objectief gegeven waren. Met behulp van 
genealogische aantekeningen en stambomen creëerde men als het ware een groep waar-
toe men zelf behoorde, die voldeed aan het beeld dat men van zichzelf en deze groep had 
en dat men ook naar buiten wilde uitdragen. Deze aantekeningen vormen onderdeel van 
de (adellijke) identiteit van de betrokkenen.82 Het is daarom interessant te onderzoeken of 
telgen van Brabantse adellijke families stambomen en genealogische aantekeningen heb-
ben achtergelaten en wat deze ons vertellen over hun zelfbeeld.

Van de familie Half-Wassenaer verscheen in 1879 een genealogie waarin de auteur ver-
onderstelde dat deze familie zich de naam Half-Wassenaer had laten welgevallen omdat ze 
afstamde van Andries van Wassenaer, een natuurlijke zoon van Jan. II. van Wassenaer.83 
Het feit dat de familie volgens deze genealogie dus eigenlijk recht had op de naam ‘Was-
senaer’, zou Jacob Willem Half-Wassenaer, indien hij nog geleefd had, deugd hebben ge-
daan. In paragraaf 6.5.1 zien we dat hij deze naam gedurende enige tijd voerde en tussen 
zijn claim hierop en de van hem bewaard gebleven genealogische aantekeningen bestaat 
wellicht een verband. M.G. Wildeman gaf in 1906 een bewerkte genealogie uit waarin hij 
stelde dat het geslacht Half-Wassenaer niet uit een van de zonen van Andries van Wasse-
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naer kon stammen.84 De dochter van Jacob Willem, Julia de la Court-Half-Wassenaer heeft 
ook genealogische aantekeningen achtergelaten, maar deze betreffen haar kinderen en 
familiegebeurtenissen tijdens haar eigen leven.85 Haar schoonvader, Paulus de la Court, 
verzamelde gegevens over de voorouders van zijn vrouw. Haar zoon was vooral geïnteres-
seerd in zijn eigen afstamming en vergeleek de door hem verzamelde gegevens daarover 
met de informatie uit ‘Rietstap’ en haar kleinzoon ging verder waar zijn vader was geble-
ven en vulde de verkregen informatie verder aan. Het ging daarbij echter steeds om de 
mannelijke De la Courts. Dochters ontbreken en over de familie van echtgenotes vinden 
we niet meer dan hun vaders en moeders.

Pieter van Meeuwen vervaardigde in 1904 een parenteel uitgaande van zijn overgroot-
vader, maar deze is vrij summier met vrijwel alleen namen en hier en daar een geboorte- 
en overlijdensjaar.86 Als een vorm van een genealogie kan de studiebeurs voor de wettige 
nakomelingen van drie broers Van Lanschot en hun zwager Cornelis van Rijckevorsel be-
schouwd worden.87 De vierde broer had geen nakomelingen en dus was de stichting be-
doeld voor alle (mannelijke) nakomelingen van het echtpaar Van Lanschot-Oomen.

Leden van de familie De Jonge van Zwijnsbergen hadden een bredere genealogische 
belangstelling. In eerste instantie heeft die waarschijnlijk in verband gestaan met het ver-
zoek tot opname in de adelstand, waarbij Marinus zich tevens beriep op de adeldom van 
de familie van zijn echtgenote. In het archief bevindt zich dan ook correspondentie over 
de afstamming van de familie Ortt van Nijenrode en verder veel informatie over de diverse 
takken van het geslacht De Jonge. Opvallend is een genealogie van het geslacht De Jonge 
gezegd Van der Marck. Waarschijnlijk heeft Marinus de Jonge van Zwijnsbergen gedacht 
af te stammen van een graaf Van der Marck, gezien de correspondentie die hij hierover 
gevoerd heeft met de secretaris van de Hoge Raad van Adel.88 Vooral Joan de Jonge van 
Zwijnsbergen maakte werk van zijn genealogische verkenningen. Hij en zijn vrouw cor-
respondeerden met familieleden om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de fami-
lies van zijn zwagers en over aangetrouwde familie van zijn voorouders.89 Joan ging sys-

81   Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk, 102-103; Genealogie Verheyen.
82   Vergelijk Moes, Onder aristocraten, 224.
83   De genealogie bevat ook een passage over twee halfbroers die beiden Jan heetten en daarom Ouwe en Jonge 

Jan van Halft-Wassenaer genoemd werden. Van Sonseele, Genealogie Half-Wassenaer, 43-45.
84   Wildeman, Genealogie Half-Wassenaer, 2.
85   Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 2085, Genealogische aantekeningen van Julia M.C. de la Court-Halfwassenaer 

over haar kinderen, 1834-1862; inv.nr. 2125, Genealogische aantekeningen van Julia M.C. Halfwassenaer, over 
haar familie, 19e eeuw.

86   Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 2077, Stamboom van Johan P. van Meeuwen, opgesteld door Pierre van Meeu-
wen, 1904-1962; inv.nr. 2086, Brieven aan Josephus M. de la Court over genealogische gegevens familie De la 
Court, 1890-1900; inv.nr. 2087, Genealogische aantekeningen van Paulus E.A. de la Court over families De la 
Court, Van Bommel, Vercamp en Van Kessel, circa 1790; inv.nr. 2092, Genealogische aantekeningen van Arnol-
dus J.M.G. de la Court over families De la Court, Van Bommel, Vercamp, Van Gemert en De Bethune, 1900.

87   Nl-HtBHIC, 200, vL, inv.nr. 282, Nota van oprichting Stichting voor Studiebeurzen voor wettige nakomelingen 
van Augustinus J.A. –, Godefridus L.H. –, en Henricus F.M. van Lanschot, en F.J.J.M. van Rijckevorsel, circa 
1890.

88   Nl-HtBHIC, 319, DJvZ, inv.nr. 9; inv.nr. 75, Correspondentie van M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen, 1799-1857. 
De correspondentie vond plaats in oktober-november 1829.

89   Nl-HtBHIC, 319, DJvZ, inv.nr. 9; inv.nr. 16, Genealogische aantekeningen familie Des Tombe, waarbij families 
Von Goekingk, De Vries en List, periode 1580-1874, 19e eeuw; inv.nr. 167, Brieven aan Susanna C.S. van Harden-
broek, 1854-1886.
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tematisch te werk, want hij legde per familie een dossier aan en dat resulteerde in een 
verzameling dossiers van families waarvan sommige bijvoorbeeld geparenteerd waren 
aan de voorouders van vaders- of moederszijde van hemzelf of zijn echtgenote. Hij legde 
daarnaast een map aan met per familie een bladzijde met daarop de familienaam, het fa-
miliewapen en de hem bekende persoonsnamen, waarbij naar de bladen van aanverwan-
te families verwezen werd.90 Hier was iemand bezig die een zo compleet mogelijk beeld 
van zijn verwantschapsrelaties wilde samenstellen en daarvoor ook gebruik maakte van 
diverse gedrukte uitgaven. Hij beschikte onder andere over genealogieën van het geslacht 
De Jonge en Van Nijenrode, een werk over de geschiedenis van de ridderhofstede Har-
denbroek en hij verzamelde zelf ook informatie over de diverse stamhuizen in zijn eigen 
en aanverwante families.91

Binnen het rooms-katholieke volksdeel bestaat er nog een andere manier om familie-
verbanden vast te leggen, namelijk het bewaren van bidprentjes. Deze methode, die van-
daag de dag een hoge vlucht heeft genomen, is ook gebruikt door Jeanne van Meeuwen, 
dochter van de eerder genoemde Pieter van Meeuwen.92 Nu zegt het samenstellen van een 
plakboek met bidprentjes op zich niets over de motieven die daartoe geleid hebben. Bij het 
doorbladeren blijkt echter dat de parenteel uitgaande van de overgrootvader van Jeanne, 
zeker waar het de Van Meeuwens betreft, redelijk compleet is. Ook van leden van de fami-
lie van haar man, François Michiels van Kessenich, en diens aanverwanten bevinden zich 
meerdere bidprentjes in het plakboek en tevens van verschillende jong overleden kinde-
ren. Het lijkt er dus op dat hier wel degelijk sprake is van het verbeelden van het familie-
netwerk waarvan de verzamelaarster deel uit maakte.93

Alle door mij bestudeerde familiearchieven bevatten genealogische informatie. Zo-
als we in hoofdstuk 2 gezien hebben speelde de afstamming van een aanzienlijke, liefst 
adellijke voorouder een grote rol in de beleving van de negentiende-eeuwse hogere krin-
gen. Veel van de in het voorgaande behandelde genealogische informatie hield daar dan 
ook verband mee. Verder zien we dat men vooral de afstamming langs patrilineaire lij-
nen belangrijk vond, niet verrassend voor mannen wier adeldom langs deze lijnen werd 
doorgegeven.94 Alleen Joan de Jonge van Zwijnsbergen en in mindere mate Jeanne van 
Meeuwen hielden zich bezig met het ontrafelen en vastleggen van het meer of minder uit-
gebreide familienetwerk waarvan ze deel uitmaakten. Hoewel dat lidmaatschap wel dege-
lijk belangrijk was, heeft dat in Brabantse adellijke families, voor zover mij bekend, niet 
geleid tot activiteiten waarmee de eigen plaats en die van familieleden in het netwerk van 
verwante families genealogisch verankerd werd. En daarmee gedroeg men zich weinig 
‘adellijk’. Juist edellieden waren vanwege het beschikbaar zijn van genealogische informa-
tie, in staat op deze manier vorm te geven aan hun ‘familiebewustzijn’.95

3.5 De sociale omgang met familie, vrienden en relaties

In het voorgaande hebben we gezien wat de netwerken ten gevolge van huwelijksban-
den betekenden voor de adel in Noord-Brabant. In het navolgende onderzoeken we de 
netwerken als gevolg van de sociale omgang. Die omgang vloeide ten eerste voort uit de 
onderlinge familiebanden. Individuen maakten deel uit van meer of minder verknoopte 
familienetwerken en die deelname bepaalde tevens voor een belangrijk deel met wie ze 
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omgingen. We hebben hiervoor gezien welk uitnodigingsbeleid men toepaste ten aanzien 
van het huwelijk en wie men tot de ‘familie’ rekende. Daarnaast was een kring van vrien-
den, kennissen en relaties betrokken bij deze belangrijke gebeurtenis. Natuurlijk speel-
den al deze verbanden ook een rol bij andere feestelijke familiegebeurtenissen. Daarom 
kijken we hierna ten eerste naar de wijze waarop de ‘omgang met’ hierbij vorm kreeg. Be-
grafenissen zijn familiegebeurtenissen die zich veel meer dan huwelijken afspeelden in 
het publieke domein. Daarom worden deze in hoofdstuk 5 behandeld, wanneer het pu-
blieke optreden van de adel in Noord-Brabant aan bod komt. In het onderhavige hoofd-
stuk ga ik in op de vraag wat de berichtgeving over overlijden en de uitnodigingen voor 
begrafenissen ons kunnen vertellen over de sociale omgang. Individuen en families gin-
gen natuurlijk ook met elkaar om buiten het kader van familiegebeurtenissen. Deze om-
gang komt vervolgens aan bod. Vooral de mannen uit vooraanstaande kringen gingen met 
name in de negentiende eeuw ook met elkaar om buiten de sfeer van gezin en familie. Ze 
troffen elkaar in clubs en sociëteiten en waren lid van verschillende maatschappelijke or-
ganisaties en verenigingen. Op deze vorm van sociale omgang ga ik als laatste in.

3.6 Feestelijke familiegebeurtenissen

3.6.1 Geboorteberichten

De berichtgeving naar aanleiding van familiegebeurtenissen vormt een duidelijke bron 
over de ideeën die zowel zenders als ontvangers hadden over de onderlinge verhoudingen. 
De correspondentie ter gelegenheid van deze gebeurtenissen fungeerde als een distinc-
tiemiddel dat zowel uitsluitsel gaf over het lidmaatschap van de familie- en vriendenkring 
als over de stand waartoe men meende te behoren.96 Na het huwelijk vormden geboorten 
van kinderen de eerstvolgende gelegenheden waarbij dit distinctiemiddel werd toegepast.

90   Nl-HtBHIC, 319, DJvZ, inv.nr. 17, Genealogische aantekeningen diverse families; inv.nr. 18, Aantekeningen over 
genealogische en heraldische gegevens van veelal adellijke families, opgemaakt door Joan de Jonge van Zwijns-
bergen, circa 1860. Een voorbeeld is de familie [van] Beresteijn. Bij de huwelijken van Cecilia en Maria met res-
pectievelijk Cornelis Briel en Abraham Oyens staat: ‘zie Briel’, ‘zie Oyens’. De familie [van] Beresteijn had Joan 
waarschijnlijk opgenomen omdat ze voorkomen in het voorgeslacht van de tak De Jonge van Ellemeet.

91   Nl-HtBHIC, 319, DJvZ, inv.nr. 20, Beschrijving ridderhofsteden Bergenstein, Blijkensburgh, Nijenrode, Ster-
kenburg en Zwijnsbergen door Joan de Jonge van Zwijnsbergen, circa 1860. De betreffende drukwerken zijn: 
Vorsterman van Oyen, Genealogie van het geslacht De Jonge; De Geer, ‘Proeve eener geschiedenis’; V.P., ‘Har-
denbroek’. 

92   Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 340, Plakboek van Jeanne Michiels van Kessenich-Van Meeuwen, 1900.
93   Een vergelijkbare methode van het vastleggen van verwantschapsbetrekkingen beschrijft De Nijs, namelijk het 

aanleggen van fotoalbums. De Nijs, In veilige haven, 252.
94   Zie voor het belang van een langs dergelijke lijnen geconstrueerde groep afstammelingen ook Marburg, ‘Adel-

lige Binnenkommunikation’, 220. De leden van de familie Teding van Berkhout ontleenden hun oriëntatie en 
inspiratie aan het patrilineaire familieconcept. Schmidt, Om de eer van de familie, 12-13.

95   Wienfort, Der Adel in der Moderne, 119. Edellieden vormden daarmee een tegenstelling met burgers, hoewel 
ook de Enschedese textielfabrikanten zich rond 1900 met genealogisch onderzoek gingen bezighouden. Dat 
gebeurde in het besef van hun plaatselijke aanzienlijkheid en het besef dat deze mede berustte op afstamming. 
Hammer-Stroeve, Familiezoet, 60-61.

96   Ruberg, Conventionele correspondentie, 200.
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Van de door mij onderzochte archieven bevat alleen dat van de familie De Jonge van 
Zwijnsbergen informatie hierover. Vanaf de jaren zeventig van de negentiende eeuw zijn 
er briefkaarten en gedrukte kaartjes bewaard gebleven waarop familieleden in de ruim-
ste zin van het woord berichtten over de geboorte van een zoon of dochter. Een voor-
beeld is een geboortekaartje van de heer en mevrouw De Kanter-Crommelin uit 1915. 
De grootmoeder van de nieuwgeborene was afkomstig uit de familie Des Tombe, die op 
haar beurt stevig verknoopt was met de familie De Jonge van Zwijnsbergen. Een ander 
voorbeeld is het kaartje van de geboorte in 1913 van de dochter van het echtpaar Van Hoy-
tema-De Jonge van Zwijnsbergen waarmee Marinus de Jonge van Zwijnsbergen en zijn 
vrouw op de hoogte werden gesteld van de geboorte van de kleindochter van hun broer 
respectievelijk zwager. De broer zelf bracht het echtpaar overigens per briefkaart op de 
hoogte.97 Behalve via de ‘officiële’ mededeling berichtte men elkaar ook via de ‘gewone’ 
correspondentie.

Er is een lijst bewaard gebleven van de familieleden, vrienden en relaties van de familie 
De Jonge van Zwijnsbergen.98 Volgens de aanduiding in de archiefinventaris werd deze 
lijst door Joan de Jonge van Zwijnsbergen in 1852 gebruikt bij de berichtgeving naar aan-
leiding van de geboorte van zijn oudste zoon Marinus. Indien we echter de namen op de 
lijst onder de loep nemen dan blijken er personen op te staan die in 1852 nog in geen en-
kele relatie tot Joan stonden of zelfs nog niet geboren waren. Alles wijst erop dat het gaat 
om een lijst met namen uit het begin van de jaren tachtig, wellicht gebruikt bij de geboor-
tes van de kleinkinderen van Joan. Op de lijst zelf staat de aanduiding ‘Famille en Kennis-
sen’ en we mogen deze lijst dus zeker gebruiken om te bepalen wie er als zodanig werden 
beschouwd.

Het is een opsomming van ruim tweehonderd namen van individuen en echtparen, 
onder wie natuurlijk in de eerste plaats een aantal De Jonges, ook uit de andere takken 
van het geslacht, en hun echtgenoten(s). Evenals bij de huwelijken komen we verder een 
reeks telgen tegen uit de geslachten Van Hardenbroek, Des Tombe, Ortt, Van der Goes, 
Martini, De Senarclens de Grancy, Taets van Amerongen en Van Tuyll van Seroosker-
ken, inclusief hun aanverwanten. Twee voorbeelden mogen verduidelijken hoever de 
verwantschapsbanden reikten. De eerste vrouw van J.I.D. Nepveu, die met zijn tweede 
echtgenote op de lijst voorkomt, was een Des Tombe, afkomstig uit een tak van de fami-
lie waaruit ook de echtgenoot van een tante van Joan en zijn schoondochter afkomstig 
waren. De vrouwelijke helft van het echtpaar Calkoen-Coenen was een kleindochter van 
een oudoom van Joan. Naast het uitgebreide netwerk van verwanten komen ook ande-
re aanzienlijke protestantse families voor, zowel uit Noord-Brabant als daarbuiten. Uit 
Noord-Brabant zijn dat bijvoorbeeld Wesselman uit Helmond en de dochters van D.J.F. 
van Hogendorp. Een van hen was overigens de tweede echtgenote van Alexander Gris-
art, wiens eerste vrouw een nicht was van Joan de Jonge van Zwijnsbergen. Dit echtpaar 
staat als Grisart op de lijst. Een voorbeeld van een niet-Brabantse familie is Van Haersma 
de With. Verder staan er (adellijke) protestantse notabelen uit het Noord-Brabant van de 
jaren tachtig op de lijst. Voorbeelden zijn: de hoofdingenieur bij Rijkswaterstaat Van It-
tersum, de raadsheer bij het gerechtshof De Savornin Lohman en de schoolopziener en 
docent aan de Rijks-HBS J. Ringeling. Aanzienlijke rooms-katholieke families die tot de 
Brabantse elite behoorden, zoals Van Lanschot, Van Meeuwen, Van der Does de Wille-
bois, Verheyen, Van Zinnicq Bergmann en Van den Bogaerde, ontbreken evenmin en 
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het hof is eveneens vertegenwoordigd met de kamerheren W.F. baron van Herzeele en 
jonkheer E.W. van Weede.

Ten slotte bevat de lijst ook vrienden en kennissen uit de plaatselijke en regionale om-
geving. Tot hun vrienden rekenden de De Jonges bijvoorbeeld leden van de familie Van 
Gogh. Theodorus van Gogh was van 1871 tot 1875 predikant in Helvoirt en raakte in die 
tijd bevriend met het echtpaar De Jonge van Zwijnsbergen-Van Hardenbroek.99 Onder de 
Helvoirtse notabelen vinden we onder anderen burgemeester-secretaris Philippus Ver-
ster, huisarts Nicolaas Landman en de waard van café ‘Den Engel’ Mastenbroek, die sa-
men met de De Jonges in de protestantse kerkenraad zitting had. Verder notaris Coolen, 
pastoor Everts en stationschef Croonen.100 Uit het nabije Oisterwijk en Vught kwamen 
protestanten met wie de De Jonges als leden van een kleine protestantse gemeenschap 
zich ongetwijfeld verwant voelden. Onder hen notaris I.C.M. Breda van Kelckhoven, 
wiens dochter in 1923 met een zoon van Marinus zou trouwen, rijksontvanger J.A. Rijp-
perda en dominee L.G. Royaards. De voogd van deze laatste en de families Van Gogh en 
De Jonge van Zwijnsbergen waren samen ook actief in de Maatschappij van Welstand.101

Een geboortebericht resulteerde in felicitaties, van vaders en moeders, broers en zus-
ters, maar ook van leden uit het uitgebreide familienetwerk. De geboorte van de oudste 
zoon van Joan in 1852 had een reeks gelukwensen tot gevolg, waaronder die van de moe-
der – zij was in 1831 gescheiden van zijn vader en hertrouwde in 1834 – en zusters van 
Joan, leden van de familie Des Tombe en van de familie van zijn vrouw, Van Hardenbroek. 
Joan’s zwager, Godert Jan van Hardenbroek, ondertekende met ‘Uw liefhebbende broe-
der’ en vertelde tevens dat hij van de geboorte gehoord had via zijn neef Ernst van Tuyll. 
Het kwam dus voor dat men al ‘via via’ op de hoogte was gesteld voordat men bericht van 
de geboorte ontving.102 Van een ander lid van de familie Van Tuyll van Serooskerken, een 
oom van Joan, ontving het echtpaar ook felicitaties.103 Zoon Marinus werd op zijn beurt 
in 1881 gelukgewenst met de geboorte van zijn oudste dochter. Verschillende brieven zijn 
gericht aan de ‘Waarde neef’ en naar aristocratisch gebruik opgesteld in het Frans. Vader 
Joan maakte gebruik van het in 1881 al ingeburgerde telegram om nog op de dag van de 
geboorte het volgende te melden: ‘Ontvang mijne beste gelukwenschen veel voorspoed 
Voorspoed met kraamvrouw en kind Uw Vader’.104

3.6.2 Koperen en zilveren bruiloften

In het deel over de huwelijksnetwerken is de betekenis van het huwelijk behandeld. Hier-
mee smeedde men nieuwe verwantschapsbanden of versterkte al bestaande en positio-

97    Nl-HtBHIC, 319, DJvZ, inv.nr. 179. 
98    Nl-HtBHIC, 319, DJvZ, inv.nr. 136, Geboortebericht van M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen en adreslijsten 

voor verzending, 1852.
99    Van Balkom en Van Gorp, Uitgegroeid tot Helvoirt, 78 en 226.
100   Van Balkom en Van Gorp, Uitgegroeid tot Helvoirt, 9, 13, 50, 78, 186-187, 214-215, 233; Van Oirschot en Jansen, 

De monumenten, 107-108.
101   Van den Oord, ‘ “Papenvreters” ’.
102   Ruberg, Conventionele correspondentie, 204.
103   Nl-HtBHIC, 319, DJvZ, inv.nr. 125. 
104   Telegrammen dwongen tot beknoptheid. Ruberg, Conventionele correspondentie, 213.
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neerde men zich op het sociale speelveld. Op bepaalde traditionele momenten stond men 
nog eens stil bij die gebeurtenis en keek terug op wat er sindsdien gebeurd was. Zo’n 
moment vormde tevens de aanleiding om de verwantschapsbanden te (her)bevestigen 
en de positie ten opzichte van vrienden, kennissen en relaties te (her)bepalen.105 We heb-
ben hiervoor gezien dat een scheiding in adellijke kringen in de negentiende eeuw een 
uitzondering was. Wel zien we een relatief groot aantal korte huwelijken doordat de part-
ners op latere leeftijd huwden en/of vroegtijdig overleden. Toch vierde een groot aantal 
getrouwde mannen in de populatie het zilveren bruiloftsfeest en enkelen beleefden zelfs 
een gouden bruiloft. In verschillende familiearchieven bevindt zich dan ook informatie 
met betrekking tot bruiloften.

Carel Wesselman van Helmond en Anna de Jonge van Zwijnsbergen vierden hun kope-
ren bruiloft samen met gasten op het kasteel te Helmond met een diner, een feest gelar-
deerd met tableaus vivant, komische scènes en liederen en tot slot een bal. Een dergelijk 
programma is ook bewaard gebleven van de zilveren bruiloft van haar zuster Françoise de 
Jonge van Zwijnsbergen en Karel de Vidal de Saint Germain.106 Evenals bij een huwelijk 
was een diner dus onderdeel van de festiviteiten, zoals ook bij de gouden bruiloft van het 
echtpaar Johannes de van der Schueren en Sophia van Bommel in 1874. Josephus de la 
Court en zijn echtgenote ontvingen een uitnodiging met daarin het verzoek om het bruids-
paar ‘den eer aan te doen den 5 Mei ten 5 ure bij [hen] te komen dineren.’ De genodigden 

Afb. 3.21 Van familiewapens 
voorzien voorblad van de beurt-
zang in het Frans voor het echt-
paar De la Court-Béthune ter 
gelegenheid van hun dertigjarig 
huwelijk in 1900, van de hand 
van hun dochters jonkvrouw 
P.M.J.G. de la Court (1887-1963) 
en jonkvrouw C.M.J.V.G.E. de la 
Court (1889-1980) (Nl-HtBHIC, 
305, VdMdlC, inv.nr. 1014).
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zelf hielden ter gelegenheid van hun zilveren bruiloft ook een diner, zoals blijkt uit de uit-
nodiging die zij stuurden aan Willem de la Court waarin zij hem uitnodigden ‘d’assister 
au diner qu’ils donnerant le 3 juin à 6½ heures, à l’occassion de leurs noces d’argent.’107

Het echtpaar De la Court-De Béthune vierde ook nog hun dertigjarig huwelijksfeest en 
ter ere daarvan verblijdden de dochters Paulina van 13 jaar en Claire van 10 jaar hun ou-
ders met een soort beurtzang in het Frans, vervaardigd in schoonschrift op met twee fa-
miliewapens versierd papier.108

Zij waren niet de enige kinderen die hun ouders vereerden met meer of minder stich-
telijk dichtwerk ter gelegenheid van de heuglijke dag. De kinderen van François de Jonge 
en Anna Martini dichtten voor hun ouders bij hun zilveren bruiloft, die gevierd werd op 
Huize Jagtlust op 23 juni 1814.109 Nadat ze eerst enkele regels gewijd hebben aan wat er zo 
al in die vijfentwintig jaar fout had kunnen gaan, zoals de voortijdige dood van de ouders 
of ruzie in de familie, constateren ze dat ze het geluk hebben gehad waarnaar veel ande-
ren verlangen. Ze vervolgen dan met:

Wat moet dan ons loflied weezen?
God te danken en vreezen,
ons lied te heffen naar omhoog.

Het gedicht eindigt met een bede aan God de ouders nog lang te laten leven,

tot genoegen Uwer kinderen,
die, instee uw vreugd verminderen,
het sieraad uwer jaaren zijn.

Dat vooruitzicht op een langer leven waarbij al gedacht werd aan de gouden bruiloft, 
wordt tevens verwoord in een iets minder stichtelijk gedicht. Het is ook van de hand van 
kinderen uit de familie De Jonge van Zwijnsbergen en heeft overigens wel dezelfde strek-
king als het vorige.110

Al die gedichten bij bijzondere familiegebeurtenissen, zowel van eigen hand als over-
geschreven uit een voorbeeldboek, dienden tot versterking van de banden tussen de fami-
lieleden. Ze schetsten een ideaalbeeld ten aanzien van huiselijkheid en gezinsleven dat 
aansloot bij de voorbeelden die de negentiende-eeuwers kregen aangereikt door de dich-
ter Tollens en zijn collega’s.111 Ook binnen de adellijke families in het negentiende-eeuwse 
Brabant lijkt er dus sprake te zijn geweest van een burgerlijk huiselijkheidsideaal.

105   Vergelijk voor de Enschedese textielelite Hammer-Stroeve, Familiezoet, 125-132.
106   Nl-HtBHIC, 319, DJvZ, inv.nr. 446, Gedichten, predikaties, toespraken, programma’s en menu’s bij festivitei-

ten, 18e-20e eeuw.
107   Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 1058, Uitnodiging voor 50-jarig huwelijksfeest van J.F. ridder van de Schue-

ren en S.H. van Bommel voor Louise H. de la Court, 1874; inv.nr. 1065, Uitnodiging voor Willem J. de la Court 
bij zilveren bruiloft van onbekende de la Court, 1895. Volgens de omschrijving van inv.nr. 1058 zou de uitno-
diging gericht zijn aan de zuster van Josephus, maar volgens de tekst op de uitnodiging is deze gericht aan 
‘Jonkheer & Mevrouw de la Court’. Ik beschouw dit daarom als een uitnodiging aan Josephus.

108   Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 1014, Gedichten opgedragen aan Josephus M. de la Court en Maria A. de 
Bethune, 1877-1913.

109   Nl-HtBHIC, 319, DJvZ, inv.nr. 49, Gedichten voor F.A. de Jonge, circa 1809-1820. Bij de zilveren bruiloft dicht-
ten ook een broer van François, een student, in het Latijn en verschillende andere personen in het Frans.

110   Nl-HtBHIC, 319, DJvZ, inv.nr. 446.
111    De Nijs, In veilige haven, 80-86, 90-91.
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Een ideaalbeeld uit een andere bron kregen Joan de Jonge van Zwijnsbergen en zijn 
vrouw voorgehouden in de preek die dominee L.C. Schuller tot Peursum hield bij hun zil-
veren bruiloft in 1876.112 Dominee Schuller was, nadat hij in Woudenberg kandidaat was 
geweest, van 1875 tot 1877 dominee van de protestantse gemeente in Helvoirt. In latere ja-
ren zijn er van zijn hand verschillende publicaties verschenen waaronder Vreugde en rouw 
in ons gezin.113 In zijn preek stelde hij dat God steeds het middelpunt moet zijn van de ver-
schillende kringen waarin men verkeert, waaronder die van het christelijk huisgezin. Als 
voorbeeld volgde dan het verhaal van de Ark van het Verbond, het zinnebeeld van Gods 
aanwezigheid. Deze verbleef tijdens de overbrenging naar Jeruzalem door koning David 
enige tijd in het huisgezin van Obed-Edom en dit bracht dit gezin voorspoed en dus con-
cludeerde Schuller: ‘Hoe gelukkig het huis waar de Heer woont, hoe zalig het huisgezin 
dat zijn zegen erkent.’ Niet alle gezinnen deden dat overigens en leden bijvoorbeeld aan 
onderlinge verdeeldheid en daar kon niets goeds uit voortkomen. Het ging diegenen goed 
die zich aan zijn wil onderwierpen, want zo meende Schuller: ‘De Heere zegent de gezin-
nen die hem dienen.’ Zo’n levenshouding was het best voor de kinderen en dergelijke ge-
zinnen waren tevens een zegen voor de maatschappij.

Het is natuurlijk de vraag in hoeverre het leven van ouders en kinderen werkelijk over-
eenkwam met het in de gedichten en preek geschetste ideaalbeeld. Volgens De Nijs hebben 
historici soms te gemakkelijk aangenomen dat tussen de in adviesliteratuur, gedichten en 
geschriften verwoorde normen en waarden en het dagelijkse handelen van personen een 
overeenkomst bestond.114 Dat dat niet zo is, leert ons bijvoorbeeld het leven van Joan de Jonge 
van Zwijnsbergen. Hij wist uit eigen ervaring wat er gebeurde als in een gezin de door domi-
nee Schuller geschetste verdeeldheid ontstond. Zijn moeder kreeg een verhouding met een 
baron van Utenhove, waarna een scheiding volgde toen Joan nog maar negen jaar oud was.115

De toespraak die Arnold de la Court hield bij de zilveren bruiloft van zijn ouders,116 geeft 
een idee van de werkelijkheid zoals betrokkenen die zelf ervoeren. Ook hier valt echter niet 
uit te sluiten dat zo’n toespraak die werkelijkheid in zekere zin idealiseert. Arnold begon 
zijn toespraak met de vraag ‘met welke woorden kunnen wij onze ouders genoeg prijzen, 
door welke daden hun bewijzen de dankbaarheid die ons bezielt?’ Dat kon niet zo moeilijk 
zijn, gezien hetgeen ze zowel voor hun kinderen als voor de maatschappij hadden gedaan. 
Zijn vader had ‘van kindsbeen af de katholieke vaan hooggehouden’ en steeds gewerkt voor 
de goede zaak. Het zou te veel van de welwillendheid van de aanwezigen vergen om alles 
op te noemen. Arnold noemde wel de stichting van de ‘Katholieke Kiesvereeniging’ en de 
omverwerping van de liberale macht in stad en gewest. Zijn vader bevorderde in al zijn 
functies ‘de welvaart van kerk en staat’. Jos. de la Court bekleedde inderdaad een onafzien-
bare rij functies en hij werd in 1871 verkozen als lid van Provinciale Staten namens de an-
tiliberale rooms-katholieke kiesvereniging Noord-Brabant. Hij verkeerde omstreeks 1895 
op het hoogtepunt van zijn macht en invloed, hoewel hij in 1894 de benoeming tot Com-
missaris van de Koningin was misgelopen en per 1 maart 1895 zijn belangen in de Noord-
brabanter had moeten opgeven.117 De schildering van zijn vader door Arnold geeft dus een 
redelijk realistisch beeld van hem en is zeker geen vorm van overdreven verheerlijking.

Het bestaan van mannen en vrouwen uit de hogere kringen werd in sterke mate bepaald 
door het vigerende ‘gendercontract’. Dat was gebaseerd op het wezenlijk geachte onder-
scheid tussen man en vrouw, bestaande uit zowel lichamelijke als aangeboren geestelijke 
verschillen. De maatschappelijke uitwerking ervan leidde tot een structurele segregatie in 
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twee ‘separate spheres’. Mannen opereerden op de voorgrond en buitenshuis in de maat-
schappij, vrouwen op de achtergrond en binnenshuis voor het gezin. Dat was niet alleen 
het ideaal maar ook de praktijk in het dagelijks leven.118 Er bestond op dit gebied geen we-
zenlijk verschil tussen de burgerlijke elites zoals die door De Nijs en Hammer-Stroeve ge-
portretteerd zijn, en de Friese negentiende-eeuwse adel die volgens Kuiper reeds ten dele 
‘burgerlijk’ was.119 Arnold conformeerde zich aan dit beeld en deze praktijk door te stel-
len dat de taak van een moeder van nature meer verborgen was, maar zeker niet minder 
eervol. Daarnaast toonde zij zich ook actief op het terrein dat wel door vrouwen betreden 
mocht worden, namelijk dat van de zorg voor de armen en misdeelden. Zij was volgens 
haar zoon ‘een ijverig werkster voor de armen’ en bekleedde verschillende functies op dit 
terrein. Zo was zij lid van het bestuur van de plaatselijke St.-Elisabeths-Vereeniging en re-
gentes van het rooms-katholieke weeshuis in ’s-Hertogenbosch.120 Zij was overigens ook 
actief in de schemerzone tussen het private en publieke domein, zoals blijkt uit het voor-
beeld waarbij zij namens haar man een minister in ’s-Gravenhage bezocht.121 Ten aanzien 
van hun zorg voor de kinderen wilde Arnold geen verschil tussen hen maken. Zij hadden 
steeds één doel, namelijk ‘het vormen van brave kinderen van een christen huisgezin’ en 
spaarden daartoe ook geen kosten. ‘Door u zijn wij opgenomen in de kerk, u danken wij 
een christelijk geloof,’ concludeerde Arnold. Daarna wenste hij zijn ouders nog vele jaren 
samen en keek, evenals verschillende voorgangers, al uit naar hun gouden bruiloft. Hoe-
wel het gevaarlijk is om op basis van één voorbeeld conclusies te trekken, laten dit voor-
beeld en de hiervoor genoemde voorbeelden van gedichten zien dat in het familieleven 
van Brabantse adellijke families, zeker omstreeks 1900, een burgerlijke huiselijke cultuur 
valt te ontwaren. In hoeverre het burgerlijk huiselijkheidsideaal voor deze families werke-
lijk van belang was en in hoeverre zij zich in hun familieleven en onderlinge relaties aris-
tocraten toonden, heb ik op basis van het onderhavige onderzoek niet kunnen bepalen.

Natuurlijk nodigde men voor de viering van een bruiloft ook familieleden en relaties 
uit of bracht hen in ieder geval op de hoogte, waarna de felicitaties volgden. Joan de Jon-
ge van Zwijnsbergen en Susanne van Hardenbroek kregen bij hun zilveren bruiloft een 
reeks felicitaties overgebracht door middel van de in het sociale verkeer onmisbare visite-
kaartjes.122 De meeste waren voorzien van titel en naam of namen van de verstrekkers, 

112    Nl-HtBHIC, 319, DJvZ, inv.nr. 144, Preek door ds Schuller bij 25-jarig huwelijksfeest J. de Jonge van Zwijnsber-
gen en Susanna C.S. van Hardenbroek, 1876.

113    Van Balkom en Van Gorp, Uitgegroeid tot Helvoirt, 78; www.dominees.nl/search.php?srt=g&id=13843 (geraad-
pleegd 12 december 2013); Schuller tot Peursum, Vreugde en rouw in ons gezin.

114    De Nijs, In veilige haven, 63-64.
115    Ronnes en Bijsterveld, ‘Een manifestatie’, 55.
116   Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 1102, Toespraken door Arnoldus J. de la Court bij 25-jarig huwelijk van zijn 

ouders en bij huwelijk van zijn zuster Cecilia, 1895-1896.
117    Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk, 112-114. 
118    Kuiper, Adel in Friesland, 400; Hammer-Stroeve, Familiezoet, 9, 15-17.
119   Kuiper, Adel in Friesland, 411.
120   Zie voor de veranderingen in de deelname van vrouwen uit de elite in liefdadigheidsorganisaties in Noord-

Brabant in de negentiende eeuw Duijvendak, ‘Elite Families between Private and Public Life’, 83-87.
121    Duijvendak, ‘Elite Families between Private and Public Life’, 84.
122   Nl-HtBHIC, 319, DJvZ, inv.nr. 145, Visitekaarten en lijsten van beantwoorde felicitaties bij 25-jarig huwelijks-

feest J. de Jonge van Zwijnsbergen en Susanna C.S. van Hardenbroek, 1876. Zie voor het visitekaartje Montijn, 
Leven op stand, 129-130; De Nijs, In veilige haven, 256 en het gebruik ervan zoals dat wordt beschreven in Den 
Tex, Anna en Pauw van Wieldrecht, Vin-je dat we een hoed opmoeten?.
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eventueel een beroep of functie en woonplaats en de afkorting ‘p.f.’ (pour féliciter). Som-
mige kaartjes bevatten een kroontje123 en een aantal was voorzien van een felicitatie, zoals 
dat van ‘Monsieur et Madame Leemans van Heerdt’ met daarop ‘veel geluk met uw zilve-
ren bruiloftsfeest’ of dat van ‘Madame Douairière Von Schmidt auf Altenstadt Koopman’ 
waarop staat: ‘Encore bien des années de bonheur après ces 25 ans!’.124 

De douairière, die in 1876 blijkbaar tot het netwerk van de familie De Jonge van Zwijns-
bergen behoorde, komt niet voor op de eerder besproken lijst van familie en kennissen. 
Omdat zij in 1881 overleed, vormt dit nog een aanwijzing dat die lijst uit het begin van de 
jaren tachtig stamt. Die lijst met namen en de verzameling visitekaartjes komen voor een 
deel overeen. Als de veronderstelling juist is dat de lijst werd gebruikt bij geboortes, kun-
nen we concluderen dat de groep familieleden en relaties die men aanschreef bij een ge-
boorte en bij een bruiloft elkaar gedeeltelijk overlapten. In de verzameling visitekaartjes 
ontbreken nagenoeg de kaartjes van directe familieleden en voor een belangrijk deel ook 
die van verdere verwanten, maar dat zou kunnen komen omdat het bij de visitekaartjes 
gaat om personen die niet persoonlijk aanwezig zijn geweest maar schriftelijk gereageerd 
hebben.125 Verder is het opvallend dat zich onder de visitekaartjes geen enkel kaartje be-
vindt van een lid van één van de vooraanstaande katholieke families die wel op de lijst van 
familie en kennissen voorkomen. Wellicht speelt ook hier het verschil tussen persoonlijk 
aanwezig zijn en schriftelijk reageren.

Een belangrijk deel van diegenen die wel met een visitekaartje gereageerd hebben maar 
niet staan op de lijst uit de jaren tachtig, zijn personen uit de plaatselijke en regionale om-
geving. Uit Helvoirt zelf vinden we visitekaartjes van de katholieke hoofdonderwijzer Ma-
rinus Boset, leden van de familie Schoonus, de weduwe van oud-dominee Duijser en de 
echtgenote van dominee Schuller.126 Uit de omgeving komen bijvoorbeeld de kaartjes van 
de wethouder van Heusden en notarissen uit Vught en Grave. Het betreft respectievelijk 
Otto Verhagen, het echtpaar Molhuysen-Abbema en Adrianus van Gelsdorp. Evenals de 
weduwe Von Schmidt auf Altenstadt woonde ook de weduwe van Cornelis de Loecker, ex-
houtvester, in 1876 in Vught. Het was Anna Benjamina de Jong, een nicht van J.O. de Jong 
van Beek en Donk, die in 1882 overleed en daarom op de lijst ontbreekt. Een opvallend vi-
sitekaartje ten slotte is afkomstig van mejuffrouw E.M. Witz. Zij was de dochter van Josué 
Witz, die als drukker onder meer in Grave en Arnhem werkzaam was maar mede bekend 
is geworden als adoptiefzoon van de katholieke voorvechter Joachim George le Sage ten 
Broek, die in 1847 in Grave overleed. Het is dus niet zo dat de visitekaartjes van katholie-
ken per definitie ontbreken. Als het ontbreken van bepaalde categorieën kaartjes terug te 
voeren is op de eerder genoemde oorzaak, dan kunnen we concluderen dat men ten aan-
zien van de kring van familieleden, vrienden, kennissen en relaties geen wezenlijk onder-
scheid maakte tussen bijvoorbeeld een geboorte en een bruiloft.

3.6.3 Geschenken

Het stilstaan bij blijde familiegebeurtenissen zal ongetwijfeld ook gepaard zijn gegaan met 
het geven van geschenken. Door dit geven haalt men de banden aan met leden van de net-
werken waartoe men behoort of wil behoren en sluit anderen juist buiten. Binnen de fami-
lie versterken familiegebeurtenissen en de daarbij behorende uitwisseling van geschenken 
de familiebanden. Ten gevolge van het geven van een geschenk treedt echter ook het soci-
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ale fenomeen van wederkerigheid in werking. Met een gift brengt de gever tot uitdrukking 
dat er een band bestaat met de ontvanger en verwacht daarmee van de ontvanger een blijk 
van dankbaarheid.127 Bij een volmaakte wederkerigheid heeft deze blijk van dankbaarheid 
eenzelfde waarde als de gift, maar heel vaak zal dit niet zo zijn en ontstaat daarmee een 
asymmetrische verhouding waarin de ene partij de andere in zekere zin kan beheersen.

Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij de verhouding tussen ouders en kinderen. Natuurlijk 
geven ouders veel meer dan kinderen kunnen teruggeven, maar er is geen sprake van een-
richtingverkeer. De eerder aangehaalde gedichten ter gelegenheid van het bruiloftsfeest 
van de ouders zijn te beschouwen als een bijdrage van de kinderen aan het onderhoud van 
de onderlinge band. Uit de familiearchieven blijkt dat ook ter gelegenheid van verjaarda-
gen en nieuwjaar kinderen hun ouders verblijdden met versierde, al of niet op feestpapier, 
al of niet in schoonschrift vervaardigde versjes en felicitaties. Op latere leeftijd vormden 
deze gedichten de begeleiding van meer tastbare geschenken. In het archief van de fami-
lie De Jonge van Zwijnsbergen is bijvoorbeeld een lijst bewaard met verschillende opsom-
mingen van zilverwerk, waaronder cadeaus die ontvangen zijn bij de zilveren bruiloft van 
Joan en Susanne.128 Hieruit blijkt dat twee van de vier dochters samen een aspergetang 
schonken en de drie zonen samen één taartlepel.

Die lijst laat ook zien dat vrijwel alle broers en zusters van het bruidspaar een zilveren 
voorwerp schonken. Drie broers van Susanne gaven een pièce de milieu bestaande uit een 
zilveren voet en een kristallen schaal. Twee broers vulden dit aan met een etui ijslepels en 
een druivenschaar. De laatste broer schonk een slacouvert bestaande uit een lepel en vork 
en de enige zuster voorzag de ontbijttafel van twee zilveren botervlootjes en een kristal-
len kaasstolp met zilveren knop. Een zwager van Joan vulde dit aan met een sardinebakje 
en de twee halfzusters en één halfbroer van Joan samen met een blad met zes eierdopjes. 
Het geven van deze toch vrij prijzige geschenken bleef niet beperkt tot de naaste fami-
lie. Oud-onderwijzer Hendrik Verzijl die bij de familie De Jonge inwoonde, bevestigde de 
band met de familie door de gift van twee met zilver gemonteerde karaffen. De weduwe 
van oud-dominee G.J. Duijser beperkte zich samen met iemand anders tot de gift van een 
tweede sardinebakje en zelfs de tuinman liet zich niet onbetuigd met de gift van een zilve-
ren vlalepel.129 Ook de asymmetrische verhouding tussen familie en personeel kende een 
zekere vorm van wederkerigheid.130

123    Amy Groskamp-Ten Have heeft het bij gebruik van een kroontje op een visitekaartje alleen over het kaartje 
van een adellijk jong meisje dat of het kroontje of haar titel vermeldt. Groskamp-Ten Have, Hoe hoort het ei-
genlijk?, 279. In de verzameling uit 1876 bevinden zich echter ook kaartjes van echtparen of mannen met een 
kroontje en soms ook de titel.

124   W.F. Leemans was in 1876 ingenieur eerste klasse bij Rijkswaterstaat en was in 1872 gehuwd met A.M.F. barones 
van Heerdt. www.parlement.com/id/vg09lly6jvz2/w_f_leemans (geraadpleegd op 9 juni 2015). A.G.M. Koop-
man was in 1850 in Sint-Oedenrode gehuwd met J.G.G. von Schmidt auf Altenstadt, in 1875 in Vught overleden.

125    ‘Visitekaartjes als rouwbeklag, felicitaties e.d. worden – ook bij de naaste buren – niet afgegeven, noch in de 
bus gedeponeerd, maar over de post gezonden.’ Groskamp-Ten Have, Hoe hoort het eigenlijk?, 278.

126   Dominee Schuller vertrok in 1877 weer uit Helvoirt, hoofdonderwijzer Boset vierde er in 1901 zijn gouden on-
derwijzersjubileum. Van Balkom en Van Gorp, Uitgegroeid tot Helvoirt, 13 en 78.

127   Moes, Onder aristocraten, 36; De Nijs, In veilige haven, 263-264.
128   Nl-HtBHIC, 319, DJvZ, inv.nr. 147, Lijsten van schilderijen en familieportretten, van zilver-, linnen- en pelle-

goed op kasteel Zwijnsbergen, 1858-1878.
129   Zie voor al deze voorwerpen Glerum, Aan tafel, 193-200.
130   Zie ook paragraaf 5.3.1.
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Wat leert ons nu deze geschenkenlijst? Ten eerste is het de enige lijst van geschenken 
die ik ben tegengekomen en wel te midden van verschillende andere opsommingen van 
zilveren voorwerpen. Ook in andere familiearchieven komen al of niet als onderdeel van 
een inventarisatie van de inboedel talloze opsommingen met zilverwerk voor. Het fami-
liezilver nam een belangrijke plaats in het leven van vooraanstaande families in en deze 
hechtten daar ook aan. Het gebruik van het tafelzilver uit de familie kon bij gebrek aan 
andere kenmerken nog altijd dienen als een teken van adeldom.131

Het familiezilver werd doorgegeven van generatie op generatie en met name aan de 
dochters. Vooral op dat matriarchale aspect gaat Ursula den Tex in als zij de verdeling van 
de erfenis van haar moeder beschrijft. Zij noteert daarbij: ‘Het is de voor een bezittende 
klasse vanzelfsprekende keten van het doorgeven van bezit, de voor de aristocratie zo van-
zelfsprekende overlevering van traditie.’ En bij dat doorgeven hoorde ook de opdracht de 
traditie voort te zetten en het zilver te poetsen.132 Of het familiezilver nu wel of niet be-
hoorde tot de kern van de adelsmentaliteit of wellicht die van de hogere burgercultuur,133 
met name zilveren voorwerpen waren bij uitstek geschikt om als geschenk de onderlinge 
familieband te versterken.

3.7 Het overlijden en begrafenissen

3.7.1 Rouwbrieven

De inhoud van rouwbrieven waarmee men familieleden, vrienden en kennissen en rela-
ties in kennis stelde van het overlijden van een familielid, varieerde in de loop der tijd. Wa-
ren rouwbrieven uit het begin van de negentiende eeuw vaak nog persoonlijk en gevoelvol 
van karakter, na het midden van die eeuw veranderden ze in korte feitelijke mededelin-
gen waarin bijvoorbeeld veel minder werd verwezen naar de eventuele ziekte waaraan de 
overledene bezweken was. Ook de vorm was onderhevig aan verandering. Het gebruik 
van geschreven in plaats van gedrukte rouwbrieven kan als een uiting van stand worden 
beschouwd maar kan ook duiden op een grotere intimiteit.134

In het archief van de familie De Jonge van Zwijnsbergen bevinden zich zowel ge-
schreven als gedrukte rouwbrieven en ook de tussenvorm waarbij de standaardtekst is 
gedrukt en de persoonlijke aanduidingen met betrekking tot de geadresseerde en de on-
dertekening met de hand zijn ingevuld. Deze tussenvorm is bijvoorbeeld gebruikt bij 
een aantal rouwbrieven van naaste familieleden uit de eerste helft van de negentiende 
eeuw.135 In twee brieven komt een verwijzing voor naar de ziekte van de overledene en 
beide bevatten ook de wens dat de geadresseerde lang voor smartelijke sterfgevallen ge-
spaard mag blijven. De in de tweede helft van de negentiende eeuw en in de twintigste 
eeuw ontvangen rouwbrieven zijn bijna allemaal gedrukt en bevatten ten aanzien van de 
overledene het feit van het overlijden, de ouderdom en soms de toevoeging dat het over-
lijden heeft plaatsgevonden ‘na eene langdurige ongesteldheid’ of ‘na geduldig lijden’.136 
Als de overledene een man is, vermeldt de rouwbrief meestal tevens zijn (belangrijkste) 
functies. De rouwbrieven zijn op de weinige exemplaren uit de eerste helft van de ne-
gentiende eeuw na dus tamelijk zakelijk van toon en inhoud in overeenstemming met 
de algemene trend.
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Conclusies met betrekking tot de vorm van de rouwbrieven zijn moeilijk te trekken. 
De rouwbrieven van naaste familieleden ontbreken vrijwel en dat kan een verklaring zijn 
voor het feit dat er ook vrijwel geen geschreven rouwbrieven voorkomen in het archief. 
Deze waren immers een teken van stand en intimiteit, en zijn dus eerder te verwachten 
van naaste familieleden dan van anderen. De hiervoor vermelde tussenvorm is gebruikt 
voor de rouwbrieven van de vader en moeder van Marinus de Jonge van Zwijnsbergen en 
tussen de correspondentie van diens naamgenoot en kleinzoon bevindt zich het overlij-
densbericht van de zoon, respectievelijk vader Joan de Jonge van Zwijnsbergen. Dit is een 
gedrukte rouwbrief met de mededeling van het overlijden ‘na een langdurig en smarte-
lijk lijden’. In de correspondentie van Joan bevindt zich de rouwbrief waarin zijn zwager 
het overlijden van Joans zuster meldt met de woorden ‘Zacht en kalm ontsliep zij heden 
avond’.137 In zijn correspondentie bevinden zich ook een aantal rouwbrieven die hij ont-
ving in zijn hoedanigheid van lid van de ridderschap, bijvoorbeeld naar aanleiding van het 
overlijden van de medeleden J.F. de van der Schueren en Ch.P. de Senarclens de Grancy. 
De laatste was overigens gehuwd met een achternicht van Joan uit de familie Martini. Van 
deze familie zijn meerdere rouwbrieven bewaard gebleven evenals van andere leden uit 
het ruime familienetwerk.

Wat vertellen de bewaard gebleven rouwbrieven uit het archief van de familie De Jon-
ge van Zwijnsbergen ons over hun omgang met familieleden en vrienden, kennissen en 
relaties? Opvallend is de geringe hoeveelheid correspondentie rondom het overlijden die 
bewaard is gebleven. Dat betreft dan zowel ontvangen rouwbrieven als ontvangen reacties 
op de rouwbrieven die men zelf heeft verstuurd. De drie generaties De Jonge van Zwijns-
bergen van wie correspondentie bewaard is gebleven, moeten in die meer dan honderd 
jaar veel meer rouwbrieven hebben ontvangen dan er zich in het archief bevinden. Zo-
als we al gezien hebben, is van het overlijden van naaste familieleden daarin vrijwel geen 
weerslag te vinden. Ook het overlijden van leden uit het uitgebreide familienetwerk dat 
bij de huwelijken zo ruim vertegenwoordigd is, vinden we maar in geringe mate terug in 
het archief. Vrienden en kennissen ontbreken vrijwel. Wel betreft een relatief groot aantal 
van de bewaard gebleven rouwbrieven ‘officiële’ relaties. Daaronder schaar ik die van de 
ridderschapsleden maar ook de rouwbrieven die Marinus en Joan ontvingen in het kader 
van hun functies aan het hof. Marinus was kamerheer in buitengewone dienst van 1844 
tot zijn dood in 1864 en zijn zoon Joan vervulde dezelfde functie van 1857 tot zijn dood in 
1881. Daarnaast was deze laatste vanaf 1853 ook jagermeester. Voorbeelden van dergelijke 
rouwbrieven zijn de mededelingen van het overlijden van kamerheer in buitengewone 

131    Kuiper, Adel in Friesland, 370; Kuiper en Frieswijk, ‘Van landadel naar historisch instituut’, 29. Zie ook de be-
schrijving van ’t Joppe met de zilverzameling in Van Hövell tot Westerflier en Van Hövell tot Westerflier, Zo-
mers met Marieliesel, 39 en de talloze verwijzingen naar zilverwerk en zilveren voorwerpen in Den Tex, Anna.

132    Kuiper, Adel in Friesland, 194; Den Tex, Anna, 190-191.
133    Kuiper, ‘Naar een antropologie’, 182-183.
134   Ruberg, Conventionele correspondentie, 207-208, 217, 227-228.
135    Nl-HtBHIC, 319, DJvZ, inv.nr. 75.
136   Nl-HtBHIC, 319, DJvZ, inv.nr. 125; inv.nr. 126; inv.nr. 179, citaten uit de rouwbrieven van W.R. baron van Tuyll 

van Serooskerken van 22 oktober 1878, jonkheer Ch.P. de Senarclens de Grancy van 2 december 1878 en jonk-
heer G.J.G. Klerck van 18 januari 1884.

137    Nl-HtBHIC, 319, DJvZ, inv.nr. 126, Rouwbrief van S.P.G. de Jonge van Zwijnsbergen van 18 juli 1875; inv.nr. 179, 
Rouwbrief van Joan de Jonge van Zwijnsbergen van 27 augustus 1881.
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dienst W.R. baron van Tuyll van Serooskerken en dat van opper-hofmaarschalk H.M.C. 
baron Clifford, beide in 1878. In 1848 ontving Marinus naar aanleiding van het overlijden 
van zijn moeder brieven van de kamerheer in dienst namens de koning en de adjudant 
van de koning.138 Correspondentie met het hof was blijkbaar belangrijk genoeg om te be-
waren. Dat zien we ook aan de bewaard gebleven brieven van prins Frederik aan vader en 
zoon Martini, waaronder een condoleancebrief aan Antoni Martini bij het overlijden van 
diens vader waarin de prins hem en zijn familieleden zijn ‘opregte deelneming in dezen 
droevigen ramp’ overbracht en waarin hij de wens uitsprak dat de ‘herinnering aan de 
deugden en verdiensten aan den Overledene U allen moge vertroosten en opbeuren.’139 
Dergelijke brieven van koning Willem I en prins Frederik zijn ook te vinden op kasteel 
Heeze. Op de map met condoleancebrieven uit 1843 schreef de weduwe van de overleden 
Jan Diederik van Tuyll van Serooskerken: ‘Lettres de la condoleance des Rois, Princes e 
Ministres a l’occassion de la mort de nou [sic] meilleur ami 9 Juillet 1843’.140 De bewaard 
gebleven correspondentie ten aanzien van het overlijden vertelt ons dus weinig over het 
netwerk van familieleden en vrienden. Wel vormt deze een neerslag van het aanzien dat 
de familie genoot, zoals dat tot uiting kwam in aanzienlijke functies die de mannen be-
kleedden en de verhouding met het hof en de koninklijke familie.

3.7.2 Begrafenissen

‘Bij een begrafenis staat de overledene weliswaar in het middelpunt van de belangstelling, 
maar in feite gaat het om de overlevenden.’ Dit citaat geeft aan dat door iemands dood er 
veranderingen optreden in de netwerken waarvan hij of zij deel uitmaakte. Begrafenisritu-
elen dienen mede om te komen tot herschikking van de verhoudingen in het netwerk, de 
groepshandhaving en onderhoud van de groepscohesie en daarmee ook tot het uitdragen 
van de groepsidentiteit. In dat kader is natuurlijk het uitnodigingsbeleid van belang. De sa-
menstelling van de groep uitgenodigden vormt een weergave van het maatschappelijk net-
werk van de overledene en de deelnemers laten door hun aanwezigheid zien dat deze een 
van hen was.141 In de door mij onderzochte archieven zijn gegevens bewaard die ons een 
blik gunnen op deze beide aspecten. Het gaat om de uitvaart van Josephus Smits, broer van 
Johannes Smits van Eckart, de begrafenis van de zuster van de beide Smitsen en weduwe 
van Michaël van der Beken Pasteel en de uitvaart van Marinus de Jonge van Zwijnsbergen.

Hoewel Josephus Smits zelf niet van adel was, maakte hij wel deel uit van hetzelfde net-
werk als zijn adellijke broer en daarom is het toch interessant een blik te werpen op de 
lijst van aanwezigen bij zijn uitvaart in 1845.142 Deze lijst bevat ongeveer driehonderd na-
men en is ten eerste een staalkaart van de elite van het Noord-Brabant uit die jaren. Meer 
dan de helft van de leden van de ridderschap uit 1845 staat erop en families als Van Rijcke-
vorsel, Van Meeuwen en Van Hugenpoth zijn met verschillende leden vertegenwoordigd. 
Daarnaast prijken ook aanzienlijke niet-adellijke families op de lijst. De notabelen uit een 
reeks Brabantse plaatsen, bestaande uit burgemeesters, pastoors en predikanten, waren 
uitgenodigd, maar ook overige aanzienlijke inwoners, zoals de weduwe van J.F. de Kuijper 
uit Veghel en die van J.D. van Tuyll van Serooskerken uit Heeze. De bestuurlijke elite van 
de provincie was natuurlijk vertegenwoordigd via de leden van aanzienlijke families maar 
ook door de gouverneur uit 1845, A.J.L. Borret, en zijn voorganger. De landelijke overheid 
was onder meer aanwezig in de persoon van staatsraad J.B. van Son, minister van Binnen-
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landse Zaken W.A. baron Schimmelpenninck van der Oye en leden van de Hoge Raad. De 
afvaardiging van de kerkelijke overheid ten slotte bestond onder meer uit drie bisschop-
pen, namelijk H. den Dubbelden, J. Zwijsen en C.L. baron de Wijkerslooth.143 Hoewel het 
in 1845 ging om de begrafenis van een aanzienlijke katholiek ontbreken aanzienlijke pro-
testanten geenszins. Naast protestantse leden van de ridderschap bezochten ook bijvoor-
beeld J. de Jong van Beek en Donk en C.F. Wesselman de uitvaart.

Van de uitvaart van de zuster van Josephus Smits in 1879 is een lijst overgeleverd met 
de aanverwanten, vrienden en buren die uitgenodigd en verschenen waren en in de weer-
gegeven volgorde de lijkstoet vormden.144 Deze werd geopend door mannelijke verwanten 
van de overledene. Omdat het echtpaar Van der Beken Pasteel-Smits zelf geen kinderen 
had en haar broers al overleden waren, zijn dit een aantal neven en daarna een aantal ach-
terneven. Vervolgens volgden de vrouwelijke familieleden beginnend met de enige nog 
in leven zijnde schoonzuster en daarna nichten, aangetrouwde nichten en achternichten. 
Onder deze naaste familieleden bevinden zich onder andere telgen uit de families Van 
Rijckevorsel van Kessel, De Kuijper, Van Hugenpoth, Van der Kun en Ingenhousz. Uit het 
vervolg blijkt dat daarna de verdere familie aansloot, vervolgens de ‘opgekomen autoritei-
ten’ en ‘vrienden en geburen’. Uit welke personen deze laatste groepen bestonden is niet 
bekend. Het feit dat met name de autoriteiten niet met naam en toenaam zijn genoemd 
doet vermoeden dat deze vooral van plaatselijke en regionale betekenis zijn geweest. De 
uitvaart van haar broer 34 jaar eerder laat zien dat de familie Smits tot de aanzienlijke fa-
milies van Noord-Brabant en zeker van Eindhoven behoorde, maar haar echtgenoot was 
al 15 jaar dood en dus zullen de contacten in het publieke domein verminderd zijn. De 
maatschappelijke positie van een echtpaar was in de negentiende eeuw nu eenmaal vooral 
gekoppeld aan die van de echtgenoot.

In 1916 overleed Marinus de Jonge van Zwijnsbergen en van de activiteiten met betrek-
king tot zijn overlijden en uitvaart is een dossier bewaard gebleven met daarin de aan-
tekeningen van zijn oudste zoon Joan.145 De familie meldde het overlijden door middel 
van telegrammen. De groep aangeschrevenen bestaat voor het merendeel uit bloed- en 
aanverwanten uit het familienetwerk. Met oom en tante zijn aangeduid broers, zusters 
en zwagers van de overledene, maar ook een tante en een nicht. Verder een reeks neven 
en nichten van de overledene en hun kinderen maar bijvoorbeeld ook de weduwnaar van 
zijn aangetrouwde tante en de schoonvader van zijn dochter. Onder de niet-familieleden 
vinden we een notaris en de familie Van Gogh. Zoals al eerder vermeld, behoorde deze 
tot de vriendenkring van de familie De Jonge van Zwijnsbergen. Hoewel het vak van aan-
zegger in de loop van de negentiende eeuw in verval raakte,146 maakte de familie De Jonge 

138    Nl-HtBHIC, 319, DJvZ, inv.nr. 75; inv.nr. 126.
139   Nl-HtBHIC, 221, CGKW, inv.nr. 1766, Brieven van prins Frederik aan A. – en H.B. Martini, 1833-1848.
140   Douma, De bewoners van kasteel Heeze, 78-79; HKH, inv.nr. D64, Trommel met familiestukken, Bundel D, Map 

Condoleancebrieven 1843 en 1862.
141    Van den Bosch, ‘De laatste eer’, 181-182, 192-193, citaat 181.
142   Nl-HtBHIC, 321, SvO, inv.nr. 26, Lijst van honderden namen, van deelnemers aan begrafenis Josephus Smits, 

1845.
143   Zie voor De Wijkerslooth Moes, Onder aristocraten, 13-26.
144   Nl-HtBHIC, 321, SvO, inv.nr. 86, Overlijden M.A. van der Beken Pasteel-Smits, 1879.
145   Nl-HtBHIC, 319, DJvZ, inv.nr. 276, Overlijden en begrafenis Marinus B.W. de Jonge van Zwijnsbergen, 1916.
146   Zie over het aanzeggen Ruberg, Conventionele correspondentie, 200-202.
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van Zwijnsbergen er in 1916 nog gebruik van zoals blijkt uit de betaling van f 5,– aan deze 
functionaris. Hij heeft waarschijnlijk het overlijden meegedeeld aan buurt- en plaatsgeno-
ten en hen uitgenodigd voor de begrafenis. Van de plaatsgenoten buiten de buurt bestaat 
een lijstje ‘Invités buiten de buurt’. Hierop figureren de burgemeester, de stationschef, 
de armmeester, de smid, de wagenmaker, de barbier en andere Helvoirtenaren. Andere 
dorpsgenoten verleenden hun medewerking tijdens de begrafenis, zoals de luiders, de 
dragers, de veldwachter en doodgraver.

Indien we deze drie uitvaarten met elkaar vergelijken dan kunnen we constateren dat 
tot de genodigden in ieder geval naaste en verdere verwanten behoorden. Dat is niet ver-
rassend. Het gaat bij een uitvaart immers mede om de positie van de overledene in de 
netwerken waarvan hij of zij deel uitmaakte en daarbij is het familienetwerk van belang. 
Verder waren vrienden, buurt- en plaatsgenoten aanwezig, die daarmee bevestigden dat 
de overledenen ‘één van hen’ was geweest . Zij beeldden een deel van het sociale netwerk 
van de overledene uit. Ten aanzien van de categorie ‘relaties’ zijn de begrafenissen van Jo-
sephus Smits in 1845 en die van Marinus de Jonge van Zwijnsbergen in 1916 te beschou-
wen als uitersten. Voor zover blijkt uit de aantekeningen werd de laatste begrafenis niet 
bijgewoond door autoriteiten op een hoger niveau dan het plaatselijke. Dat sluit ook aan 
bij de persoon van de overledene. Marinus bekleedde tijdens zijn leven geen aanzienlijke 
functies en hij profileerde zich niet als bestuurder. Hij was ook niet meer in het bezit van 
kasteel Zwijnsbergen en is te beschouwen als een dorpsnotabele. Het uitnodigingsbeleid 
voor zijn uitvaart is hiermee in overstemming. Dit in tegenstelling tot dat van de uitvaart 
van Josephus, die zich op plaatselijke en provinciaal niveau wel had gemanifesteerd en 
wiens broer in 1845 was opgenomen in de adelstand. Zij behoorden tot een rijke familie 
die deze rijkdom wilde omzetten in aanzien en haar economisch kapitaal wilde transfor-
meren in sociaal kapitaal. Het uitnodigingsbeleid bij de begrafenis vormde hiervan zowel 
een uiting als een stap in dat transformatieproces.

3.8 Vrienden en buren

De contacten tussen familieleden, vrienden en kennissen bleven natuurlijk niet beperkt 
tot de hiervoor besproken familiegebeurtenissen. Het onderhoud van de sociale relaties in 
de netwerken van vrienden en buren vergde verdergaande investeringen van tijd en aan-
dacht. Men ging daarom bij elkaar op bezoek, dineerde met elkaar en voerde een onder-
linge correspondentie. Soms gaf men extra inhoud aan een relatie door de andere partij 
‘vriend’ te noemen.

Om met dat laatste te beginnen volgen hier enkele voorbeelden waarin mannen elkaar 
als zodanig aanduidden. Het eerste is de huwelijksakte van Michaël van der Beken Pas-
teel, waaruit blijkt dat deze rooms-katholiek de protestant Carel Frederik Wesselman als 
zijn vriend beschouwde.147 Van der Beken Pasteel was in 1816 advocaat te Eindhoven en 
Wesselman districtscommissaris van oostelijk Noord-Brabant en secretaris van de com-
missie van landbouw in Noord-Brabant. In deze laatste hoedanigheid correspondeerde 
hij in 1844 en 1845 met de voorzitter van deze commissie, de rooms-katholiek Paulus de 
la Court.148 De aanhef van zijn brieven luidt ‘Amice!’ en hij ondertekende met ‘Uw vriend 
Wesselman’. Uit de inhoud van de brieven valt af te leiden dat de mannen elkaar ook be-



 3.8 Vrienden en buren 225

zochten. Van Kempen rept bijvoorbeeld over een bezoek dat Wesselman in 1844 bracht 
aan het landgoed van De la Court.149 Blijkbaar hadden zij niet alleen contact met elkaar 
over landbouwzaken maar ook over gebeurtenissen die raakten aan Wesselmans functie 
van districtscommissaris. Deze bevestigde dat hij conform de brief van De la Court de 
zoon van de burgemeester van de Beersen had voorgedragen als opvolger van zijn vader 
en dat hij het verzoek van De la Court om een van zijn pachters in de raad te plaatsen al-
leszins billijk vond, maar dat hij daar op dat moment niets aan kon doen. Hij betreurde 
het dat De la Court vanwege zijn gevorderde leeftijd (deze was op dat moment 83 jaar) zelf 
niet meer als raadslid benoemd kon worden, want ‘de gegoeden, caeteris paribus, zijn de 
beste regenten, zij houden het panneke bij den steel.’150 Wesselman correspondeerde ook 
met de belijdend katholiek gouverneur A.J.L. Borret die een intieme vriend van Wessel-
man was. Beide mannen schreven elkaar op het hoogtepunt van hun briefwisseling in de 
jaren veertig zo’n twee à drie brieven per maand over politieke, bestuurlijke en economi-
sche zaken, waarbij zij deze zelf als apolitiek beschouwden. Religieuze kwesties bleven 
eveneens buiten beschouwing. Meer persoonlijk werden de brieven als Borret bijvoor-
beeld de klagende Wesselman troostte en bemoedigde.151

Een zoon van Wesselman correspondeerde met de gebroeders Van de Mortel.152 De twee 
brieven van Willem Wesselman aan Victor en Joannes van de Mortel werden in 1876 ge-
schreven als begeleiding bij een zending van 150 roggebroden namens Willem en zijn 
broer Adriaan Gilles (Gilles) voor de noodlijdende bevolking van Rosmalen. In maart 1876 
was het gebied rondom ’s-Hertogenbosch namelijk weer eens getroffen door waterover-
last en ook in Rosmalen was de situatie bar en boos.153 In Helmond had men een commis-
sie voor de noodlijdenden opgericht, die een lading steenkolen en klompen naar ’s-Her-
togenbosch zond. Wesselman maakte van de gelegenheid gebruik om zijn broden mee 
te sturen. Uit de brieven valt af te leiden dat de mannen elkaar ook persoonlijk kenden. 
Willem spreekt zijn medeleven uit met de blijkbaar slechte gezondheidstoestand van de 
vader van Victor en Joannes, doet de groeten aan diens vrouw en belooft Victor dat zodra 
de weg weer beter is hij eens lang zal komen.

Een neef van de gebroeders Wesselman, Emile, schreef op 23 augustus 1889 een brief 
aan Marinus de Jonge van Zwijnsbergen. Via deze brief met aanhef ‘Waarde Marinus’ laat 
hij weten hem de volgende week te verwachten voor de jacht.154 Beide protestantse kasteel-
heren gingen dus samen op jacht en zijn waarschijnlijk meer dan kennissen geweest. In 

147   Nl-HtBHIC, 321, SvO, inv.nr. 66, Huwelijksakte Michaël A.J. van der Beken Pasteel, en Maria A. Smits, 1816.
148   Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 388, Brieven aan Paulus E.A. de la Court en Maria J.T. van Bommel, 1810-

1847.
149   Van Kempen, ‘Het landbouwhart’, 185. Uit dit artikel blijkt dat hoewel de vader van Wesselman bij De la Court 

wel enige kennis van de landbouw aanwezig achtte, hij toch geen hoge dunk van de man had.
150   Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 388, Brief van 23 oktober 1844.
151    Van Kempen, ‘De voet in de stijgbeugel’, 129, 132-133. Dit artikel is het eerste van twee artikelen over de po-

gingen die Wesselman deed om zijn zoon als zijn opvolger benoemd te krijgen. Ook in het tweede artikel Van 
Kempen, ‘Een vervagend vooruitzicht’ komt de briefwisseling met Borret aan de orde.

152    Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 104, Brieven aan Victor F. van de Mortel en Catharina G. Mahie, 1854-1921; 
inv.nr. 132, Brief aan Joannes B.A. van de Mortel, van W. Wesselman, 1876.

153    Coppens, ‘Van ’s-Hertogenbosch naar Rosmalen’. Dit artikel komt uit een reeks artikelen in het tijdschrift Ros-
malla die gewijd is aan deze overstromingen.

154   Nl-HtBHIC, 319, DJvZ, inv.nr. 179. In de brief staat ook dat Marinus dan de architect zal meebrengen, maar ik 
heb niet kunnen achterhalen waarop deze opmerking betrekking heeft.
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1894 trouwde een broer van Emile met een zuster van Marinus, terwijl Emile zelf in 1900 
een dochter van Marinus huwde.

Leden van de (adellijke) elite in het negentiende-eeuwse Noord-Brabant correspondeer-
den dus met elkaar en onderhielden vriendschappelijke betrekkingen. Uit de voorbeelden 
blijkt dat religie daarbij geen scheidsmuur vormde. Men betrad hetzelfde maatschappe-
lijke en sociale speelveld, had overeenkomstige liefhebberijen en had ook op het persoon-
lijke vlak contact met elkaar. Ik beschik over te weinig materiaal om te beoordelen of de 
opkomende verzuiling op enig moment voor een scheiding heeft gezorgd. Wel namen de 
protestantse gebroeders Wesselman van Helmond in het begin van de twintigste eeuw 
nog deel aan drijfjachten van de katholiek Arnold de la Court.155

De aard van sommige persoonlijke contacten valt af te lezen uit enkele brieven die 
Marinus de Jonge van Zwijnsbergen in de jaren vijftig aan zijn zoon Joan schreef.156 We 
lezen daarin bijvoorbeeld dat Marinus in juli binnen één week ging dineren bij achter-
neef H.B. Martini van Geffen, die op dat moment in het landhuis Ouwerkerk in Vught 
verbleef, en werd uitgenodigd door diens vader, A. Martini, die in hetzelfde gebied hui-
ze Piacenza bewoonde. Een jaar later bezocht Marinus op dezelfde dag zowel de fami-
lie Van Beresteijn op kasteel Maurick in Vught als neef A. Martini, waarna hij deelnam 
aan een grote partij bij neef P.G.J. Martini, die op de Hondsberg in Oisterwijk woonde. 
Zelf kreeg Marinus bijvoorbeeld bezoek van een achternicht uit de familie Martini, na-
melijk W. Martini van Geffen, gehuwd met Ch.P. de Senarclens de Grancy. Dat echtpaar 
verbleef in die jaren op huize Mariënhof in Helvoirt. We zien dus dat leden van de kleine 
groep gedeeltelijk met elkaar verwante protestantse families zomers bij elkaar op bezoek 
gingen en aan dezelfde activiteiten deelnamen. Dat bleef overigens niet beperkt tot de 
zomer, want vader Marinus schreef ook over een danspartij bij neef en nicht Martini in 
januari en zoon Joan noteerde in zijn kasboek de bij een diner in november op Piacenza 
verstrekte fooi.157

In het zuidoosten van de provincie onderhielden leden van de protestantse families Van 
Tuyll van Serooskerken, Van der Brugghen en Wesselman ook contacten. Deze families 
bezaten daar alle drie een heerlijkheid en kasteel en vormden in de eerste decennia van de 
negentiende eeuw eigenlijk de adel in dat deel van de provincie. In oktober 1815 schreef 
Johanna Catharina van Tuyll van Serooskerken-van Westreenen aan een vriendin over de 
gewonde George van der Brugghen, die nog in Brussel verbleef maar wel in staat was zijn 
zuster Constance naar de bals te begeleiden.158 George van der Brugghen raakte in 1815 
gewond tijdens de Slag bij Waterloo en onderging daarna een langdurig en pijnlijk gene-
zingsproces.159 Ter gelegenheid van de verloving van zijn nichtje Caroline van der Brugg-
hen en Joost Taets van Amerongen in de jaren dertig van de negentiende eeuw gaf moeder 
Van der Brugghen een picknick bij de Wettense molen. Caroline van der Brugghen was 
een dochter van de oudste broer van George en Constance van der Brugghen. Hij behoor-
de tot het Utrechtse deel van de familie. De familie Van Tuyll van Serooskerken antwoord-
de met een partij voor het verloofde paar op het kasteel van Heeze waarbij zo’n zestig per-
sonen aanwezig waren, onder wie de heer van Helmond, Carel Frederik Wesselman, en 
zijn dochter Anna. De vrouwelijke Van der Brugghens uit de Utrechtse tak logeerden in 
die tijd ook bij hun familie op kasteel Croy en dineerden dan op kasteel Heeze.160

De hier beschreven contacten zijn van een andere orde dan bijvoorbeeld de langdurige 
logeerpartijen waarmee adellijke families in Engeland hun onderlinge betrekkingen in 



 3.9 ‘Herengezelschappen’ 227

stand hielden.161 Leden van de Enschedese textielelite verbleven wel vaak gedurende lan-
gere tijd bij familieleden, vooral toen in de negentiende eeuw het vervoer nog een obsta-
kel vormde. Men bezocht elkaar ook vanwege familiefeesten, maar vooral na het comfor-
tabeler en sneller worden van het vervoer werden deze bezoeken korter. Verwanten en 
vrienden van de Friese adel maakten van het verbeterde vervoer in de negentiende eeuw 
gebruik om naar Friesland te reizen om daar vaak een reeks states te bezoeken voor het 
bijwonen van familiefeesten.162 Zoals we gezien hebben logeerden ook in Noord-Brabant 
familieleden en vrienden ter gelegenheid van een huwelijk op een kasteel of landgoed. 
Dergelijke bezoeken, zeker die met een duur als in Engeland, waren bij de adel in Noord-
Brabant zeldzamer. In de aantekening over logés op kasteel Zwijnsbergen uit 1901 valt 
op te maken dat het merendeel van de bezoekers bestond uit verwanten zoals broers en 
zusters, zwagers en schoonzusters, neven en nichten en de oudste dochter van het echt-
paar De Jonge van Zwijnsbergen-Van Hardenbroek.163 Een aantal van hen woonde in de 
buurt en kwam op de fiets of te voet om koffie te drinken of te dineren. Anderen bleven 
soms een paar dagen logeren. Het aantal bezoekers dat niet tot de kring van verwanten be-
hoort, is beperkt en betreft op een enkeling na geen leden van andere adellijke of aanzien-
lijke families. In dezelfde tijd verzamelden leden van de familie Verheyen uit onder meer 
 ’s-Hertogenbosch en Vught zich ’s zomers met hun kinderen in Loon op Zand om daar 
gedurende enkele weken of de gehele zomer te verblijven bij familieleden, onder wie twee 
ongetrouwde freules op het kasteel.164 Hier is dus wel sprake van langere logeerpartijen, 
maar alleen van familieleden. Kasteel Zwijnsbergen en het kasteel van Loon op Zand wa-
ren het toneel van een extended familieleven.165

3.9 ‘Herengezelschappen’

De archieven van de families De la Court en De Jonge van Zwijnsbergen bevatten ook do-
cumenten met betrekking tot het lidmaatschap van de mannelijke leden van deze families 
van de zogenoemde ‘herengezelschappen’. Dat betreft bijvoorbeeld een gedicht ter gele-
genheid van het vijftigjarig bestaan van sociëteit Amicitia waarbij tevens het jubileum van 
één van de twee oudste leden, Paulus de la Court, gevierd werd. Amicitia was er volgens 
dit gedicht vooral om ‘immer nieuwe vreugd, vriendschap en gezelligheid’ te scheppen.166 
Marinus de Jonge van Zwijnsbergen heeft het menu bewaard van de jaarlijkse maaltijd 

155    Zie paragraaf 5.10.2.
156   Nl-HtBHIC, 319, DJvZ, inv.nr. 75; inv.nr. 125.
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158    HKH, inv.nr. D64, Enveloppe Correspondentie bar. Van Tuyll van Serooskerken van Westreenen.
159  Van der Heijden en Van Zalinge-Spooren, ‘Van sonde, dieet en likkepot’.
160   HKH, inv.nr. D64, Enveloppe Correspondentie bar. Van Tuyll van Serooskerken van Westreenen.
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166   Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 396, Gedicht bij 50-jarig bestaan gezelschap ‘Amicitia’ in ‘s-Hertogenbosch 

en jubileum van onder andere Paulus E.A. de la Court als oudste lid van dit gezelschap, 1839.
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van de ILVB van 30 oktober 1882.167 Met deze voorbeelden betreden we het terrein van 
een vooral mannelijke vorm van convivium, de omgang met elkaar als leden van sociëtei-
ten en genootschappen.

De herensociëteit van omstreeks 1900 is wel de mannelijke tegenhanger van het vrou-
welijke thee-uur genoemd. De heren kwamen er in een gezellige en vriendschappelijke 
sfeer bijeen om te kaarten, een spel domino te spelen, te biljarten of te kegelen en gebruik 
te maken van de leestafel, die vaak ook buitenlandse kranten en tijdschriften bevatte. Ze 
rookten er een pijp of een sigaar, dronken een glas port of genoten er een maaltijd. Dat al-
les vond plaats in een mannen-onder-elkaar sfeer die veel bezoekers waarschijnlijk deed 
denken aan de omgang in studentensociëteiten. In sommige sociëteiten had een aantal 
keren per jaar een bijzondere activiteit plaats, zoals een feestmaal, bal of concert, waar-
bij ook de dames welkom waren.168 De sociëteiten vormden dus de plaats waar leden van 
plaatselijke en regionale elites met elkaar konden verkeren in een informele sfeer. Die 
soms intensieve omgang werd vaak niet gehinderd door religieuze barrières. Zoals we 
zullen zien speelde de scheiding tussen rooms-katholieken en protestanten op het ge-
bied van de huwelijksbanden geen rol bij de omgang in sociëteiten en vergelijkbare ge-
nootschappen.169 Werden binnen de ‘herengezelschappen’ religieuze scheidslijnen dus 
overbrugd, tussen deze gezelschappen onderling en met de rest van het sociale speelveld 
werden sociale scheidslijnen juist getrokken. Veel leden van bijvoorbeeld genootschap-
pen zullen geïnteresseerd zijn geweest in de activiteiten of de doelstelling hebben onder-
steund, maar ook lid zijn geweest om erbij te horen. Het lidmaatschap leverde status op 
en gaf toegang tot informele omgang in de betere kringen. De leden van sociëteiten en 
genootschappen waren zich daarvan natuurlijk ook bewust en bewaakten de exclusiviteit 
en de plaats van hun vereniging op de statusladder door middel van een ballotagesysteem 
en het in rekening brengen van een forse entreesom of een hoge contributie.170

3.9.1 De Bossche sociëteiten

Evenals in de rest van Nederland werden ook in Noord-Brabant in de loop van de acht-
tiende eeuw en daarna verschillende sociëteiten opgericht, zowel in ’s-Hertogenbosch als 
in plaatsen als Breda, Bergen op Zoom, Eindhoven, Tilburg en Helmond.171 De sociëteiten 
in ’s-Hertogenbosch waren bedoeld voor de Bosschenaren maar werden ook bezocht door 
bijvoorbeeld militairen uit het Bossche garnizoen en aanzienlijken uit de provincie. Voor-
al in de eerste helft van de negentiende eeuw vond in de Bossche sociëteiten de assimilatie 
plaats tussen de ‘oude’ protestantse elite en de homines novi uit rooms-katholieke kring.172

De oudste sociëteit in ’s-Hertogenbosch waarvan ook in de negentiende eeuw nog leden 
van de elite lid waren, is het in 1789 van De Vaderlandsche Sociëteit (opgericht in 1786) 
afgescheiden Amicitia. In het begin van de negentiende eeuw telde Amicitia zo’n tachtig 
leden en hanteerde men nog verschillende ledencategorieën, zoals ordinaire leden afkom-
stig uit de stad zelf, extraordinaire of buitenleden van buiten de stad en militaire leden. 
Daarna kromp het ledenbestand en verdwenen de buitenleden en militairen. Hoewel deze 
krimp wel halverwege de negentiende eeuw tot stilstand kwam, kreeg Amicitia geduren-
de die eeuw meer en meer het karakter van een vereniging voor vooral rooms-katholie-
ke leden uit het welvarende deel van de hoge burgerij van ’s-Hertogenbosch. Het aantal 
edellieden onder hen was beperkt.173 Onder de laatsten vinden we leden van de rooms-ka-
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tholieke Bossche families De la Court, Van 
Rijckevorsel van Kessel en Van der Does de 
Willebois. In tegenstelling tot Sociëteit Casi-
no beperkten de activiteiten bij Amicitia zich 
voornamelijk tot de ‘gewone’ sociëteitsactivi-
teiten. Wel hield men regelmatig een socië-
teitsdiner, zowel ter gelegenheid van jubilea 
van de sociëteit zelf als ter ere van het vijftig-
jarig lidmaatschap van leden. Het honderd-
jarig bestaan in 1889 vierde men met een di-
ner van veertien gangen bestaande uit onder 
meer oesters, schildpadsoep, patrijzen en 
kreeften, terwijl in 1911 één of meer leden bij 
hun jubileum een diner aangeboden kregen 
bestaande uit dertien gangen, waaronder forel en paté foie de gras, vergezeld van verschil-
lende wijnen.174

In 1809 werd de orangistische Nieuwe Sociëteit opgericht, waaruit in 1821 De Zwarte 
Arend voortkwam. Onder de oprichters van deze laatste sociëteit vinden we verschillende 
zowel protestantse als rooms-katholieke edellieden of mannen die in de volgende jaren 
zouden worden opgenomen in de adelstand. De families Bowier, Martini en Van Rijcke-
vorsel zijn onder hen met diverse leden vertegenwoordigd. De Nieuwe Sociëteit was vanaf 
1809 de verzamelplaats voor zowel de oude protestantse elite als voor de nieuwe rooms-
katholieke. Ze rekruteerde haar leden vooral uit het Bossche patriciaat en officieren van 
het garnizoen. Van een fusie met het meer burgerlijke Amicitia waarvan even sprake is 
geweest, kon dan ook niets komen. De voortzetting als De Zwarte Arend resulteerde in 
een voortgaande ledengroei, zodat in de jaren zestig een verbouwing van het onderkomen 
plaatsvond. Vergelijken we het ledenbestand van De Zwarte Arend met dat van Amicitia, 
dan zien we dat van de eerste vereniging meer militairen lid waren, meer edellieden en 
dat het ledenbestand een meer gemengd godsdienstige samenstelling bezat. De leden van 
De Zwarte Arend behoorden ook in grotere mate tot die kringen die zich op provinciaal 
en nationaal niveau bewogen175

167   Nl-HtBHIC, 319, DJvZ, inv.nr. 196, Menukaarten van Marinus B.W. de Jonge van Zwijnsbergen, circa 1860-
1916.
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Afb. 3.22 Straatbeeld van de Markt in ’s-Her-
togenbosch circa 1900 met vanaf het stadhuis 
van links naar rechts onder andere de volgende 
panden: café-restaurant De Nieuwe Sociëteit, 
sociëteit De Zwarte Arend, en sociëteit Amicitia 
(NL-HtSA).
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In 1828 vond de oprichting plaats van de meest elitaire sociëteit met de grootste uitstra-
ling, namelijk Sociëteit Casino. Tot de oprichters behoorden jonkheer J.P.J.A. de la Court 
en E.J.P. van Meeuwen, die enkele jaren later zou worden verheven. De oprichting ging 
met het nodige rumoer gepaard. De sociëteit had tot doel ‘om den minzamen omgang 
tusschen de belijders der onderscheidene kerkgenootschappen te ’s-Hertogenbosch te be-
vorderen,’ zoals in de considerans van het KB stond waarmee de oprichters een voorschot 
van f 20.000,– kregen uit het nationale Fonds voor de Nationale Nijverheid. Dat wekte het 
wantrouwen van de clerus op, ook omdat het vermaak bij Casino zich zou uitbreiden tot 
bals en concerten. Vicaris Van Alphen zag hierin een gevaar voor de katholieke leer en ver-
bood het bezoek aan de nieuwe sociëteit. Ook de in deze jaren spelende strijd tussen rege-
ringsgezinden en oppositionelen was een factor die bijdroeg tot het rumoer.176

Sociëteit Casino was dus naast een gezelligheidsvereniging ook een vereniging die 
het culturele leven tot bloei wilde brengen door middel van muziekavonden, concerten 
en toneelvoorstellingen. Daarom ontplooide een aantal leden, onder wie de katholiek 
J.G.H.A. baron van Hugenpoth en de protestant jonkheer M.B.W. de Jonge van Zwijns-
bergen, plannen tot de bouw van een schouwburgzaal, die in 1853 werd ingewijd met een 
concert. Deze zaal vormde een aanvulling op het in 1829 aanbestede ‘gebouw voor Bals 
enz’. In 1892 volgden na een lange aanloop een vervanging en vernieuwing van sociëteits-
gebouw en schouwburgzaal. In de nieuwe zaal vonden onder grote belangstelling regel-

Afb. 3.23 Het winterprogramma voor het seizoen 1877-1878 van Sociëteit Casino (Boekdrukkerij J.J. Arke-
steyn en Zn., NL-HtSA).
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matig toneelstukken plaats. Het bestuur delibereerde vaak uitgebreid over de keuze van 
de uit te voeren stukken, waarbij veel waarde werd gehecht aan de recensies in de dagbla-
den. In 1870 werd de tuin uitgebreid met een nieuwe aanleg met muziekkiosk zodat de 
leden met hun gezin van de buitenlucht konden genieten, overigens door de omzoming 
van struiken wel afgescheiden van en beschermd tegen de blikken van de buitenwereld.177

Behalve in de tuin waren de echtgenotes van de leden ook welkom voor hun eigen bij-
eenkomsten. Hoewel ook andere sociëteiten zodanig ‘geëmancipeerd’ waren dat ze dames 
welkom heetten, vormde Casino in zoverre een uitzondering dat deze sociëteit al in een 
vroeg stadium damesleden kende. Daarnaast bleek telkens weer het elitaire karakter van 
Casino. De notabelen van de stad en uit de provincie genoten in hun afgesloten tuin van 
muziekvoorstellingen en ook in de schouwburgzaal kwam een aparte foyer voor de burge-
rij, terwijl de sociëteitsleden de zaal betraden vanuit hun eigen vertrekken. In de aanloop 
naar de nieuwe schouwburgzaal zagen de leden van Casino af van de samenwerking met 
Liedertafel Oefening en Ontspanning, die een nieuwe concertzaal wilde. Dat zou immers 
betekenen dat het bal na de uitvoeringen ook toegankelijk was voor ‘de burgerman’ en daar 
wilde men niet aan ‘om “het aristocratisch element” niet te schofferen’. Een belangrijke 
activiteit voor Casino, ook financieel, was de viering van het carnaval, waarbij de ontvangst 
van de hoogwaardigheidsbekleders in Casino plaatsvond. Dit ‘champagnecarnaval’ was 
onbereikbaar voor de ‘gewone’ burgers, die hun carnaval op straat en in de cafés vierden.178

In een periode van groeiende tegenstelling tussen liberale en conservatieve katholie-
ken vond in 1867 de oprichting plaats van een naar Belgisch voorbeeld ingerichte vereni-
ging, namelijk die van de Katholieke Kring. Deze vereniging had naast het vriendschap-
pelijk verkeer tussen de leden ook uitdrukkelijk het behoud van de katholieke beginselen 
tot doel. Artikel 10 uit de statuten was zodanig geformuleerd dat hierin een afwijzing 
van het liberaal-katholicisme mag worden gezien. De leden waren voornamelijk afkom-
stig uit de burgerij. Hoewel een van de oprichters, J.B. van Son, hier tegen was, kreeg 
de vereniging in 1874 een eigen gebouw en dit leidde tot een stijging van het ledental. 
Deze vereniging van rooms-katholieke burgers voor wie zelfs het katholieke Amicitia te 
liberaal was, vormde een duidelijke tegenstelling met sociëteiten als De Zwarte Arend 
en Sociëteit Casino, waarvan de leden afkomstig waren uit een liberaal patriciërsmilieu. 
Daarnaast telden deze sociëteiten overigens ook ultramontanen onder hun leden die de 
overstap naar de Katholieke Kring niet maakten. Blijkbaar woog de omgang met standge-
noten voor hen zwaarder dan de omgang met geloofsgenoten uit de burgerij en midden-
stand.179

Het zal duidelijk zijn dat de Katholieke Kring weinig edelen onder haar leden telde. Al-
leen enkele katholieke voormannen als jonkheer J.M.W.E. de la Court en L.F.C.H.M. rid-
der de van der Schueren waren behalve van de andere sociëteiten en genootschappen ook 
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178   Montijn, Leven op stand, 137; Van Sasse van Ysselt, Gedenkschrift Casino, 20; Luyckx, Theater in drie eeuwen, 14, 
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lid van de Katholieke Kring en bekleedden daar ook bestuursfuncties. Hun katholieke pro-
fiel blijkt ook uit de steun die ze verleenden aan de krant de ‘Noordbrabanter’. Nadat De 
van der Schueren in de Kringvergadering in 1873 opmerkte ‘dat ons plaatselijk Katholiek 
blad, de zoo verdienstelijke en aan de goede zaak uitsluitend toegewijde Noordbrabanter 
zoo weinig steun ervaart’, waren beiden betrokken bij een steuncomité voor het blad en 
nam De la Court ook de redactionele verantwoordelijkheid op zich.180

Bossche sociëteiten en de adel181

De adellijke leden van de Bossche sociëteiten
In hoofdstuk 2 hebben we gezien dat de sociëteiten vooral in de tweede helft van de ne-
gentiende eeuw populair waren onder de adel in Noord-Brabant. Dit is overigens ook de 
periode waarover de meest uitgebreide informatie voorhanden is. De Zwarte Arend bleek 

Afb. 3.24 Feestprogramma van 
vereniging De Katholieke Kring 
voor de viering van het gouden 
bisschopsjubileum van paus 
Pius IX, van 21 mei tot 3 juni 
1877 (Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, 
inv.nr. 1050).
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dankzij het grotere aantal katholieke leden van adel populairder onder de adel dan So-
ciëteit Casino. Dat lijkt op het eerste gezicht in tegenspraak met de vaststelling hiervoor 
dat de laatste sociëteit de meest elitaire was met de meeste uitstraling. Of hier werkelijk 
van een tegenstelling sprake is, moet in het volgende blijken. Tevens komt de vraag aan de 
orde in hoeverre het lidmaatschap van één of meer sociëteiten een rol speelde ten aanzien 
van het convivium van de adel in Noord-Brabant in vooral de negentiende eeuw. Daartoe 
zal ik behandelen welke edellieden er nu eigenlijk lid waren en in hoeverre en op welke 
manier zij betrokken waren bij het sociëteitsleven.

Sociëteit Amicitia is in het voorgaande getypeerd als een sociëteit voor de rooms-ka-
tholieke, hoge burgerij uit ’s-Hertogenbosch met weinig adel onder haar leden. Dat komt 
overeen met het feit dat voor zover ik heb kunnen achterhalen gedurende de onderzoeks-
periode maar vijf populatieleden lid zijn geweest van deze sociëteit. Het waren alle vijf 
voorname rooms-katholieke Bosschenaren, die op één na ook lid waren van andere so-
ciëteiten. P.E.A. de la Court was lid van Amicitia in een periode waarin over de andere so-
ciëteiten minder informatie voorhanden is. Vier waren lid van De Zwarte Arend en twee 
daarnaast ook van Sociëteit Casino.

De leden van de Zwarte Arend beschouwden zich als aanzienlijker dan die van de bur-
gerlijke tegenhanger Amicitia. Die opvatting wordt bevestigd door het grotere aantal edel-
lieden dat lid was van De Zwarte Arend. De karakterisering als plaats waar de oude protes-
tantse elite en de nieuwe rooms-katholieke bestuurders met elkaar konden verkeren, zien 
we terug in de samenstelling van het adellijk ledenbestand in de jaren vijftig tot en met 
zeventig van de negentiende eeuw. In de jaren vijftig was het aantal protestantse adellijke 
leden groter dan het aantal rooms-katholieken, daarna maakten zij nog altijd een aanzien-
lijk deel uit van het contingent edellieden. Tot aan het einde van de onderzoeksperiode 
waren protestantse edellieden lid van De Zwarte Arend.

Behalve als ontmoetingsplaats voor edellieden van verschillende religieuze gezindte 
diende de sociëteit ook als de plaats waar verwanten met elkaar omgingen. Vanaf de twee-
de helft van de negentiende eeuw was gedurende lange perioden meer dan de helft van de 
adellijke leden bloedverwant van een ander adellijk lid en een kwart tot een derde iemands 
aanverwant. Het hoge aantal bloedverwanten was zeker in de negentiende eeuw voorna-
melijk een gevolg van het feit dat vaders en hun zonen gelijktijdig lid waren. In eerste in-
stantie betreft het mannen uit de protestantse families Martini, Van Beresteijn en De Jon-
ge van Zwijnsbergen, daarna die uit rooms-katholieke families als De van der Schueren, 
Van Meeuwen, De Kuijper, Van Rijckevorsel van Kessel, Verheyen, Van Sasse van Ysselt 
en Van der Does de Willebois.

Hiervoor is Amicitia getypeerd als vooral een sociëteit voor de stadse burgerij en De 
Zwarte Arend als minder burgerlijk en met meer leden uit kringen die zich op provinciaal 
en landelijke niveau bewogen. Dat zien we terug in de in de vorige alinea genoemde fa-
milienamen. Behalve echt Bossche families als Van Meeuwen, Van Rijckevorsel van Kes-
sel en Van der Does de Willebois bevonden zich onder de leden van De Zwarte Arend ook 
families uit de nabije omgeving van de hoofdstad en uit de regio. Veel adellijke leden van 
De Zwarte Arend hielden zich bezig met het beheer van hun landgoed of waren als jurist 

180   Van Breukelen, ‘De Noord-Brabander’, 199-202, citaat 200.
181    Zie voor de gegevens in deze paragraaf bijlage 9.
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werkzaam. Daarnaast zien we een aantal provinciale bestuurders onder hen. Een enkeling 
bracht het tijdens zijn lidmaatschap van De Zwarte Arend tot een landelijke functie, zoals 
Commissaris des Konings of lid van de Eerste of Tweede Kamer.

Het sociëteitsleven of in ieder geval het lidmaatschap van een vooraanstaande sociëteit 
was belangrijk voor leden van de elite. Veel Brabantse edellieden waren dan ook volg- of ge-
lijktijdig lid van zowel De Zwarte Arend als Casino. De meerderheid van degenen die alleen 
lid van De Zwarte Arend waren, bestond uit protestanten en de groep die alleen lid is ge-
weest van Casino was heel klein. Dat zou kunnen wijzen op een minder religieus gemengd 
en meer elitair karakter van de laatste sociëteit. Het doel waarmee Sociëteit Casino werd op-
gericht, namelijk de omgang tussen mannen van verschillende religieuze gezindte moge-
lijk maken, werd waar het de adellijke leden betreft echter wel degelijk gerealiseerd. Gedu-
rende de negentiende eeuw zijn onder de adellijke leden steeds protestanten te vinden. In 
de tweede helft van de eeuw kenden De Zwarte Arend en Casino een adellijk ledenbestand 
met een vergelijkbare religieuze samenstelling, behalve in de jaren vijftig, toen het protes-
tantse contingent bij De Zwarte Arend nog overheerste. Sociëteit Casino was dus zover het 
de adellijke leden betreft niet minder religieus gemengd van karakter dan De Zwarte Arend.

Het aanzienlijk grotere aantal edellieden dat in de tweede helft van de negentiende 
eeuw lid was van De Zwarte Arend wijst op een gemakkelijker toegang tot deze sociëteit. 
Dat wordt weer tegengesproken door de lagere gemiddelde leeftijd van de Casinoleden. 
Deze kan het gevolg zijn van een grotere toevloed van jonge leden en/of het opgeven van 
het lidmaatschap op latere leeftijd. Dat laatste lijkt te worden bevestigd door het in verge-
lijking met De Zwarte Arend veel kleinere aantal vaders en zonen dat gelijktijdig lid was. 
In de jaren zestig zijn dat vader en zoon De Grez en in de jaren zeventig vader en zoon 
d’Aulnis de Bourouill, die overigens in die periode ook beide lid waren van De Zwarte 
Arend. Vanaf de jaren tachtig zien we vaders en zonen uit de families Van Sasse van Ys-
selt, Verheyen en Van der Does de Willebois, die ook lid waren van De Zwarte Arend.

In deze jaren gingen de adellijke ledenbestanden van beide sociëteiten meer op elkaar 
lijken. Wel kunnen we constateren dat gedurende de tweede helft van de negentiende 
eeuw De Zwarte Arend meer dan Sociëteit Casino de plaats was waar edellieden behalve 
met standsgenoten ook met verwanten omgingen. In het vorenstaande is geen bevesti-
ging te vinden dat die omgang in een minder elitair gezelschap plaatsvond dan bij Ca-
sino. Mocht deze sociëteit vanwege de culturele activiteiten al een grotere aantrekkings-
kracht hebben gehad, dan blijkt dit niet te gelden voor de mannen van adel, integendeel 
zelfs. Het merendeel was lid van beide sociëteiten en liet daarmee blijken te behoren tot 
de provinciale elite.

Tot die elite behoorden behalve edellieden ook leden van andere vooraanstaande fami-
lies. Het grootste deel van de betreffende familienamen vinden we in de peiljaren in het 
ledenbestand van twee of drie sociëteiten, een enkele in het ledenbestand van één socië-
teit. De leden van deze families behoorden voor een groot deel tot het rooms-katholieke 
familiecomplex waarvan ook veel adellijke families deel uitmaakten. Tot ongeveer halver-
wege de negentiende eeuw was minstens een kwart van hen een bloedverwant van een 
Brabantse edelman. Dat was mede een gevolg van het lidmaatschap van mannen uit de 
niet-adellijke takken van bijvoorbeeld de families Van Rijckevorsel, Verheijen en De Roy 
van Zuidewijn. Daarnaast was gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw min-
stens een kwart van de niet-adellijke leden aanverwant aan een edelman. Leden van fa-
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milies die pas in de loop van de negentiende eeuw tot de adelsgroep toetraden, waren na-
tuurlijk voor die toetreding vaak lid van één of meer sociëteiten. De sociëteitsleden uit de 
vooraanstaande niet-adellijke families waren ook onderling in hoge mate verwant. Kort-
om, veel leden van het rooms-katholieke familiecomplex dat al eerder de revue is gepas-
seerd waren lid van de vooraanstaande Bossche sociëten. De adel trok zich niet terug in 
een eigen sociëteit maar ging op gelijk niveau om met andere Brabantse aanzienlijken, 
met wie zij vaak ook daarbuiten veel contact hadden.

De betrokkenheid van de adel bij de Bossche sociëteiten
Met het lidmaatschap van een sociëteit liet men zien tot welke statusgroep men gerekend 
wilde worden. Vooral het lidmaatschap van De Zwarte Arend en Sociëteit Casino maakte 
duidelijk dat men zichzelf beschouwde als lid van de provinciale elite en het lidmaatschap 
leverde toegang op tot de netwerken van die elite. Die toegang en het sociaal kapitaal die 
dat opleverde kon men nog vergroten door ook bestuurlijk actief te zijn en daarmee vorm 
te geven en bepalend te zijn ten aanzien van de uitstraling en het imago van de betreffen-
de vereniging en de statusgroep die deze vertegenwoordigde.

Zoals we al in hoofdstuk 2 hebben gezien was de animo onder de adel om een bestuurs-
functie te vervullen veel groter bij Casino dan bij De Zwarte Arend. In de laatste sociëteit 
maakten acht edellieden gedurende één of meer peiljaren deel uit van het bestuur, in de 
eerste twaalf, van wie drie in de periode voordat er gegevens over De Zwarte Arend bekend 
zijn. Verder blijkt dat de bestuursleden van De Zwarte Arend die functie gedurende één 
of twee peiljaren vervulden, terwijl sommige bestuursleden bij Casino in drie of vier peil-
jaren als zodanig actief waren. Hoewel in de jaren vijftig van de negentiende eeuw de pro-
testanten nog de meerderheid vormden van de adellijke leden van De Zwarte Arend, zien 
we deze meerderheid niet vertaald in een bestuurslidmaatschap, want de Zwarte Arend 
kende in alle peiljaren op één na geen protestanten onder de adellijke bestuursleden. On-
der de twintig edellieden die in een peiljaar bestuurslid waren, bevinden zich maar twee 
protestanten. Ten eerste jonkheer H.A. van Thije Hannes, die in de peiljaren 1840 tot en 
met 1855 deel uitmaakte van het bestuur van Casino en ten tweede F.H. baron d’Aulnis de 
Bourouill, voor wie hetzelfde geldt bij de Zwarte Arend in het peiljaar 1880. Bij beide so-
ciëteiten was ongeveer de helft van de adellijke bestuursleden in één of meer peiljaren ook 
actief als bestuurslid bij één van de andere hier behandelde sociëteiten of genootschap-
pen. J.G.H.A. baron van Hugenpoth was zowel bestuurslid bij De Zwarte Arend als lid van 
de schouwburgcommissie bij Sociëteit Casino.

We kunnen dus vaststellen dat, hoewel het lidmaatschap van De Zwarte Arend popu-
lairder was onder de Brabantse adel, diegenen die bestuurlijk actief waren dat in grotere 
mate bij Casino waren. Tot de bestuursleden heb ik ook gerekend de leden van de schouw-
burgcommissie, maar naast Van Hugenpoth heeft alleen jonkheer E.J.C.M. de Kuijper die 
functie bekleed. Het ligt voor de hand dat de bestuurlijke aantrekkelijkheid van Casino 
vooral te danken was aan het meer naar buiten gerichte karakter van deze sociëteit. Bij De 
Zwarte Arend speelde vooral het genoeglijk ‘onder ons verkeren’ een belangrijke rol, bij 
Casino ook de meer culturele en maatschappelijke activiteiten als de schouwburg en het 
carnaval die de sociëteit een extra aanzien en uitstraling gaven. Zoals we gezien hebben, 
werden bij deze activiteiten overigens de standsgrenzen scherp bewaakt zodat het elitaire 
karakter goed bewaard bleef.
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Behalve als bestuurslid kan men het karakter en de richting van een vereniging ook be-
palen of bijsturen door deel te nemen aan de ledenvergaderingen. Daarvoor bestond vaak 
maar weinig belangstelling. Op de algemene ledenvergadering van Sociëteit Casino van 12 
juni 1857 waren bijvoorbeeld maar twaalf mannen aanwezig van wie er vijf tot de adel be-
hoorden.182 Ik heb op basis van de notulen van zowel Sociëteit Casino als De Zwarte Arend 
proberen vast te stellen wie er in bepaalde peiljaren aanwezig was tijdens de ledenvergade-
ringen. Ongeveer een kwart tot ongeveer een derde van de adellijke leden van Casino be-
zocht vanaf de jaren veertig de ledenvergaderingen. De cijfers van De Zwarte Arend laten 
zien dat de animo daar in de tweede helft van de eeuw minder was, met uitzondering van 
1884, toen bijna de helft van de adellijke leden zich liet zien op één van de twee ledenver-
gaderingen. De betrokkenheid van de adel bij Sociëteit Casino lijkt dus groter dan die bij 
De Zwarte Arend. Edellieden waren daar niet alleen bestuurlijk actiever maar bezochten 
ook in grotere getale de ledenvergaderingen. Hoewel we in het voorgaande hebben gecon-
stateerd dat het lidmaatschap van edellieden geen aanleiding geeft te denken dat Casino 
een meer elitair gezelschap was dan De Zwarte Arend, is er wel een verschil in betrokken-
heid van de adel vast te stellen. Dat kan het gevolg zijn van de culturele activiteiten van 
Casino maar het kan ook zo zijn dat deze sociëteit in de ogen van de adel wel degelijk een 
voornamere uitstraling had en dat het lidmaatschap ervan van meer aanzien getuigde.

3.9.2 Overige genootschappen

Een zeer succesvolle vereniging binnen de genootschapstraditie in Nederland is de Maat-
schappij tot Nut van ’t Algemeen, die in 1784 in Edam werd opgericht. Gebaseerd op de 
verlichtingsidealen ontplooide men allerlei activiteiten die tot doel hadden te komen tot 
nationale integratie. Het ging daarbij vooral om een culturele homogenisering waardoor 
het nationaal besef in alle lagen van de bevolking kon doordringen. De natie was één groot 
gezin waarvan alle burgers deel uitmaakten en waarbinnen ze zich deugdzaam moesten 
gedragen. Hoewel externe activiteiten als lezingen een belangrijke plaats innamen, was 
het Nut ook een ontmoetingsplaats voor gelijkgestemden.

Het Nut kende door het hele land plaatselijke afdelingen waaronder een aantal in 
Noord-Brabant. In 1819 werd de Bossche afdeling opgericht, waarna in 1820 de Nuts-
spaarbank en een bibliotheek volgden. Hoewel de katholieken kort na de oprichting in 
de meerderheid waren, ontwikkelde het Nut zich tot een vereniging met een voorname-
lijk protestantse signatuur.183 Toch bekleedden ook in de tweede helft van de negentien-
de eeuw aanzienlijke rooms-katholieken functies in zowel het bestuur van de vereniging 
zelf als van de spaarbank. Onder hen tellen we ook een aantal edellieden uit de families 
Van Meeuwen, Van Hugenpoth en De Kuijper. Daarnaast waren tevens protestantse edel-
lieden actief in het Bossche departement en in dat van Breda, onder wie J.D.L. baron van 
Slingelandt en jonkheer F. Backer.

De in 1318 opgerichte Illustre Lieve Vrouwe Broederschap (ILVB) is het oudste genoot-
schap in ’s-Hertogenbosch. Het is sinds 1648 voor zowel rooms-katholieken als protes-
tanten toegankelijk. Deze broederschap is in opzet het meest selecte gezelschap aan-
zienlijken. Omdat men zijn leven lang lid bleef, was het dankzij de daaruit resulterende 
moeizame doorstroming niet eenvoudig tot de broederschap toe te treden. Deze moge-



 3.9 ‘Herengezelschappen’ 237

lijkheid werd achtereenvolgens verruimd in de achttiende en negentiende eeuw. Naast de 
achttien protestantse en achttien rooms-katholieke gezworenen konden in de loop van de 
achttiende eeuw ook maximaal twee kandidaten uit elke lijn toetreden. In 1818 volgde een 
nieuwe uitbreiding met twee candidandi uit elke lijn en in 1855 liet men de numerus fixus 
los zodat het aantal candidandi voortaan onbeperkt was. Een lid volgde vanaf dat moment 
het traject candidandus, kandidaat en gezworen broeder.184 De volgorde van de toegelaten 
kandidaten en later candidandi bepaalde mede het tijdstip waarop men door kon stromen. 
Al in 1732 werd vastgesteld dat een kandidaat die zijn jura introïtus nog niet betaald had 
voorbij werd gestreefd door één die dat wel gedaan had. Dat candidandi zich daar druk 
over maakten laat een brief van jonkheer J.M.H.J. de Grez zien. Hij trad in 1865 als can-
didandus toe tot de Broederschap en schreef op 18 oktober van dat jaar een protestbrief 
omdat hij als laatste candidandus werd beschouwd. Hij verzocht het reglement volledig 
toe te passen.185

Kenmerkend voor de Broederschap waren het gemengd religieuze karakter en de ex-
clusiviteit van het lidmaatschap. Hoewel een van de doelstellingen uit 1642 stelt dat de 
eenheid en vriendschap tussen christenen centraal stond en de belangrijkste opdracht 
voor de broeders was de vijandschap tussen rooms-katholieken en protestanten te laten 
verdwijnen, meent Van Dijck dat de Broederschap zeker geen groep oecumenisch ge-
zinde christenen bijeenbracht. In de eeuwen na 1642 was er van een werkelijk saamho-
righeidsgevoel geen sprake geweest en was de Broederschap veranderd in een vrijblij-
vende sociëteit met als belangrijkste activiteiten de armenzorg en de jaarlijkse maaltijd. 
Van die sociëteit waren sinds dat jaar in en buiten ’s-Hertogenbosch wonende notabelen 
lid. De exclusiviteit van het gezelschap bewaakte men door de bepaling dat de toegelate-
nen over een zekere maatschappelijke welstand moesten beschikken en geen inkomen 
uit kleine handel of arbeid mochten verwerven. Tevens moest men een behoorlijke en-
treesom betalen.186 Sommige leden waren in de loop der jaren afkomstig uit de hoogste 
adel en beschouwden het als een eer lid te mogen worden.187 Dat dat ook nog zo was in 
de negentiende eeuw blijkt uit verschillende verzoeken om opname. P.J.A.M. van der 
Does de Willebois, die enkele jaren later zou worden verheven, verzocht op 16 januari 
1856 om opname zodra een opengevallen plaats ruimte bood en A.M.K.W. baron van 
Ittersum schreef in een bedankbrief van 6 maart 1892 dat hij trots was op zijn lidmaat-
schap.188

182   Van Oss, Eene Vereeniging van Vrienden, 56; NL-HtSA, 482, ASC, inv.nr. 6, Notulen vergadering 12 juni 1857.
183    De Nijs, In veilige haven, 68-70; Van Ginkel, Op zoek naar eigenheid, 12, 19; Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk, 105.
184   Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk, 106; Van de Sande, ‘Vrijmetselaarsloges in Noord-Brabant’, 128; Kappel-

hof, De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, 32, 38; Van Dijck, De Bossche Optimaten, 386.
185    Van Dijck, De Bossche Optimaten, 386 noot 46; Nl-HtBHIC, 1232, ILVB, inv.nr. 226, Persoonsdossiers overle-

den/uitgetreden leden, 1856-1891, J. de Grez.
186   De entreesom liep gedurende de negentiende eeuw op van f 75 (huidige waarde € 743) via f 100 (€ 1.006) en 

f 150 (€ 1.514 ) tot f 200 (€ 2.160).
187   Van Dijck, De Bossche Optimaten, 383 noot 7, 384, 386, 403-406; Kappelhof, De Illustre Lieve Vrouwe Broeder-

schap, 38.
188   Nl-HtBHIC, 1232, ILVB, inv.nr. 226, P.J. van der Does de Willebois en A.M.K.W. van Ittersum. Van der Does de 

Willebois werd nog in hetzelfde jaar toegelaten als candidandus. Van Ittersum was in 1890 broeder geworden 
en vroeg in 1892 om een bewijs van lidmaatschap.
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In 1811 werd door de toenmalige maire van ’s-Hertogenbosch het voorstel gelanceerd te 
komen tot een ‘Stads teekenakademie’, waarna in 1812 de oprichting plaatsvond van de 
Académie Impériale et Royale de Peinture, Sculpture et Architecture, die in 1814 werd 
voortgezet als de ‘Stadsacademie voor teeken- en schilderkunst’. De academie ontving 
in de loop der jaren steun van de koning, bijvoorbeeld op 10 april 1819 een bedrag van 
f 1.000 ten behoeve van een lokaal, en van het stadsbestuur, dat op 5 oktober 1820 besloot 
tot aankoop van een onderkomen voor de school. Op 22 mei 1828 werd de academie voort-
gezet als Koninklijke School voor Nuttige en Beeldende Kunsten.

Bij de oorspronkelijke oprichting had de academie ook financiële steun ontvangen van 
een aantal particuliere donateurs en met dat gegeven voor ogen deed de oprichter en be-
stuursvoorzitter A.G. Verheijen in 1833 het voorstel om te komen tot de oprichting van 
een broederschap, de Broederschap van Sint-Lucas. De broederschap, die tot doel had 
de schone kunsten te bevorderen, was onlosmakelijk verbonden met de school, want 
het bestuur van de school gaf ook leiding aan de broederschap. De inkomsten beston-
den uit giften en de contributie van de leden van f 6 (huidige waarde € 60) per jaar. Voor 
die contributie mochten de leden jaarlijks een jongeman voordragen om de lessen bij te 
wonen, kregen ze bij verschillende feestelijke gelegenheden bijzondere zitplaatsen, tij-
dens een zitting van Provinciale Staten één maal per jaar een lichte maaltijd en gratis 
toegang tot door de school georganiseerde tentoonstellingen. Tevens werden hun na-
men en familiewapens vermeld op een in de school opgehangen lijst en opgenomen in 
een wapenboek. Leden verleenden hun steun dus niet in stilte, maar konden zich profi-

Afb. 3.25 Schilderij van het eerste bestuur van de Académie Impériale et Royale de Peinture, Sculpture et 
Architecture, 1812. Zittend vlnr: P.J. Zuthere, B.J. Deckers, maire mr. A.G. Verheijen, adjoint maire mr. G.M. 
van de Ven. Staande rechts: Barbiers, conciërge en D. Dubois, directeur van de school (D. Dubois, schilde-
rij, NL-HtSA).
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leren als mannen die de kunsten en met name het onderwijs daarin, een warm hart toe-
droegen. Het lidmaatschap was ook niet voor iedereen weggelegd, maar alleen voor de 
elite, want het reglement bevatte een artikel waarin omschreven werd uit welke groep de 
gewone leden gekozen konden worden. Die groep bestond uit de gouverneur, leden van 
Provin ciale Staten, de ridderschap, het stadsbestuur en de rechterlijke macht, de top van 
de provinciale ambtenaren en leden van de hoge colleges van Staat. De broederschap on-
dersteunde vooral veelbelovende jonge kunstenaars met toelagen en door het opkopen 
van hun werken.189

Het laatste genootschap dat de revue passeert is het Provinciaal Genootschap van Kunsten 
en Wetenschappen in Noord-Brabant (GKW), dat in 1837 werd opgericht. In andere Ne-
derlandse provincies waren in de loop van de achttiende eeuw genootschappen opgericht 
die tot doel hadden de cultuur te bevorderen en de wetenschapsbeoefening te stimuleren. 
Dat deden deze elitegezelschappen voornamelijk door het uitschrijven van prijsvragen. 
Evenals in andere perifere provincies bestond in Noord-Brabant vooral onder de elite de 
wens de culturele achterstand ten opzichte van de rest van het land te overbruggen. Zoals 
voorzitter jonkheer P.M.F. van Meeuwen het in zijn feestrede bij het vijftigjarig bestaan in 
1887 uitdrukte, was het geen ‘wonder dus, dat men op middelen peinsde om een middel-
punt te scheppen voor beschaafde of geleerde Noord-Brabanters van verschillende rich-
ting, met de bedoeling om Noord-Brabant te vergunnen de overige provincies in te halen 
op de baan van den vooruitgang.’190

In hoofdstuk 6 ga ik in op de wijze waarop men aan dit streven vorm gaf. Hier volstaat 
het te constateren dat de animo om mee te doen groot was. Een plaats op de intekenlijst 
was een epitheton ornans. Het lidmaatschap van het GKW was een teken van status en een 
groot deel van de provinciale elite uit die dagen, waaronder een ruime vertegenwoordi-
ging van de provinciale adel, werd in de beginjaren lid. Daarbij speelden religie en poli-
tieke opvattingen geen rol, zoals Van Sasse van Ysselt ook vaststelt ten aanzien van het be-
stuur, dat volgens hem bestond uit ‘de aanzienlijksten der provincie’.191 De bijeenkomsten 
van dit trefpunt van de elite mochten zich tot ongeveer 1870 in een goede belangstelling 
verheugen. Hoewel de toon vaak gezet werd door de protestantse en liberaal-katholieke 
leden, maakten ook ultramontanen deel uit van het bestuur. De oprichting van de Katho-
lieke Kring in 1867 hield wel een verandering in. Dit gezelschap is in meerdere opzichten 
te beschouwen als een roomse tegenhanger van het GKW. Voor de rechtzinnige, rooms-
katholieke burgers bestond er vanaf dat moment een alternatief en dat heeft de tendens 
waarbij het GKW meer een meer een elitair genootschap werd van Bossche heren en aca-
demici, waarschijnlijk versterkt. Vooral liberaal-katholieken vormden voortaan de vaste 
kern van het GKW.192

189   Van Zuijlen, Gedenkboek.
190   Krijbolder, ‘Hermans en het Genootschap’, 79; Van Sasse van Ysselt, Gedenkschrift Genootschap, 2.
191   Krijbolder, ‘Hermans en het Genootschap’, 96-97; Van Sasse van Ysselt, Gedenkschrift Genootschap, 7.
192   Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk, 105-106; Van Oss en Rosendaal, ‘Noordbrabants verleden’, 15, 18.
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De genootschappen en de adel193

De adellijke leden van de genootschappen
We hebben hiervoor gezien dat de ILVB kan worden beschouwd als de meest exclusieve 
elitevereniging van de provincie. Het is daarom niet verrassend dat een aanzienlijk deel 
van de adel lid was van deze broederschap. In hoofdstuk 2 is gebleken dat bij de vorming 
van de adel in Noord-Brabant in dezelfde vijver gevist werd als waaruit de leden van de 
ILVB afkomstig waren. Dat blijkt ook uit het feit dat tot eind jaren twintig van de negen-
tiende eeuw de adellijke leden van de ILVB allen al lid waren toen zij tot de adelstand toe-
traden. In 1827 was jonkheer L.J.A.A. de la Court de eerste edelman die als candidandus 
lid werd van de ILVB, in 1828 en 1829 gevolgd door de jonkheren J. en D. Bowier. De fa-
milies Wesselman, Van der Does de Willebois en Smits (van Oyen) gingen in respectie-
velijk 1841, 1877 en 1909 deel uitmaken van de adel en al daarvoor waren leden van deze 
families lid van de ILVB.

Omdat zowel de leden van de ILVB als (een groot deel van) de leden van de provinciale 
adel tot de provinciale elite behoorden, kunnen we ons afvragen waarom er niet nog meer 
edellieden tot de ILVB behoorden. Omdat tot 1855 het totaal aantal leden beperkt was tot 
36 broeders, 4 kandidaten en 4 candidandi en leden tot hun overlijden deel uitmaakten 
van de ILVB, was de opnamecapaciteit van nieuwe leden vóór dat jaar beperkter dan na 
dat jaar. Toch leidde het loslaten van de numerus fixus in 1855 niet direct tot een grote toe-
stroom van nieuwe adellijke leden. Wel was het aantal nieuwe leden na 1855 hoger dan 
vóór dat jaar, namelijk gemiddeld 3,4 lid per vijf jaar tegenover 2,6 lid per vijf jaar. Het 
is niet uitgesloten dat de hoge entreesom een rol heeft gespeeld. Deze kan in ieder geval 
voor de ridderschapsleden geen belemmering zijn geweest. Toch heeft ook van de ridder-
schapsleden die na 1855 ‘gemakkelijker’ lid hadden kunnen worden meer dan de helft die 
stap niet gezet. Blijkbaar was het aanzien van het lidmaatschap alleen niet voor iedereen 
aantrekkelijk genoeg of zag men niet de noodzaak om lid te worden van een vereniging 
waarin de omgang met standsgenoten weinig frequent was.

Hét kenmerk van de ILVB, een vereniging waarvan in ieder geval tot 1855 in principe 
evenveel protestanten als rooms-katholieken lid waren, zien we ook terug bij de adellijke 
leden. Tot dat jaar was de verdeling protestants-rooms-katholiek in grote lijnen in even-
wicht. De adellijke leden waren afkomstig uit een beperkte groep families, zoals ook de 
relatief hoge mate van vooral bloedverwantschap tussen de leden aangeeft. Van de pro-
testantse families Van Thije Hannes, De Jonge van Zwijnsbergen en Wesselman en de 
rooms-katholieke families De la Court, Half-Wassenaer, Van Meeuwen en Verheyen be-
hoorden in één of meer peiljaren zowel een vader als een zoon tot de ILVB.

Na 1855 veranderde de adellijke samenstelling. Het religieus gemengde karakter bleef 
natuurlijk bestaan, maar het aantal adellijke protestantse leden bleef ongeveer op hetzelf-
de niveau terwijl het aantal rooms-katholieke adellijke leden geleidelijk toenam en dat 
leidde tevens tot een groei van het totaal aantal adellijke leden, totdat in het peiljaar 1910 
de ILVB er 29 telde. De veranderingen die de totale onderzoeksgroep onderging, zien we 
dus ook terug in het ledenbestand van de ILVB. Het aandeel protestanten nam af en het 
aantal verschillende families nam toe.

De spreiding van de leden over meer families vindt vertaling in een geringere mate van 
bloedverwantschap, hoewel in elk peiljaar er wel minstens één vader en zoon lid waren. 
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Vooral de leden van de familie Van Meeuwen zijn ruimschoots vertegenwoordigd, zodat 
in de jaren 1900, 1905 en 1910 tweemaal een vader en zoon uit deze familie tot de leden 
van de ILVB behoorden. Van de protestantse families waren na 1855 alleen nog de fami-
lie De Jonge van Zwijnsbergen en de ‘nieuwe’ familie Snoeck prominent aanwezig onder 
de adellijke leden van de ILVB. Dat een groot deel van hen deel uitmaakte van de eerder 
besproken familienetwerken blijkt uit het feit dat ongeveer een derde aanverwanten on-
der de leden telde.

Het populairste genootschap onder de Brabantse edelen was het GKW. Dat is niet ver-
rassend voor een vereniging waarvan het lidmaatschap een teken van aanzien was. Al 
direct na de oprichting was de animo onder de adel groot en in het eerste peiljaar 1840 
waren er 29 adellijke leden. Het adellijk ledenbestand is gedurende de hele onderzoekspe-
riode in grote lijnen op dit niveau gebleven met uitschieters in 1885, toen 36 edelen lid wa-
ren en in 1918, toen dat er 38 waren. Omdat de totale onderzoekspopulatie in de loop van 
de eeuw toenam en de maximale omvang aan het einde ervan bereikte, volgt daaruit de 
conclusie die ook al in hoofdstuk 2 verwoord is, namelijk dat het GKW rond de eeuwwis-
seling het minst populair was. Hiervoor werd gesteld dat het GKW vooral na 1870 meer 
elitair zou zijn geworden. Het aantal edellieden dat lid was daalde niet, zodat het aristo-
cratisch element duidelijk aanwezig bleef en ten opzichte van een wellicht dalend leden-
aantal prominenter werd.

Dat het genootschap in de loop van de eeuw steeds ‘Bosscher’ van samenstelling werd, 
zien we ook bij de adel. In de eerste jaren is er sprake van een echt ‘provinciaal’ genoot-
schap. De meeste adellijke leden woonden wel in ’s-Hertogenbosch en omgeving, maar 
ook uit de rest van de provincie en van daarbuiten waren leden afkomstig. Daarna nam het 
aandeel leden uit ’s-Hertogenbosch geleidelijk toe en vanaf het peiljaar 1855 was ongeveer 
80% van de adellijke leden afkomstig uit de hoofdstad en omgeving. Het GKW was, voor 
zover het de adellijke leden betrof, veranderd in een vereniging waarin de Bossche ‘heren’ 
met elkaar verkeerden en cultureel actief waren. Na de eeuwwisseling zien we een trend-
breuk en vanaf dat moment nam het aandeel adellijke leden uit de rest van de provincie toe.

Evenals alle tot nu besproken sociëteiten en genootschappen had ook het GKW een 
gemengd religieuze samenstelling en dat geldt ook voor de leden uit de adel. De relatief 
grote invloed van de protestanten in het GKW valt af te lezen aan de samenstelling van 
het adellijk ledenbestand. In de jaren veertig van de negentiende eeuw waren protestantse 
edellieden in de meerderheid. In de jaren daarna gingen de adellijke ledenbestanden van 
GKW en ILVB qua religieuze samenstelling steeds meer op elkaar lijken. Vanaf de jaren 
zeventig, toen de ILVB met betrekking tot de adellijke leden al een meer katholiek aanzien 
had gekregen, vormden de protestanten onder de adellijke leden van het GKW gedurende 
enige tijd weer de meerderheid. Met ingang van de jaren tachtig zijn de ledenbestanden 
van beide genootschappen in grote lijnen vergelijkbaar.

Evenals in de sociëteiten en de ILVB waren veel adellijke leden van het GKW verbonden 
door verwantschapsbanden en we zien dan ook dat in alle peiljaren uit meer dan één familie 
een vader en minstens één zoon lid waren. De groep families waarin voor gezinnen het lid-
maatschap van het GKW ‘erbij hoorde’, is veel groter dan de groep families waarin dit gold 

193   Zie voor de gegevens in deze paragraaf bijlage 9.
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voor het lidmaatschap van de ILVB. Sommige leden uit deze groep families woonden niet 
in de provincie tijdens hun lidmaatschap, zoals vader en zoon Van Nispen tot Pannerden, 
die in de jaren zestig samen lid waren. Anderen hadden geen Brabantse ‘roots’ maar wa-
ren werkzaam in de provincie, zoals vader en zoon d’Aulnis de Bourouill in de jaren zeven-
tig. De familie Martini telde in de eerste decennia veel leden van het GKW en hoewel een 
aantal van hen ook tot de ridderschap behoorde, werd maar één van hen lid van de ILVB.

De Broederschap van Sint-Lucas had evenals het GKW een cultureel emanciperend doel 
maar was onder de adel veel minder populair. Leden van het GKW bleven dat vaak ook als 
ze niet meer in Noord-Brabant woonden, maar voor Sint-Lucas gold dat veel minder. Veel 
edellieden die zich buiten de provincie vestigden, zagen van hun lidmaatschap af. Op de 
eerste decennia na kent Sint-Lucas dan ook vrijwel geen adellijke leden buiten de provin-
cie en ook het aantal leden in de provincie buiten de hoofdstad en omgeving was gering. 
De Broederschap rekruteerde vrijwel uitsluitend adellijke leden uit ’s-Hertogenbosch en 
omgeving, mede als gevolg van de bepalingen over het lidmaatschap in het reglement. 
Niet verrassend was in veel peiljaren dan ook een ruime meerderheid van hen onderling 
verwant, maar het gelijktijdige lidmaatschap van vaders en zonen dat in zo ruimte mate 
voorkwam bij de ILVB en het GKW, was op de eerste jaren na afwezig. Gezien ook de 
hogere gemiddelde leeftijd van de adellijke leden van Sint-Lucas was dit veeleer een ver-
eniging waarvan ‘gearriveerde’ edellieden lid waren. Het lidmaatschap van deze broeder-
schap diende niet zozeer de ‘genoeglijke omgang’ met gelijken maar was een teken van 
betrokkenheid bij de culturele emancipatie van Noord-Brabant.

Niet-adellijke leden uit het al eerder aangeduide familiecomplex waren natuurlijk ook 
lid van de verschillende genootschappen. Zoals we hiervoor gezien hebben, waren veel 
mannen die in de eerste decennia van de negentiende eeuw toetraden tot de adelstand op 
dat moment al lid van de ILVB. Zij vormden in deze jaren dan ook een deel van de voor-
aanstaande niet-adellijke leden. De niet-adellijke leden van de genootschappen vertonen 
een geringere mate van bloedverwantschap dan de niet-adellijke leden van de sociëteiten. 
Dat duidt erop dat zij afkomstig waren uit een groter scala aan families. In de peiljaren 
komen dan ook in de ledenbestanden van de genootschappen namen voor die in die jaren 
niet in de bestanden van de sociëteiten voorkomen. Het gaat bijvoorbeeld om leden van 
de families Guljé en Des Tombe, die alleen lid waren van de ILVB en het GKW. Vooral het 
GKW telde een aantal leden dat geen lid was van een ander genootschap of een andere so-
ciëteit. Onder hen vinden we leden van de Bossche notarisfamilie De Bergh, geparenteerd 
aan de familie Van Thije Hannes, de predikant uit Vught Arnold van Walsem, die na zijn 
lidmaatschap de schoonzoon werd van jonkheer M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen, en 
leden van de familie Berail uit Sint-Michielsgestel, die verbonden waren met de familie 
De Senarclens de Grancy. Verder was er bijvoorbeeld een Pels Rijcken uit Breda en een 
De Quay uit Beers. De laatsten vormen een bevestiging van het in ieder geval in bepaalde 
perioden ‘provinciale’ karakter van het GKW. Overigens was evenals bij de sociëteiten ook 
bij de genootschappen gedurende lange perioden minstens een kwart van de niet-adellij-
ke leden aanverwant aan een adellijk lid.

De betrokkenheid van de adel bij de genootschappen
Evenals bij de sociëteiten was een aantal edellieden ook in de genootschappen actief als 
bestuurslid. In de ILVB was de samenstelling van het bestuur mede een gevolg van de sa-
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menstelling van het bestand aan broeders en de gelijkwaardigheid van protestanten en 
rooms-katholieken die men zoveel mogelijk probeerde te realiseren. Zowel in de protes-
tantse als de katholieke lijn waren de vier langstzittende broeders proost indien zij vol-
deden aan de voorwaarden ten aanzien van de woonplaats, behalve als zij schriftelijk ver-
klaarden dat niet te willen. Voldeed een proost niet meer aan de woonplaatsvoorwaarde 
dan werd hij honorair-proost, een eretitel waaraan in principe geen invloed was gekoppeld.

Uit de acht proosten werden jaarlijks een regerend en een toeziend proost gekozen, bij 
voorkeur een protestant en een katholiek. Naast de proosten bestond het bestuur uit een 
rentmeester, een griffier en eventueel een griffier-coadjutor die voor zes jaar werden ge-
kozen door de vergadering uit die broeders die aan de woonplaatsvoorwaarde voldeden.194 
Voor de functie van proost kon men dus niet zelf opteren, maar men kon deze wel afwijzen.

Van de 37 edellieden die in enig peiljaar een titel hebben gevoerd in de ILVB, waren 17 van 
protestantse huize. Vier van hen zijn griffier geweest, één rentmeester en één griffier en 
rentmeester, bestuursfuncties die meestal gedurende een kortere periode werden vervuld. 
De anderen waren proost of honorair-proost, een titel waar men ‘automatisch’ voor in aan-
merking kwam als men op jonge leeftijd lid werd en lang genoeg bleef leven. De gemiddel-
de leeftijd van de adellijke bestuursleden van de ILVB was dan ook hoger dan bij de andere 
verenigingen. Het bestuur van de ILVB bestond voor een deel uit invloedrijke mannen die 
tijdens hun leven al een netwerk van relaties hadden opgebouwd en voor een deel uit man-
nen die op relatief jonge leeftijd proost werden en gedurende hun langdurige proostschap 
zich een plaats in zo’n netwerk verwierven. Bestuursleden van de ILVB waren invloedrijk 
en zijn regelmatig gelijk- of volgtijdig ook bestuurslid van andere organisaties geweest.

Een functie als bestuurslid van het GKW bood edellieden de kans zich extra te mani-
festeren als bevorderaar van de cultuur en wetenschapsbeoefening in Noord-Brabant. Het 
GKW beschikte na enige tijd over een bestuur dat uit 36 leden bestond.195 Dat bood aan 
geïnteresseerde edellieden voldoende gelegenheid om daarvan deel te gaan uitmaken. In 
de peiljaren hebben 36 van hen van die mogelijkheid gebruik gemaakt, onder wie 10 pro-
testanten. Deze protestantse inbreng hield in dat in elk peiljaar één, twee of drie protes-
tantse edellieden tot het bestuur behoorden.

De totale adellijke inbreng bestond vanaf de jaren zestig meestal uit acht of negen per-
sonen, ongeveer een kwart van het bestuur. Sommigen hebben gedurende vele jaren een 
bestuursfunctie vervuld en zijn daarmee belangrijk geweest voor het GKW. A. Martini be-
hoorde in 1837 tot de oprichters en bleef lid van het bestuur tot zijn overlijden in 1869 en 
ook E.J.P. van Meeuwen was vanaf de oprichting tot aan zijn overlijden in 1873 bestuurs-
lid. Zijn zoon P.M.F. van Meeuwen was meer dan vijftig jaar bestuurslid en ook J.B.A.J.M. 
Verheyen en L.B.C.L. van Sasse van Ysselt konden bogen op een bestuursperiode van 
meer dan 45 jaar. Zij waren de kampioenen in een groep mannen van wie bijna iedereen 
in meer dan één peiljaar bestuurslid was en van wie menigeen drie of vier peiljaren haal-
de. Het lijkt erop dat voor een groep Brabantse edellieden het bestuurslidmaatschap van 
het GKW bijna een levenstaak was.

We hebben hiervoor al gezien dat het lidmaatschap van het GKW binnen sommige fa-
milies een traditie was en dat zien we ook terug bij de bestuursleden. De al genoemde va-

194   Van Dijck, De Bossche Optimaten, 388, 434-440.
195   Van Sasse van Ysselt, Gedenkschrift Genootschap, 7.
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der en zoon Van Meeuwen waren samen bestuurslid, evenals een vader en zoon Martini 
en Van Sasse van Ysselt. Opvallend zijn ten slotte de drie generaties Verheyen die achter-
eenvolgens deel uitmaakten van het bestuur. We mogen aannemen dat een bestuursfunc-
tie in het GKW niet alleen aantrekkelijk was vanwege het aanzien en de invloed maar dat 
in ieder geval een deel van de adellijke bestuursleden ook affiniteit voelde met de doelstel-
lingen van het GKW.

Die affiniteit blijkt ook uit het feit dat van de bescheiden groep van acht edellieden die in 
een peiljaar als beoordelaar of bestuurslid betrokken was bij de Broederschap van Sint-Lu-
cas, er zeven ook bestuurslid zijn geweest van het GKW. De enige voor wie dit niet geldt, 
is E.C.B. van Rappard, die overigens wel lid was van het GKW en zo’n kleine dertig jaar 
beoordelaar is geweest. Hij was samen met A. Martini de enige protestantse edelman in 
deze groep, zodat zelfs in deze bescheiden groep beide religieuze stromingen vertegen-
woordigd waren.

De jaarvergaderingen van het prestigieuze GKW werden elk jaar gehouden in de def-
tigste sociëteit, namelijk Sociëteit Casino.196 De opkomst bij deze vergaderingen was zeer 
wisselend. In het peiljaar 1850 woonden ongeveer zeventig mannen de vergadering bij 
en in het peiljaar 1875 bijvoorbeeld maar ongeveer twintig. De adellijke aanwezigen ma-
ken tot aan het peiljaar 1875 zo’n 10% tot 20% uit van de adellijke leden, daarna 20% tot 
25% met als uitzondering de vergadering in 1895, toen veertien van de dertig adellijke le-
den de vergadering bijwoonden. Vóór 1875 bestond ongeveer 10% van de aanwezigen uit 
edellieden, daarna een hoger percentage. Na 1875 nam dus de adellijke belangstelling toe, 
nogmaals een bevestiging van het meer elitaire karakter dat het GKW kreeg. Overigens 
bestond de overgrote meerderheid van de adellijke belangstellenden uit mannen die op 
enig moment ook bestuurslid waren en uit dien hoofde dus al betrokken waren bij het ge-
nootschap. De overige adellijke leden lieten hun gezicht sporadisch of helemaal niet zien. 
Voor hen was het lidmaatschap van het GKW waarschijnlijk inderdaad een epitheton or-
nans en wilden zij er vooral bij horen maar betekende het niet een actieve ondersteuning 
van de idealen van het GKW.

3.9.3 De rol van Brabantse edellieden in de Brabantse ‘herengezelschappen’197

Een belangrijk deel van de provinciale elite waaronder een aanzienlijk aantal edellieden 
was in de negentiende eeuw lid van één of meer sociëteiten en/of genootschappen. Veel 
van hen behoorden tot het familiecomplex van onderling verknoopte rooms-katholieke fa-
milies en anderen tot een aantal belangrijke protestantse families. Duijvendak vindt dat 
vooral de sociëteiten belangrijk waren ten aanzien van de informele omgang hoewel dat 
aspect ook bij de genootschappen een rol speelde.198 Daarvan werden verschillende edel-
lieden overigens tevens lid omdat ze de doelstellingen van deze genootschappen onder-
schreven. Kenmerkend is dat het onderlinge contact in de hier beschreven verenigingen 
de confessionele scheidslijn doorbrak die ten aanzien van het connubium zo duidelijk 
werd getrokken. Verder zien we telkens weer dat het lidmaatschap een teken van aanzien 
was. Door lid te zijn hoorde men erbij en maakte daarmee deel uit van de provinciale elite. 
Voorts zien we dat het lidmaatschap een soort familiale traditie was waardoor vaders en 
één of meer zonen samen lid waren en soms ook één of meer kleinzonen.

Het belang van de hier behandelde lidmaatschappen voor de vorming van het adellijk 
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deel van de provinciale elite blijkt ten eerste uit het feit dat bijna de helft van de ridder-
schapsleden, de adellijke elite bij uitstek, tijdens hun lidmaatschap tevens lid is geweest 
van één of meer van de genoemde verenigingen. Voor veel van hen geldt dat zij ook vóór 
het lidmaatschap van de ridderschap vaak meer lidmaatschappen combineerden. Vrijwel 
alle leden van deze groep waren lid van een sociëteit en vaak zowel van Sociëteit Casino 
als van De Zwarte Arend. Daarnaast was in de tweede helft van de negentiende eeuw on-
geveer een derde tegelijkertijd lid van de ILVB, de Broederschap van Sint-Lucas en het 
GKW en komt onder hen een gelijktijdig lidmaatschap van de laatste twee verenigingen 
ook geregeld voor. Tegen het eind van de eeuw verdween de belangstelling voor de Broe-
derschap van Sint-Lucas onder de adel en vanaf dat tijdstip waren veel ridderschapsle-
den gelijktijdig lid van de ILVB en het GKW. Van de niet-ridderschapsleden combineerde 
maar ongeveer een zesde minstens twee lidmaatschappen. Evenals de ridderschapsleden 
waren zij meestal lid van één of twee sociëteiten. Het grootste verschil tussen de groep 
ridderschapsleden en de groep niet-ridderschapsleden bestaat uit het combineren van het 
lidmaatschap van de genootschappen. Vrijwel geen enkel niet-ridderschapslid was lid van 
alle drie de genootschappen en kijken we naar diegenen die in ieder geval het lidmaat-
schap van de ILVB en GKW combineerden, dan gaat dat op voor meer de helft van de rid-
derschapsleden en ongeveer een derde van de niet-ridderschapsleden. Kortom, de top van 
de provinciale adel was vaak tevens lid van de twee meest exclusieve genootschappen ter-
wijl dat veel minder opgaat voor hen die daartoe niet behoorden.

Voor een aantal edellieden was het gezellige sociëteitsleven of het lidmaatschap van 
een vereniging alleen niet voldoende. Zij toonden zich door het vervullen van een be-
stuursfunctie of het aanwezig zijn tijdens de vergaderingen meer betrokken en wilden 
daarmee wellicht het karakter, de uitstraling en de doelstelling van de betreffende ver-
eniging mee bepalen, sturen en ondersteunen. Het gevolg van die betrokkenheid, zeker 
als bestuurslid, was natuurlijk een grotere invloed. Bestuursleden gingen ook frequenter 
en wellicht persoonlijker met elkaar om en vormden zo invloedrijke netwerken waarin 
persoonlijke en verwantschapsbanden zorgden voor de onderlinge cohesie. Duijvendak 
heeft de bestuursleden van de hier besproken organisaties dan ook tot de bestuurlijke 
elite gerekend.199

De adellijke top van die bestuurlijke elite bestond natuurlijk uit diegenen die een be-
stuursfunctie bij de ridderschap combineerden met of lieten voorafgaan of volgen door 
één of meer andere bestuursfuncties. In een aantal gevallen betreft dat een bestuursfunc-
tie bij een sociëteit. Na het voorgaande zal het echter niet verrassend zijn dat al deze man-
nen deel uitmaakten van het bestuur van een genootschap en meestal van meerdere. De 
bestuurlijke kampioenen onder hen waren A. Martini, die het proostschap bij de ILVB 
combineerde met een bestuursfunctie bij het GKW en gedurende een aantal jaren ook be-
oordelaar was bij de Broederschap van Sint-Lucas, en J.B.A.J.M. Verheyen, die achtereen-
volgens griffier en rentmeester bij de ILVB was en in diezelfde periode ook bestuurslid bij 
De Zwarte Arend, De Broederschap van Sint-Lucas en het GKW.

196   Van Oss, Eene Vereeniging van Vrienden, 10.
197   Bijlage 9.
198   Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk, 105.
199   Ibidem.
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Deze elitegroep van adellijke bestuurders vormde een redelijk gesloten bolwerk. Naast 
hen zijn er maar enkele edelen geweest die een dergelijke bestuurlijke invloed konden 
uitoefenen en de meerderheid van deze laatste groep bestaat dan ook nog eens uit ridder-
schapsleden. De adellijke invloed op het reilen en zeilen van de aanzienlijkste verenigin-
gen in de provincie ging uit van mannen die op enig moment behoorden tot de top van 
de provinciale adel en die als adellijke elite meestal ook bestuurlijk actief waren. Zij zagen 
kans om op grote schaal sociaal kapitaal te verwerven en te behouden. Zij bepaalden mede 
in hoeverre Brabantse edelen zich herkenden in het karakter van de verenigingen waar-
van zij lid waren en in hoeverre die verenigingen een adellijk stempel kregen.

3.10 De Brabantse adel en landelijke ridderorden

In de decennia rondom de eeuwwisseling voelde de Nederlandse adel de behoefte om als 
onderdeel van het zogenoemde ‘beschavingsdefensief ’ de eigen identiteit te benadrukken 
en te verstevigen. In statusrivaliteit met de nieuwe kringen van welgestelde burgers wer-
den er initiatieven ontwikkeld om enerzijds de adellijke identiteit uit te dragen en ander-
zijds zich meer in eigen kring terug te trekken. Een voorbeeld van het eerste is de uitgave 
van het eerste deel van het Nederland’s Adelsboek in 1903. Als voorbeeld van het tweede 
kunnen we de herleving van de ridderorden beschouwen.200

In 1909 vond de heroprichting plaats van de protestantse Johanniter Orde, waarna in 
1911 de katholieke Maltezer Orde volgde. Beide orden voorzagen met hun charitatieve doel 
in de behoefte aan maatschappelijk dienstbetoon die voortvloeide uit de bij geboorte mee-
gekregen adelsplicht. Daarnaast bestond er een minstens zo belangrijke behoefte aan het 
op exclusieve manier representeren van het adellijk milieu. Dat deed men door de jaar-
lijkse ridderdagen, uniformen en eigen rituelen, die zwaar leunden op de middeleeuwse 
riddersymboliek. De oprichter van de Nederlandse afdeling van de Maltezer Orde voelde 
zich al vroeg gegrepen door mystieke ideeën over de rol van de adel als beschermer van de 
onderdrukten. Volgens hem kon een christelijk edelman ‘geen mooiere richting kiezen, 
dan die welke gericht is op de verheffing van het volk.’ Vooral de adel moest voorgaan om 
het door Christus gegeven gebod van de naastenliefde in de praktijk te brengen. Dit alles 
laat zien dat bij de herbezinning op de adellijke identiteit via de heroprichting van in die 
tijd al anachronistische organisaties de invention of tradition een belangrijke rol speelde.201

Nu bestond in Nederland ook al de Duitse Orde, maar deze was alleen toegankelijk 
voor oude, protestantse adel die op vier kwartieren en minstens tweehonderdjarige adel-
dom kon bogen. Dat was van veel Nederlandse edelen te veel gevraagd en de ‘nieuwe’ or-
den vormden daarom een aantrekkelijk alternatief dat hun toch aan status en allure kon 
helpen. Het lidmaatschap gaf enerzijds voeding aan het adellijk bewustzijn en anderzijds 
bood het de mogelijkheid dit bewustzijn uit te dragen.202

We hebben hiervoor gezien dat in ieder geval een deel van de Brabantse edelen zich op 
provinciaal niveau presenteerde als een elite. Nu is de vraag of zij dit doortrokken naar het 
nationaal niveau. Waren er Brabantse edelen die uiting gaven aan hun adellijk bewustzijn 
door deel uit te gaan maken van deze exclusieve organisaties op landelijk niveau? Bij de 
beantwoording van die vraag moeten we er rekening mee houden dat twee van de drie 



 3.10 De Brabantse adel en landelijke ridderorden 247

adellijke orden pas ontstonden tegen het einde van de onderzoeksperiode.
Voor 1911 bestond er voor rooms-katholieke edelen in Nederland geen andere moge-

lijkheid om tot een adellijke orde toe te treden dan opname in de internationale Orde van 
Malta. Voor zover ik heb kunnen nagaan heeft één Brabantse edelman van die mogelijk-
heid gebruik gemaakt, namelijk L.M.Ch. van den Bogaerde van Terbrugge, die in 1846 
permissie van de grootmeester van de Heilige Militaire Orde van Jeruzalem kreeg om het 
gouden kruis van de orde te dragen.203

Van de negentien rooms-katholieke ridderschapsleden die na 1911 overleden, zijn er 
vier uit vier verschillende families op enig moment lid van de Maltezer Orde geworden. 
Van de 64 niet-ridderschapsleden geldt dat voor acht van wie er vijf niet behoorden tot 
een Brabantse familie. Van de overige drie was er één een broer van een toegetreden rid-
derschapslid, zodat de twee broers Van Sasse van Ysselt bijna een derde uitmaken van het 
kleine echt ‘Brabantse’ contingent Maltezer ridders.

200   Moes, Onder aristocraten, 224; Kuiper, ‘Aristocraten contra burgers’, met name 213-214. 
201   Kuiper, ‘Adel, Nation und Staat’, 242; Bruin, ‘Duitse connecties’, 135-138; Gietman, ‘Heraut van de oude orde’, 

171-172, citaat 172. Vergelijk voor Duitsland Reif, Adel im 19. und 20. Jahrhundert, 33.
202   Bruin, ‘Duitse connecties’, 139; Kuiper, ‘Van Heerlijkheid naar Familiestichting’, 215.
203   Cleverens, Kasteel Heeswijk, 73.
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Protestantse edellieden konden voor 1909 toetreden tot de Duitse Orde mits zij vol-
deden aan de strenge voorwaarden. G. van der Duyn en Ch.P. de Senarclens de Grancy, 
wiens moeder ook uit het geslacht Van der Duyn afkomstig was, brachten het tot ridder 
expectant en J.D. van Tuyll van Serooskerken tot commandeur.204 Van de 58 protestanten 
uit de populatie die na 1909 zijn overleden, hebben twee ridderschapsleden de stap gezet 
op enig moment toe te treden tot de Johanniter Orde. C.F. Wesselman van Helmond deed 
dat in de periode 1909-1918 en J.O. de Jong van Beek en Donk op enig moment na 1909.

Edellieden van beide gezindten konden ook lid worden van de in 1899 opgerichte Ne-
derlandse Adelsvereniging (NAV). Op basis van de mij ten dienste staande gegevens heb 
ik niet kunnen achterhalen of veel Brabantse edelen die stap genomen hebben. Tussen de 
NAV en de ridderschap bestonden er in ieder geval contacten. In 1914 deed de Brabantse 
ridderschap een gift aan de NAV ten behoeve van door de Eerste Wereldoorlog getroffen 
Brabantse edellieden. Het rooms-katholieke ridderschapslid A.Th.J. Schade van Westrum 
trad in 1902, hetzelfde jaar waarin hij lid werd van de ridderschap, toe tot het bestuur van 
de NAV. Daardoor kon de fondsenwerving voor het Nederlandsch Adelsfonds ook in het 
zuiden van het land op gang komen. De echtgenote van F.G.H. Michiels van Kessenich, 
die in 1916 lid werd van de ridderschap, werd in 1918 vertegenwoordigster in Limburg 
voor de damespenning.205

Het geringe aantal orderidders en waarschijnlijk ook geringe aantal leden van de NAV 
onder de Brabantse edelen wekt de indruk dat de animo om toe te treden tot dergelijke 
exclusief adellijke verenigingen niet groot was. Een reden daarvoor kan zijn dat voor le-
den van de Brabantse adel een uit een oude familietraditie voortkomend adellijk bewust-
zijn nog geen gemeengoed was. Het feit dat enkele ‘niet-Brabanders’ onder de ordeleden 
afkomstig waren uit geslachten als Van Voorst tot Voorst en Van Hövell die wel al op een 
lange adellijke traditie konden bogen, versterkt deze aanname. Verder waren de landelij-
ke orden een wapen in de strijd die de tot de landelijke notabelenelite behorende adellijke 
families voerden om zich te ‘verdedigen’ tegen opkomende nieuwe elites. Brabantse ede-
len kregen op regionaal en provinciaal niveau ook te maken met die nieuwe elites.206 Ge-
zien de relatief korte duur van hun bestaan als adellijk onderdeel van de provinciale elite 
beschikten zij echter wellicht over te weinig adellijk bewustzijn om dat onderscheidend 
bewustzijn in te zetten en richtten ze zich meer op het aanhalen van de banden met hun 
niet-adellijke elitecollega’s.

3.11 Connubium en convivium: adellijk en Brabants?

De rode draad in dit hoofdstuk vormt de constatering dat de religieuze scheidslijn tussen 
de familienetwerken juist binnen de sociale netwerken werd overbrugd. Dat geldt ook na 
1900 in de periode van toenemende verzuiling. Ook toen waren er nog protestantse edel-
lieden lid van de sociëteiten en verenigingen. Daaruit volgt de suggestie dat we voor de 
vorming van een regionale adelsgroep vooral moeten kijken naar de sociale omgang. Toch 
is die suggestie niet helemaal juist. Hoewel de leden van protestantse families hun part-
ners voornamelijk vonden in familienetwerken buiten de provincie en de rooms-katho-
lieken in grotere mate binnen de provinciale elite, was het effect vergelijkbaar. In zowel 
de protestantse als rooms-katholieke familienetwerken was plaats voor niet-adellijke en 
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van oorsprong niet-Brabantse families. Leden van de adellijke niet-Brabantse families gin-
gen deel uitmaken van de adel in de provincie en sommige van die voornamelijk rooms-  
katholieke families nestelden zich in het centrum van het door huwelijksbanden gevorm-
de familiecomplex.

Zowel in de protestantse als rooms-katholieke families hechtte men aan de familieban-
den. Dat blijkt uit de genealogische informatie die in familiearchieven bewaard is geble-
ven. Evenals elders speelde de afstamming van een liefst adellijke voorouder een grote rol, 
niet verrassend voor leden van een groep die nog niet kon bogen op een adellijke traditie. 
Dat belang van de familie blijkt ook bij het huwelijk, in eerste instantie vooral een gebeur-
tenis waarbij de banden binnen het uitgebreide netwerk van directe en verre familieleden 
werden aangehaald. Dat aanhalen van banden vond ook plaats bij andere familiegebeurte-
nissen, hetgeen gepaard kon gaan met het geven van geschenken. Door de wijze waarop 
zowel blijde als droevige familiegebeurtenissen vorm en inhoud kregen, ontstonden als 
het ware concentrische cirkels. De kern bestond uit de naaste familie, daaromheen de di-
recte verwanten en daarbuiten een kring van verre verwanten die in onze optiek die naam 
niet dragen. De betrokken families beschouwden hen echter wel degelijk als behorende 
tot ‘hun’ kring waarmee ze zich verbonden voelden.207

Bij rooms-katholieke families zien we regelmatig dat het familienetwerk en de provin-
ciale elite elkaar gedeeltelijk overlappen. Toch ontbrak deze overlapping ook bij de protes-
tantse families niet, want familiegebeurtenissen zoals huwelijken en begrafenissen had-
den bij aanzienlijke families ook een min of meer publiek karakter. Ze dienden tevens om 
het aanzien te demonstreren, de plaats op het sociale speelveld te bepalen en sociaal kapi-
taal te behouden of te vermeerderen. Daarom behoorden leden van de plaatselijke, regi-
onale, provinciale elite en soms ook van de landelijke elite tot de genodigden, waarbij er 
geen onderscheid werd gemaakt naar confessionele denominatie.

Dat onderscheid speelde ook geen rol bij de omgang met elkaar buiten familiegebeur-
tenissen om. De voorbeelden van het contact tussen vrienden en buren betreffen protes-
tantse families en wekken daarmee de indruk van een omgang binnen eigen confessio-
nele kring, maar de voorbeelden van de correspondentie tussen ‘vrienden’ laten zien dat 
hier geen sprake van was. Dat blijkt ook uit de informele omgang zoals die plaats had in 
sociëteiten en genootschappen.

Uit die omgang blijkt ook dat de Brabantse adel zich niet terugtrok op eigen terrein 
maar volop aanwezig was binnen de kring van provinciale elitegezelschappen. De voor-
keur voor de meest elitaire verenigingen en de betrokkenheid bij de meest invloedrijke be-
sturen laten zien dat vooral de top van de provinciale adel zich positioneerde op de knoop-

204   Ch.P. de Senarclens de Grancy werd door zijn grootvader van moederszijde, W.H. van der Duyn, aangemeld 
als ridder expectant. Toen hij in 1870 aan de beurt was om toe te treden, slaagde hij er niet in aan de toetre-
dingsvoorwaarden te voldoen. Een tweede poging in 1878, die waarschijnlijk succesvol zou zijn geweest, werd 
ten gevolge van zijn overlijden voortijdig afgebroken. Van der Does de Bye, Généalogische déductie.

205   Ketelaar-de Vries Reilingh, ‘Nederlandse Adelsvereniging’, 18, 21, 37-38. Het Nederlandsch Adelsfonds was 
het fonds van de NAV. Via de damespenning konden adellijke vrouwen de vereniging ondersteunen door jaar-
lijks een bepaald bedrag te betalen.

206   Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk.
207   ‘Das adlige Gesellschaftsmodell beschränkte die Familie nicht auf die Kernfamilie von Eltern und Kindern, 

sonder bezog sich auf ausgedehnte verwandtschaftliche Netzwerke, die durch gegenseitige Besuche, ausge-
dehnte Briefwechsel und Familienfeste ständig bestätigt wurden.’ Wienfort, Der Adel in der Moderne, 28. 
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punten van de sociale netwerken en daarmee streefde naar het behoud en verwerven 
van sociaal kapitaal. Deze top nam de positie in van primus inter pares en bepaalde voor 
een groot deel het imago en de uitstraling van de Brabantse adel op het sociale vlak. Dat 
die uitstraling vooral provinciaal van karakter was blijkt uit de bescheiden aanwezigheid 
van Brabantse edelen in landelijke adelsverenigingen. Hoewel sommige families belang 
hechtten aan de contacten met de landelijke elite en vooral het hof, richtten de meeste 
Brabantse edelen zich op hun collega’s uit de provinciale elite.

De vraag of de hier besproken netwerken exclusief adellijk en Brabants waren, kan met 
‘nee’ beantwoord worden. Maar zo’n antwoord is wel te kort door de bocht. De Brabantse 
adel sloot zich zowel ten aanzien van het connubium als het convivium niet af van de niet-
adel en gaf bijvoorbeeld ook ten aanzien van de deelname aan adelsverenigingen blijk van 
een weinig ontwikkeld adellijk bewustzijn. Toch ontstond in de loop van de negentiende 
eeuw een elite binnen de adel die vooral in de tweede helft van de eeuw invloedrijk en aan-
zienlijk was. Deze top van de adelspiramide208 bleef echter onderdeel van een provinciale 
notabelenelite die zich rond de eeuwwisseling moest gaan verdedigen tegen nieuwe op-
komende elites. Die verdediging heeft wellicht geleid tot een sterkere verbondenheid tus-

Afb. 3.27 Het Zwanenbroeders-
huis in de Hinthamerstraat te 
’s-Hertogenbosch. Dit pand 
behoorde toe aan de provinci-
ale elitevereniging bij uitstek, 
de Illustre Lieve Vrouwe Broe-
derschap. In deze vereniging 
functioneerde de confessione-
le scheidslijn niet, zoals die ten 
aanzien van het connubium wel 
bestond. Hetzelfde gold voor de 
ridderschap, die vanaf enig mo-
ment in de tweede helft van de 
negentiende eeuw in dit pand 
het jaarlijkse diner hield (teke-
ning, NL-HtSA).
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sen de in het familiecomplex opgenomen Brabantse en niet-Brabantse families. Die ver-
bondenheid was natuurlijk in de decennia daarvoor ook al ontstaan door de vele familiale 
banden. Dat deze verbondenheid ook een zekere band met Noord-Brabant inhield, blijkt 
uit de populariteit van het GKW onder de Brabantse adel. Juist deze vereniging had im-
mers tot doel het op een hoger plan brengen van cultuur en wetenschap in de provincie 
en daarmee het stimuleren van het aanzien van de provincie.

208   Reif doelt met adelspiramide op de onevenredig grote aanwezigheid van de adel in de hoogste regionen. Reif, 
Adel im 19. und 20. Jahrhundert, 22. Ik bedoel hiermee dat hoe invloedrijker en aanzienlijker een groep binnen 
een groep is, hoe kleiner de omvang ervan.



Afb. 4.1 De statenzaal in het 
gouvernementsgebouw aan de 
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bureau Het Zuiden).

Afb. 4.2 Het gebouw van de 
Tweede Kamer en poort, gezien 
vanaf een hoog standpunt, 1879 
(www.geheugenvannederland.
nl, Collectie Rijksdienst voor het 
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Afb. 4.3 Overzicht gevelwand 
van het Binnenhof: het gebouw 
van de Eerste Kamer, de hofkapel 
en het departement, 1879 (www.
geheugenvannederland.nl, Col-
lectie Rijksdienst voor het Cultu-
reel Erfgoed, OF-00268).



4  De Brabantse edelman als  
politicus-bestuurder

4.1 Inleiding

Brabantse edellieden vertolkten ook op het politiek-bestuurlijke toneel hun rol. Mede 
dankzij het tot 1850 fungerende kiesstelsel waren zij daar vooral in die periode in ruime 
mate vertegenwoordigd. Ook na dat jaar was hun rol echter niet geheel uitgespeeld. De 
vraag die in dit hoofdstuk aan de orde komt is in hoeverre zij via hun optreden op dit to-
neel blijk gaven van een groepsidentiteit. Om deze vraag te kunnen beantwoorden dient 
het optreden van de individuele edellieden in de verschillende politieke arena’s te worden 
geanalyseerd. Daarbij komen drie aspecten aan de orde. Ten eerste onderzoek ik of de 
Brabantse adellijke politici steeds gelijke keuzes maakten bij politieke geschillen of dat 
we ze terugvinden in verschillende kampen. Ten tweede vergelijk ik het optreden van de 
adellijke politici met dat van de overige politici die namens Noord-Brabant actief waren en 
ten slotte vergelijk ik het optreden en de positie van de adellijke politici uit Noord-Brabant 
met dat van adellijke politici uit andere provincies.

Bij de beantwoording van deze vragen dient natuurlijk rekening gehouden te worden 
met de maatschappelijke context en de politieke constellatie op een bepaald moment. 
Deze waren op de verschillende politieke niveaus en gedurende de ruim honderd jaar 
die mijn onderzoek beslaat, natuurlijk niet steeds gelijk. De wijzigingen in het kiesstel-
sel, de samenstelling van de groep politici in de verschillende gremia, maar ook de ver-
anderingen in de wijze waarop politiek werd bedreven, zijn van invloed geweest. Daarom 
wordt hierna achtereenvolgens gekeken naar het functioneren van de Provinciale Staten, 
de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

De belangrijkste cesuur in de tijd vormen de jaren 1849-1850, waarin de grondwets-
wijziging van 1848 met betrekking tot de politieke vertegenwoordiging op provinciaal en 
landelijk niveau haar uitwerking in de praktijk kreeg. Daarnaast spelen in de geschiede-
nis van de Tweede en Eerste Kamer ook andere, kleinere cesuren een rol. Omdat de rid-
derschappen zeker tot 1850 mede de basis vormden onder het optreden van de adel in de 
politieke arena, begin ik dit hoofdstuk met een paragraaf over de ridderschappen. Daarin 
komt eerst het politieke optreden van de adel en met name de ridderschappen vóór 1795 
aan de orde. Tevens toets ik nog een keer de stelling uit hoofdstuk 2 dat de situatie in 
Brabant uitzonderlijk was. Daarna komt het politiek functioneren van de ridderschappen 
vanaf 1814 aan de orde.
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4.2 De ridderschappen

4.2.1 De ridderschappen vóór 1795

Een belangrijk standsvoorrecht waarover de adel van verschillende gewesten in de Mid-
deleeuwen beschikte was het recht om als een afzonderlijke stand, de ridderschap, in de 
vergaderingen van de Staten het platteland te vertegenwoordigen. Om van dat voorrecht 
gebruik te mogen maken diende een edelman aan de toetredingsvoorwaarden te voldoen. 
In Holland moest hij meerderjarig zijn, uit een oud adellijk geslacht stammen en ten min-
ste een ambachtsheerlijkheid bezitten. In de Hollandse Staten beschikte de ridderschap 
maar over één stem tegenover de achttien stemmen van de steden, maar de invloed van de 
ridderschap was groter dan op basis van deze stemverhouding mag worden aangenomen. 
Het prestige dat de edelen bezaten wisten zij om te zetten in politieke macht.1 In de loop 
van de tijd trad een zekere oligarchisering op en in 1581 kreeg de ridderschap het recht 
om zelf haar nieuwe leden te beschrijven.2 In Zeeland heeft een geïnstitutionaliseerde rid-
derschap in politieke zin zoals in Holland niet bestaan. Edelen dankten hun positie meer 
aan hun persoonlijke status als leenman en zij beschikten in de Staten lange tijd over 
meer invloed dan de steden. Ook in Zeeland kwam de adellijke stem in handen van een 
klein aantal edelen en was er van de representatie van het platteland door de edelen dan 
ook geen sprake meer.3 In Overijssel was de vertegenwoordiging van het platteland volle-
dig in handen van de ridderschappen van de drie landschappen. Omdat de meeste edelen 
domicilie hielden op het platteland was de adellijke stem de plattelandsstem.4 Evenals in 
andere gewesten betekende de komst van de Habsburgers een zekere institutionalisering 
van het staatsbestel met als gevolg verlies aan politieke macht van de ridderschappen. In 
Overijssel had dit op termijn de samensmelting van de afzonderlijke ridderschappen tot 
één boven-landschappelijke ridderschap tot gevolg. Daarnaast zien we ook in dit gewest 
een sluiting van de riddermatige stand.5 In het hertogdom Brabant kwamen vanaf de der-
tiende eeuw onder anderen de vertegenwoordigers van de steden, edelen en hoofden van 
abdijen en kloosters bijeen.6 Een reglement van 1426 beperkte de toegang tot deze ‘staten 
van Brabant’ tot de baronnen, de abten en de afgevaardigden van de vier grote steden.7 In 
de loop van de vijftiende eeuw verminderde het aantal te convoceren edelen drastisch, wel-
licht als gevolg van de invloed van de vorst.8 De adel in het hertogdom Brabant vormde, 
evenals in Zeeland, geen ridderschap maar vergaderde wel onderling. Omdat edellieden 
andere mogelijkheden kregen om hun belangen te behartigen, verschenen er steeds min-
der op de bijeenkomsten van de Staten die in de zestiende eeuw in de praktijk het domein 
van de steden werden.

Dit korte overzicht van de ontwikkeling van de adellijke politieke invloed in verschil-
lende gewesten tijdens de Middeleeuwen laat zien dat de adel als vertegenwoordiger van 
het platteland steeds meer invloed moest afstaan aan de steden en door ingrepen van 
de landsheer aan macht inboette. Dit proces ging gepaard met het kleiner worden van 
de groep van adellijke representanten en een afsluiting van de riddermatige stand. Aan 
het proces van toenemende invloed van de landsheer kwam een einde met de Opstand. 
De komst van een republiek met soevereine gewestelijke Staten9 betekende een verande-
ring van het speelveld. Daarnaast viel een aantal gebieden als generaliteitslanden voortaan 
rechtstreeks onder het bestuur van de Generaliteit.10
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De soevereiniteit van de gewestelijke Staten had mede tot gevolg dat de toetreding tot de 
ridderschappen verder werd gereguleerd en vastgelegd. Meerderjarigheid was het eerste 
vereiste om te kunnen worden ‘verschreven’ (zich inschrijven of geregistreerd worden) in 
een ridderschap. Ten tweede moest men de gereformeerde godsdienst aanhangen. Deze 
uitsluiting van rooms-katholieke geslachten vond bijvoorbeeld in Overijssel schoorvoe-
tend en onder zware druk van de Staten-Generaal plaats.11 Omdat het lidmaatschap van 
de ridderschap ook toegang gaf tot politieke invloed en het bekleden van ambten op ge-
westelijk niveau en dat van de generaliteit, werden katholieke edelen afgesneden van deze 
bronnen van invloed en inkomen. Een belangrijke toelatingsvoorwaarde had betrekking 
op het bezit van enigerlei vorm van schuldenvrije onroerende goederen van een bepaalde 
waarde, gelegen in het gewest.12 De waarde van een havezate of ridderhofstede bestond 
dus vooral uit de toegang die het bezit ervan gaf tot de ridderschap. Overijsselse ridder-
matigen beschouwden hun havezate dan ook niet alleen als een fraaie residentie maar 
vooral als een economische investering.13 Een laatste en belangrijke toetredingsvoorwaar-
de was het behoren tot een reeds eerder (in de betreffende ridderschap) beschreven ge-
slacht. Men liet dus over het algemeen geen ‘buitenlandse’ geslachten of geslachten uit 
andere gewesten toe.14

De vereisten ten aanzien van bezit en riddermatigheid leidden er ten eerste toe dat be-
schreven edelen in sterke mate aan het gewest gebonden waren.15 Ten tweede vormden de 
vereisten ook een mechanisme om de toegang tot de ridderschap te bemoeilijken en deze 

1   Van Nierop, Van ridders tot regenten, 45, 123, 155, 178-182. Zie ook Fockema Andreae, De Nederlandse staat, 43, 
die de invloed van de ridderschap baseert op het feit dat deze het voorzittende en eerst adviserende lid was. 

2   Van Nierop, Van ridders tot regenten, 219-220.
3   Van Steensel, Edelen in Zeeland, 44-45, 414-415, 202-206, 209-210, 414-415, 418-419.
4   De drie landschappen waren Salland, Twente en Vollenhove. Mooijweer, ‘In Overissel hatt die Ritterschaft’, 11-

12, 18-19, 33-34, 38-39.
5   Mooijweer, ‘In Overissel hatt die Ritterschaft’, 11, 20-23, 33, 38-39.
6   Van Uytven, ‘De kern van een dynastieke federatie’, met name 223 en 231-233.
7   In de vijftiende eeuw wordt de term ‘baron’ gebruikt als synoniem voor baanrots. Baanrotsen vormden de top 

van de toenmalige adel. Damen, ‘Heren met banieren’, 140. Omstreeks 1500 ontstond onder de Gelderse rid-
dermatigen een vergelijkbare afscheiding, toen sommige families zich op grond van hun ouderdom en het 
bezit van een rijksonmiddellijke heerlijkheid lieten aanduiden als baander- of bannerheer. Keverling Buisman, 
‘Adel en ridderschap’, 54-55. Zeeland kende in de veertiende eeuw twee edelen die de titel baanrots verwierven. 
Van Steensel, Edelen in Zeeland, 373-374.

8   Damen, ‘Convocatie en representatie’, 40 en 43.
9   Zoals Fockema Andreae schrijft: ‘De theorie kent immers aan elk der gewesten de volheid der staatsmacht toe.’ 

Fockema Andreae, De Nederlandse staat, 5.
10   Fockema Andreae, De Nederlandse staat, 15.
11   Mooijweer, ‘In Overissel hatt die Ritterschaft’, 11, 27, 30, 42. In de ridderschap van Zutphen had door deze uit-

sluiting een dramatische terugloop van het aantal riddermatigen plaats. Keverling Buisman, ‘Adel en ridder-
schap’, 87.

12   Zie voor Gelderland De Jonge en Tenten, ‘De drie kwartierlijke ridderschappen’, 151-153, 163; Keverling Buis-
man, ‘Adel en ridderschap’, 80, 82. Zie voor: Drenthe Kylstra-Wielinga, ‘Ridderschap in Drenthe’, 12. Zie voor: 
Overijssel: Mooijweer, ‘In Overissel hatt die Ritterschaft’, 27, 42.

13   Streng, ‘Le Métier du Noble’, 57-60.
14   ‘Het reglement van admissie tot de ridderschap betekende een afsluiting tegen vreemde aanstormende edelen, 

die alleen als ze aan alle eisen voldeden, konden toetreden.’ Streng, ‘Le Métier du Noble’, 50.
15   Om dat te bereiken hanteerden verschillende ridderschappen ook een inwoningseis. Mooijweer, ‘In Overissell 

hatt die Ritterschaft’, 42; Keverling Buisman, ‘Adel en ridderschap’, 80; De Jonge en Tenten, ‘De drie kwartier-
lijke ridderschappen’, 140.
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voor buitenstaanders af te sluiten. Het lidmaatschap van de ridderschap kende immers 
veel voordelen zoals toegang tot lucratieve ambten en in sommige gewesten het beheer 
van geconfisqueerde kerkelijke goederen. In Gelderland vond bijvoorbeeld in de tweede 
helft van de achttiende eeuw een versterkte oligarchisering plaats, waarbij de ambten en 
bedieningen in handen kwamen van een kleiner wordende groep bestuurders. De ridder-
schap werd in deze periode exclusiever.16 Deze afsluitingstendensen moeten ook invloed 
gehad hebben op de omvang van de diverse ridderschappen en deze telden in 1795 dan 
ook minder leden dan aan het einde van de zestiende eeuw en dezen waren afkomstig uit 
een kleiner aantal geslachten. Dit werd overigens niet alleen veroorzaakt door de toene-
mende afsluiting maar ook door uitsterven, vererving en vertrek.

Wat was nu de positie van deze strenger gereglementeerde en kleiner wordende ridder-
schappen en van de adel in het algemeen in de verschillende gewesten? Ten eerste kun-
nen we constateren dat de ridderschappen en de gewestelijke adelsgroepen elkaar niet 
overlapten. Elk gewest kende adellijke geslachten die buiten de ridderschappen bleven en 
leden van deze geslachten konden ook in die positie nog wel degelijk invloed uitoefenen. 
In Gelderland kon een edelman ook namens de eigenerfden zitting nemen in de Staten-
vergadering of deel uitmaken van de stedelijke regeringen.17 Hierdoor was in Gelderland 
de invloed van de adel groot en was het platteland ‘volledig in de greep van de adel’.18 In 
Overijssel hadden edellieden op persoonlijke titel toegang tot de Staten en waren daarom 
talrijk. Omdat ze echter niet als groep optraden en stemden, was de invloed van de ste-
den doorslaggevend.19 In Drenthe, het enige gewest met een ridderschap dat niet verte-
genwoordigd was in de Staten-Generaal, deelden de weinige edelen en de eigenerfden de 
macht, waarbij deze laatste partij de grootste invloed had.20 In de laatste twee gewesten 
met een ridderschap, Utrecht en Holland, voerde de adel in het eerste de boventoon.21 In 
het laatste gewest gold dat voor de machtige steden.

Ten tweede waren er naast deze gewesten met een ridderschap ook gewesten waarin 
de adellijke invloed niet via een ridderschap liep. In de Zeeuwse Staten werd de adel ver-
tegenwoordigd door de ‘Eerste Edele’, in casu de Prins van Oranje. In Friesland was de 
macht in handen van het in dertig grietenijen verdeelde platteland, waarbij elke grietenij 
in principe vertegenwoordigd werd door één eigenerfde en één edelman.22 In Groningen 
hadden Stad (Groningen) en Ommelanden (het platteland), vertegenwoordigd door de 
Ommelander jonkers, op papier evenveel macht, maar in de praktijk bepaalde de stad.23 
Halverwege de zeventiende eeuw hebben de jonkers plannen gesmeed tot oprichting van 
een ridderschap en deze waren een uiting van het toenemend gesloten karakter van de 
Ommelander jonkerstand. De tendens tot oligarchisering en afsluiting die hiervoor al 
genoemd is, trad dus ook op in een gewest zonder ridderschap, zodat daar een beschei-
den groep van vijfentwintig borgbewoners overbleef.24 De hier geschetste verhoudingen, 
waarbij in sommige gewesten de steden over de meeste invloed beschikten en in andere 
gewesten het meestal door de adel vertegenwoordigde platteland, waren ‘in overeenstem-
ming met de maatschappelijke werkelijkheid.’25

In 1795 waren de verhoudingen in de meeste gewesten en de positie van de adel dus 
het gevolg van een eeuwenlange continue ontwikkeling. Hoe anders was dat in generali-
teitsland Brabant. Ook in het hertogdom Brabant beschikte de adel over macht en invloed, 
maar de Opstand betekende een radicale breuk met dit verleden. Het hertogdom brak in 
twee delen waarbij het noordelijke gebied deel ging uitmaken van het territorium van de 
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Republiek waar het onder het directe bestuur kwam te staan van de Staten-Generaal. Dit 
betekende dat er geen sprake was van gewestelijke soevereiniteit en dat er dus ook geen 
sprake kon zijn van een ridderschap. Volgens de Brabantse historiografie bleven veel adel-
lijke geslachten de rooms-katholieke godsdienst trouw en trokken naar de Zuidelijke Ne-
derlanden. Andere geslachten stierven uit of vervielen tot armoede. Ook andere auteurs 
noemen vergelijkbare oorzaken.26 Het is echter de vraag of de teloorgang van de rooms-
katholieke adel daarmee wel juist gediagnosticeerd is. De situatie in Brabant is op een aan-
tal punten goed vergelijkbaar met die in Gelderland. Ook daar stierven oude geslachten 
uit of vestigden zich elders. Toch bleef er in die provincie een in vergelijking met andere 
gewesten aanzienlijke groep rooms-katholieke adellijke families bestaan. Dankzij onder 
meer de nabijheid van katholieke territoria over de grens en enclaves waarin de rooms-
katholieke godsdienst beleden kon worden, handhaafde zich een onderling sterk verzwa-
gerde rooms-katholieke adellijke elite. Deze kon dat mede doen door een blijvend aanzien 
op het platteland. In de loop van de tijd vond er een versterking plaats van de katholieke 
identiteit en ontstonden de contouren van een adellijke subcultuur.27 Waarom de ‘Bra-
bantse’ en ‘Gelderse’ ontwikkelingen niet meer overeenkomen blijft dus de vraag, maar 
de uitkomst was echter wel dat binnen het gebied van Staats-Brabant de adellijke invloed 
beperkt was tot de Oranjes, de markiezen van Bergen op Zoom en de bezitters van heer-
lijkheden. Daarnaast kende het gebied van de huidige provincie nog een aantal enclaves 
die onder het gezag stonden van buitenlandse rooms-katholieke adellijke families.28

Aan het einde van deze schets in grote lijnen van de positie van de adel en met name de 
ridderschappen in de periode vóór 1795, nemen we de situatie in Brabant nog een keer on-
der de loep. Hoe uitzonderlijk was deze? Tijdens de Middeleeuwen was deze goed verge-

16   De Jonge en Tenten, ‘De drie kwartierlijke ridderschappen’, 138.
17   Fockema Andreae, De Nederlandse staat, 40-41.
18   Verstegen, Gegoede ingezetenen, 75; Ketelaar-de Vries Reilingh en Kuiper, Edel voor adel, 83.
19   Fockema Andreae, De Nederlandse staat, 62; Mooijweer, ‘In Overissell hatt die Ritterschaft’, 18, 31; Streng, ‘Le 

Métier du Noble’, 69-71
20   Fockema Andreae, De Nederlandse staat, 72.
21   Volgens Duijvendak en De Jong voerde de adel in de provincies Utrecht, Overijssel en Gelderland de boven-

toon. Duijvendak en De Jong, Eliteonderzoek, 11.
22   Streng, ‘De adel in de republiek’, 74; Duijvendak en De Jong, Eliteonderzoek, 11; Fockema Andreae, De Neder-

landse staat, 52, 70. Hij noemt de plattelandsvertegenwoordiging in Friesland een ‘krachtig en zelfbewust lan-
delijk patriciaat’.

23   Duijvendak en De Jong, Eliteonderzoek, 11; Bouman, De Ridderschap, 17.
24   Feenstra, Adel in de Ommelanden, 66-68; Streng, ‘De adel in de republiek’, 74.
25   Fockema Andreae, De Nederlandse staat, 69.
26   Alberdingk Thijm vermeldt in zijn these over de katholieke adel in de Republiek de overgang tot de gereformeer-

de godsdienst als factor. A.H. Martens van Sevenhoven suggereert dat toen in de achttiende eeuw religie be-
langrijker werd voor de adel, rooms-katholieke families naar het zuiden vertrokken. Gietman, ‘Katholieke adel’, 
178-180, noot 9 en 10; Alberdingk Thijm, ‘Het Amsterdamsch geslacht’, 202; Martens van Sevenhoven, ‘Een 
adellijk gezelschap’, 103-104.

27   Gietman, ‘Katholieke adel’.
28   Zie voor de Oranjes De Mooij, ‘Verschuivende grenzen’, 381-382; Van de Sande, ‘Van Generaliteitsland tot ge-

west’, 518. Zie voor de markiezen van Bergen op Zoom Van Ham, Het doorluchtig huis, 29-40 en 85-90. Zie voor 
de heerlijkheden Lijten, ‘De heren van Oirschot’, 71-84; Ebel, Inventaris; Coenen, Alles wat hier leeft, 41-45; Hee-
ren, Geschiedenis van het kasteel-raadhuis, 211-296. Zie voor de enclaves Van der Ree-Scholtens, De grensgebie-
den, 75-88, bijlagen 1, 2 en 5; Van der Velden, ‘De laatste Graven en Gravinnen’.
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lijkbaar met die in andere gebieden in de Nederlanden. De Opstand betekende een grote 
breuk voor het noorden van het hertogdom, dat als Staats-Brabant onderdeel werd van de 
Republiek. Het gebied kende geen vertegenwoordiging op het niveau van de generaliteit 
en er was geen plaats voor een ridderschap. Het enige andere gewest dat niet vertegen-
woordigd was in de Staten-Generaal, Drenthe, kende daarentegen wel een gewestelijke 
adellijke vertegenwoordiging. Er waren andere gewesten zonder ridderschap, zoals Zee-
land, Friesland en Groningen. In beide laatste gewesten was er echter wel een invloedrijke 
‘autochtone’ adelsgroep. Dit in tegenstelling tot Staats-Brabant, waar de adellijke macht in 
handen was van de Oranjes en van voornamelijk rooms-katholieke buitenlandse families 
en waar dus geen ‘autochtone’ adelsgroep functioneerde. Zeeland kende ook weinig adel-
lijke invloed, maar daar ontstond door de grote macht van de steden wel een groep invloed-
rijke regentenfamilies. Dit gold ook voor Holland, waar daarnaast een kleine groep adellij-
ke families met invloed bleef bestaan. De situatie in Staats-Brabant leidde ook niet tot het 
ontstaan van een groep machtige regentenfamilies. Alleen in de enclaves leerde een aantal 
families, waarschijnlijk mede als gevolg van de bestuurlijke afstand van de buitenlandse 
heren, het bestuurlijke handwerk. Leden van de familie De Raet fungeerden als drost van 
onder andere Boxmeer en raadsheer van de graven Van den Bergh en Van Hohenzollern-
Sigmaringen.29 De vader van P.E.A. de la Court was secretaris, schout en drost van Ge-
mert en rentmeester van de landcommandeur van Alden Biesen.30 Leden van de familie 
Verheyen traden op als drost in Bokhoven en rentmeester namens de familie De Mont-
morency. Tevens waren ze rentmeester in Loon op Zand namens de familie Salm-Salm.31

Was de situatie in Brabant aan het einde van de achttiende eeuw dus uitzonderlijk? Het 
antwoord moet ja zijn. Sommige aspecten van de Brabantse positie vinden we ook in an-
dere gewesten terug. Maar voor geen van de gewesten gold een combinatie van het niet 
hebben van gewestelijke soevereiniteit met vertegenwoordiging in de Staten-Generaal, 
het ontbreken van een ridderschap en/of een gewestelijke ‘autochtone’ adelsgroep en het 
ontbreken van een invloedrijk regentenpatriciaat.

4.2.2 De ridderschappen vanaf 1814

De afkondiging van de Grondwet van 29 maart 1814 betekende het (opnieuw) op het to-
neel verschijnen van de ridderschappen. Friesland, Groningen, Zeeland en Noord-Bra-
bant kenden in 1795 geen ridderschap, de andere provincies wel. De commissie die zich 
had beziggehouden met de inhoud van de grondwet beraadde zich ook over de plaats die 
de adel zou moeten krijgen in het nieuwe staatsbestel. Als uitkomst kreeg de adel een 
zekere politieke macht toegekend. De vorm waarin dat gebeurde, was het resultaat van 
de discussies tussen twee stromingen in de grondwetscommissie. De ene onder leiding 
van Van Maanen bepleitte een centralistisch geleide staat waarin minder ruimte zou zijn 
voor gewestelijke autonomie. De stroming waarvan Van Hogendorp de voorman was, zag 
meer ruimte voor de tradities van vóór 1795 en wilde meer bevoegdheden toekennen aan 
de provincies. Dat leidde tot een grondwet die een ogenschijnlijk evenwichtig compromis 
was. De wet borduurde voort op de traditie en bevatte nieuwe elementen. Er was echter 
sprake van een monarchaal-centralistisch raamwerk waarbinnen de federalistische be-
ginselen functioneerden. De koning kreeg veel macht en de gewestelijke zelfstandigheid 
werd sterk begrensd.32
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Een gevolg van deze inrichting was ongetwijfeld ook de komst van provinciale ridder-
schappen. In de commissie was de vraag aan de orde gekomen hoe de politieke invloed 
van de adel vorm moest krijgen. Dit kon door middel van de oprichting van een algeme-
ne ridderschap die recht had op een kwart van de zetels in de Staten-Generaal of door de 
adel te binden aan de provincies en in de Provinciale Staten een aantal zetels te reserve-
ren voor de vertegenwoordigers van de adel in de betreffende provincie. Met acht tegen 
vijf stemmen werd er gekozen voor de laatste optie en dat betekende de (her)oprichting 
van de provinciale ridderschappen.33 Artikel 58 van de grondwet bepaalde dat het aan de 
soevereine vorst was voorbehouden om een wet voor te dragen, waardoor aan ‘Edelen of 

29   Van Meeuwen, De Ridderschap van Noord-Brabant, 52; Van Sasse van Ysselt, ‘Het huis de Wijer’, 306-312. De fa-
milie De Raet is vergelijkbaar met de familie Van Nispen in Gelderland, waarvan leden de functie van landrent-
meester bekleedden voor de vorsten van Hohenzollern-Sigmaringen in het Land van Bergh. Sleebe, ‘Tussen 
regeringsmacht en dorpscultuur’, 275.

30   Van Meeuwen, De Ridderschap van Noord-Brabant, 60. Zie voor het optreden van De la Court onder meer Van 
Welten, ‘Uit het oud-rechterlijk archief’.

31   Van Meeuwen, De Ridderschap van Noord-Brabant, 64; Genealogie Verheyen, 15-25; Gelevert, ‘De rentmeesters’; 
Gelevert, ‘Een generatie’, 119.

32   Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 159-160.
33   Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 160; Kuiper, Adel in Friesland, 281. Zie voor de provinciale binding ook Duijvendak en 

De Jong, Eliteonderzoek, 36.

Afb. 4.4 Mr. G.K. graaf van Ho-
gendorp (1762-1834), 1819-1835. 
Hij voerde in de grondwetscom-
missie van 1814 de stroming 
aan die meer ruimte zag voor de 
tradities van vóór 1795 en meer 
bevoegdheden wilde toekennen 
aan de provincies (J.F. Valois, 
C Cels, portret, olieverf op hout, 
55 x 45,5 cm, collectie Haags His-
torisch Museum, 1924-0009-
SCH).
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Ridderschappen uit elke Provintie of Landschap’ een evenredig aantal zetels in de Staten-
Generaal zou worden toegekend. Artikel 77 uit de afdeling waarin de samenstelling van 
Provinciale Staten werd geregeld, luidde: ‘Er zullen zijn in die Provintiën of Landschap-
pen Edelen of Ridderschappen, welker instelling geregeld worden op zodanige wijze, als 
door hen, behoudens deze Grondwet, noodig geoordeeld en door den Souvereinen Vorst 
ingevalle van goedkeuring bekrachtigd wordt. De eerste bijeenroeping van, en admissie 
tot dezelve zal door den Souvereinen Vorst, overeenkomstig de omstandigheden, gedaan 
en verleend worden.’34 De landelijke vertegenwoordiging waarvan in 1814 nog sprake was, 
veranderde in 1815 in een vertegenwoordiging op provinciaal niveau.35

Door het instellen van de ridderschappen grepen de samenstellers van de grondwet te-
rug op aspecten van de standenstaat zoals die tot 1795 had bestaan. Het leek er daarmee 
op dat de adel ook zijn oude positie terugkreeg.36 Het is echter zeer de vraag of dat wel 
zo was. De ridderschappen maakten geen deel meer uit van soevereine gewestelijke Sta-
ten maar waren ‘gedegradeerd’ tot kiescolleges voor Provinciale Staten. Zij mochten uit 
hun midden een aantal leden kiezen voor een college dat met aanzienlijk minder macht 
bekleed was dan vóór 1795.37 Daarnaast beschikten de ridderschappen niet in elke pro-
vincie over evenveel invloed. De herintroductie van de adel en de ridderschappen in de 
grondwet van 1814 is al met al te beschouwen als een invented tradition. Ogenschijnlijk 
greep men terug op de situatie van vóór 1795 en oppervlakkig gezien leek de adel zijn 
oude positie weer in te nemen. Deze nieuwe uitgevonden verbinding met het verleden 
moest echter juist de feitelijke breuk met dat verleden aan het oog onttrekken. De rid-
derschappen waren vóór 1795 een zelfstandige bestuurlijke en politieke factor geweest 
maar zo’n plaats was voor de adel binnen het zich na 1814 ontwikkelende notabelenbe-
stuur niet weggelegd.38 Tot teleurstelling van de adel leidde de instelling van ridderschap-
pen of colleges van edelen dus niet tot een herstel van zijn positie tijdens de Republiek. 
De adel raakte de functie van vertegenwoordiger van het platteland kwijt.39 Tevens kreeg 
hij dus geen vertegenwoordiging meer in soevereine gewestelijke Staten maar mocht als 
kiescollege voor de nieuwe Provinciale Staten fungeren en daarmee indirect ook voor de 
Tweede Kamer. 

De ridderschappen in Zeeland en Limburg werden niet in 1814 maar pas in 1816 opge-
richt. Het College van Edelen van Zeeland besloot in de eerste vergadering een vergun-
ning aan te vragen om alsnog een ridderschap te mogen vormen.40 In Friesland werd in 
1814-1815 een tiental personen in een College van Edelen benoemd. Dit College liet in 
april 1815 aan de koning weten dat zij geen noodzaak zag ‘tot het maken van eenig bijzon-
der Reglement voor de Edelen der Provincie; aangezien hunnen belangen reeds genoeg-
zaam bij de Grondwet en het Reglement voor de Staten dezer Provincie zijn gewaarborgd.’ 
De ridderschap van Friesland kwam er dan ook pas in 1826.41 De ridderschap van Gelder-
land heeft nog voorgesteld gezamenlijk te trachten meer te bereiken voor de leden van 
de ridderschappen, zoals vertegenwoordiging in colleges en heemraadschappen en ‘offi-
ciersplaatsen’ op het platteland. Daarmee zou de teruggang van macht en invloed die de 
meeste ridderschappen moesten incasseren ten opzichte van de toestand van vóór 1795, 
enigszins gecompenseerd worden.42 Deze actie heeft geen doorgang gevonden en alleen 
de provincies Noord-Brabant en Drenthe, waar de adel vóór 1795 geen invloed had of al-
leen op gewestelijke niveau, vormen daarom een uitzondering op de algemene teruggang 
van de positie van de adel.
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Het tot leven wekken van de ridderschappen moet vooral gezien worden in het licht van 
een doelbewust adelsbeleid dat tot doel had te komen tot een leidinggevende stand.43 Deze 
moest bestaan uit ‘oude’ adel en ‘oude’ regentengeslachten, maar ook uit ‘nieuwe’ aan-
zienlijke geslachten. De bestaande adel werd daarom uitgebreid door de opname van een 
flink aantal regenten- en andere aanzienlijke geslachten. De benoemingen in de ridder-
schappen vormden een belangrijke eerste stap van deze uitbreiding. Nieuwe geslachten 
werden duidelijk gelegitimeerd en verankerd in een gewestelijke adelsgroep. Daarnaast 
mochten rooms-katholieke adellijke geslachten die tijdens de Republiek buiten spel wa-
ren geraakt hun plaats weer innemen in de ridderschappen. De uitbreiding van het aan-
tal (potentiële) ridderschapsleden was ook nodig omdat sommige gewesten zo weinig rid-
dermatige geslachten telden, dat uitbreiding van hun gelederen noodzakelijk was om te 
komen tot ridderschappen van voldoende omvang.44 De commissie die in Drenthe verga-
derde over de inhoud van het reglement voor Provinciale Staten, overlegde lange tijd over 
het aandeel van de ridderschap in dat college. Het aantal adellijke families was nog maar 
klein en men wilde aan de adel alleen een vertegenwoordiging toekennen die strookte met 
zijn macht en betekenis.45 Zoals we zullen zien, speelde dit argument ook een rol in de 
vergaderingen van de Brabantse commissie.46

4.3 Provinciale Staten

Nadat de plaats van de ridderschappen als kiescollege voor de Provinciale Staten bepaald 
was, moest het functioneren van deze colleges vorm krijgen. In deze paragraaf over de 
Provinciale Staten ga ik daarom ten eerste in op de reglementen die tot 1850 de grondslag 
hebben gevormd voor dat functioneren, waarbij vooral het vraagstuk van de verdeling van 
de zetels over de drie standen centraal staat. Daarna kijken we naar de samenstelling van 
de Staten van een aantal provincies en dan met name naar de plaats van de adel. Vervol-
gens passeren de verkiezingen in de ridderschap voor de afvaardiging in Provinciale Sta-

34   Colenbrander, Ontstaan der grondwet, 455, geciteerd bij Mensema, ‘Inleiding’, 6.
35   d’Ablaing van Giessenburg, De Ridderschappen, 9; Mensema, ‘Inleiding’, 7-8; Mensema, ‘Van ridderschap naar 

“zedelyk ligchaam” ’, 119.
36   Van der Zeijden vraagt zich bijvoorbeeld af waarom de adel zoveel macht kreeg. Van der Zeijden, ‘De staatskun-

dige rol van de ridderschap’, 170.
37   Verstegen gebruikte deze omschrijving om de nieuwe positie van de ridderschappen duidelijk te maken. Ver-

stegen, Gegoede ingezetenen, 128. Zie ook de opmerking van Aalbers die schrijft dat de ridderschappen ‘slechts’ 
fungeerden als kiescolleges. Aalbers, ‘Een oude inrichting doorbroken’, 55.

38   Kuiper en Van der Laarse, ‘Inleiding’, 15-17.
39   Volgens Fockema Andreae was ‘de fictie der vertegenwoordiging van het platteland door de ridderschap’ aan 

het einde van de achttiende eeuw al steeds minder houdbaar. Fockema Andreae, De Nederlandse staat, 36. 
40   De ridderschap van Zeeland werd alsnog ingesteld bij KB van 25 juni 1816, nr. 70. d’Ablaing van Giessenburg, 

De Ridderschappen, 8.
41   Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 163.
42   Mensema, ‘Inleiding’, 7.
43   Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 161. Zie voor het adelsbeleid verder paragraaf 2.3.3.
44   Janssens, ‘De restauratie van de adelstand’; Bouman, De Ridderschap, 15-16; Van der Zeijden, ‘De staatkundige 

rol van de ridderschap’, 173 Zie ook hoofdstuk 2 noot 148.
45   Van der Zeijden, ‘De staatkundige rol van de ridderschap’, 171.
46   Zie paragraaf 4.3.1.
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ten de revue. Centraal staan hierbij de personele invulling en de vraag wat deze verkiezin-
gen ons kunnen vertellen over het ‘politieke’ functioneren van de ridderschap.

Na deze inleiding komen de verkiezingen in de Provinciale Staten zelf aan bod. Om de 
context te schetsen waarin deze verkiezingen plaatsvonden, neem ik kort enkele provin-
ciale politieke ontwikkelingen door. De belangrijkste vraag bij de behandeling van de ver-
kiezingen is die naar de ‘politieke’ stellingname van de adel in Noord-Brabant. In hoeverre 
kunnen we spreken van een adellijke ‘politieke partij’ of wellicht een adellijke ‘factie’ of 
‘pressure group’? Teneinde deze vraag te beantwoorden behandel ik eerst de verkiezin-
gen voor Gedeputeerde Staten en daarna die voor de Tweede Kamer. Ik besteed daarbij de 
meeste aandacht aan die verkiezingen waarin edellieden of ridderschapsleden tegenover 
elkaar stonden. In een slotparagraaf over de verkiezingen kom ik terug op de eerder ge-
stelde vraag.

De grondwetsherziening van 1848 betekende een forse ingreep in de betekenis en het 
functioneren van de Provinciale Staten. De vraag is wat deze veranderingen betekenden 
voor de positie van de adel in dit college. Tot slot van dit deel over de Provinciale Staten 
volgt nog een korte paragraaf waarin ik de plaats van de Brabantse adel in de Staten ver-
gelijk met die in andere provincies.

4.3.1 De provinciale reglementen

Nadat een in maart 1814 opgerichte centrale commissie de uitgangspunten voor de pro-
vinciale reglementen had vastgesteld, werd in elke provincie een commissie benoemd om 
de koning te adviseren met betrekking tot het reglement voor de betreffende provincie. 
Deze commissies kregen uitdrukkelijk als opdracht mee het reglement zo in te richten 
dat elke stad minstens één vertegenwoordiger in Provinciale Staten zou tellen en dat alle 
drie standen, de ridderschap, de steden en de landelijke stand, in de Staten vertegenwoor-
digd zouden zijn. Hierbij hoefde de onderlinge verhouding niet in elke provincie gelijk 
te zijn.47 Ook Noord-Brabant kreeg een commissie van zeven leden onder voorzitterschap 
van de gouverneur.48

In verschillende commissies hadden de leden problemen met het voorschrift dat alle 
drie standen een vertegenwoordiging moesten krijgen. De bezwaren richtten zich niet zo-
zeer tegen de vertegenwoordiging van de landelijke stand maar vooral tegen die van de 
ridderschap. Toen de reglementen waren vastgesteld, bleek dan ook dat de oververtegen-
woordiging van een bepaalde stand vooral ten koste was gegaan van de ridderschappen.49 
Ook de Noord-Brabantse commissie had problemen met de omvang van de vertegenwoor-
diging namens de ridderschap en stelde daarom voor de ridderschap maar een zesde van 
de zetels toe te kennen. De edelen vormden immers al sinds meer dan twee eeuwen geen 
stand meer in de provincie. Evenals de Drentse commissie voelde men niets voor een bo-
venmatige vermeerdering van het aantal edelen. Deze konden zich daarnaast ook verkies-
baar stellen voor de steden of de landelijke stand. De leden van de commissie bereikten 
overigens over dit punt geen overeenstemming en adviseerden verdeeld.50

Op 26 augustus 1814 werden de reglementen vastgesteld, die ten aanzien van de verde-
ling van de zetels over de standen grotendeels overeenkwamen met de adviezen. Ook an-
derszins sloot het uiteindelijke resultaat in hoge mate aan bij de adviezen van de commis-
sies. Wel hadden sommige commissies bepalingen ten aanzien van de gegoedheid van de 
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kandidaat-leden voorgesteld en deze zijn niet in de reglementen terechtgekomen omdat 
men waarschijnlijk vond dat het getrapte kiesstelsel voldoende waarborgen bood. Ook de 
reglementen van 1817 en 1825 leverden geen spectaculaire wijzigingen op, behalve in de 
provincie Friesland, waar tot 1825 een afwijkend kiesstelsel fungeerde. Daarnaast werd in 
1825 de zittingsduur verhoogd van drie naar zes jaar en het aantal leden van Gedeputeer-
de Staten verminderd.51

Ook in Noord-Brabant vinden we veel van de adviezen terug in het definitieve regle-
ment. Het reglement van 2 april 1817 week in zoverre af van het reglement uit 1814 dat 

47   Blok, Stemmen en kiezen, 60-61.
48   Voorzitter: C.G. Hultman; leden: F.X. Verheyen (ook lid van de landelijke commissie), jonkheer M. Bowier, J. 

Luijben, H.B. Martini, jonkheer L.F.J.J.J. van Sasse van Ysselt, A.J. Ingenhousz en A.J. Borret. Van Sasse van Ys-
selt, ‘Het ontstaan van de Provinciale Staten’, 6-7. Van Kempen noemt J. Linsen in plaats van J. Luijben. Van 
Kempen, Gouvernement tussen Kroon en statenfacties, 71, noot 46.

49   Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 162. In Groningen vond de landelijke stand overigens dat zij ondervertegenwoordigd 
was en de ridderschap oververtegenwoordigd. Bouman, De Ridderschap, 19.

50   De commissie stelde de volgende verdeling voor: steden 3/6, landelijke stand 2/6, ridderschap 1/6 (respectie-
velijk 21, 14 en 7 zetels). Van Sasse van Ysselt, ‘Het ontstaan van de Provinciale Staten’, 9-10, 19; Van Kempen, 
Gouvernement tussen Kroon en statenfacties, 71. Van Kempen neemt aan dat het commissielid met een afwij-
kende mening over de verdeling van de zetels jonkheer M. Bowier was. Zie voor de Drentse commissie Van der 
Zeijden, ‘De staatkundige rol van de ridderschap’, 174-175.

51   Zie voor de behandeling door Blok van de reglementen Blok, Stemmen en kiezen, 65-69.

Afb. 4.5 Mr. C.G. Hultman (1752-1820), circa 1815. 
Hij was van 1814 tot 1820 gouverneur van de provin-
cie Noord-Brabant en in die hoedanigheid in 1814 
voorzitter van de commissie die de koning moest 
adviseren ten aanzien van het provinciale reglement 
(NL-HtSA).

Afb. 4.6 Mr. A.J.L. Borret (1782-1858), circa 1845. 
Hij was in 1814 lid van de commissie die de koning 
moest adviseren ten aanzien van het provinciale re-
glement. In 1842 werd hij de eerste uit de provincie 
afkomstige gouverneur van Noord-Brabant (NL-Ht-
SA, foto Fotopersbureau Het Zuiden).
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de Limburgse delen van Noord-Brabant waren afgesplitst waardoor het aantal leden in de 
Staten en het aantal steden veranderd was.52 Vergelijken we het advies van de commissie 
met het reglement van 1817, dan zien we dat het aantal leden, de verdeling tussen de stan-
den en de inwoningseis overeenkomen. De commissie had een hogere minimumleeftijd 
voorgesteld, één lid meer in Gedeputeerde Staten en minimum vermogenseisen voor de 
kandidaat-leden.53 In het reglement voor Noord-Brabant van 1825 is het aantal leden van 
Gedeputeerde Staten gehandhaafd op zeven. De belangrijkste veranderingen betreffen de 
aanscherping van de toelatingsvoorwaarden.54

4.3.2 De samenstelling van Provinciale Staten

De ridderschap van Noord-Brabant kreeg dus maar een bescheiden vertegenwoordi-
ging in de Provinciale Staten. De steden hadden in de Brabantse Staten de meeste in-
vloed, waarmee Noord-Brabant overeen kwam met de provincies Zeeland en Holland. 
Het aantal leden voor de verschillende steden was als volgt: ’s-Hertogenbosch 5, Bergen 
op Zoom, Breda en Tilburg 3, Oosterhout 2, Eindhoven, Geertruidenberg, Grave, Heus-
den en Willemstad: 1 In ongeveer de helft van de provincies mocht de ridderschap 33% 
van de leden van de Staten kiezen, in Noord-Brabant en Drenthe 17%, in Zuid-Holland 
15,5% (vanaf 1840: Noord-Holland 8% en Zuid-Holland 12%) en in Zeeland 13%.55 Toen 
de ridderschap eenmaal functioneerde en voldoende leden telde, waren sommige leden 
niet zo gelukkig met de bescheiden vertegenwoordiging in Provinciale Staten. Zowel 
in 1823 als in 1830 stelde een lid voor om een verzoek tot de koning te richten voor een 
meer representatieve of grotere vertegenwoordiging, waarbij ook werd verwezen naar 
de ruimere vertegenwoordiging van de ridderschap in andere provincies. De eerste keer 
zag de ridderschap na overleg af van het verzoek. De tweede keer was de vergadering 
akkoord, maar van een ingediend verzoek is in het archief niets terug te vinden.56 Alles 
bleef dus zoals het was.

Nu hadden edellieden ook de mogelijkheid te worden gekozen als vertegenwoordiger 
van de steden of de landelijke stand. De werkelijke adellijke vertegenwoordiging in de 
Provinciale Staten kon dus hoger zijn dan het aantal zetels namens de ridderschap. Deze 
mogelijkheid vormde een stevige onderbouwing van de adellijke machtsbasis in de eerste 
decennia van de negentiende eeuw. Dankzij hun sociaaleconomische positie waren edel-
lieden ook voor de andere standen gewenste kandidaten.57 Om de werkelijke adellijk in-
vloed in de Staten te meten heb ik van een aantal provincies met behulp van het Reperto-
rium van ambtsdragers en ambtenaren 1428-1862 de adellijke leden van Provinciale Staten 
van deze provincies opgezocht en de gemiddelde adellijke aanwezigheid berekend.58 Uit 
deze cijfers blijkt dat in Noord-Brabant het kleinste aantal edelen buiten de ridderschap 
om een plaats veroverde in de Staten. De toch al bescheiden adellijke invloed via de ridder-
schap werd niet substantieel vergroot. Nu was het contingent edellieden waaruit de ande-
re standen een keuze hadden kunnen maken ook niet al te groot. Bovendien was een groot 
deel van deze mannen protestant en/of niet sterk geworteld in de provincie. De edellieden 
in Noord-Brabant beschikten niet over de ‘automatische’ aantrekkelijkheid als kandidaat 
waarover edelen in andere provincies wel beschikten. 

Dat zien we bijvoorbeeld in Zeeland, waar de aanvankelijk geringe invloed van de adel 
gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw steeds verder toenam, totdat het aan-
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deel edellieden in de Staten van Zeeland groter was dan in Noord-Brabant. De provincies 
met de grootste adellijke invloed van de door mij onderzochte provincies waren Gronin-
gen en Limburg. De percentages in deze provincies komen in de buurt van de adellijke 
vertegenwoordiging in de Gelderse Staten, waar ongeveer de helft van de zetels door de 
adel bezet werd. Deze forse adellijke vertegenwoordiging toont aan dat het verzet van Gel-
derse edellieden tegen de komst van de derde stand overbodig was geweest.59 In Friesland 
was ongeveer een derde van de Statenleden van adel.60

Ik heb ook vastgesteld namens welke stand deze extra adellijke invloed tot stand kwam 
en of het daarbij ging om ridderschapsleden. Wat meteen opvalt, is dat de extra adellijke 
invloed in de door mij onderzochte provincies voor het grootste deel te danken is aan ver-
tegenwoordiging namens de steden. In Zeeland en Groningen, waar de stedelijke invloed 
ook vanuit het verleden groot was, hadden de edellieden die niet namens de ridderschap 
in de Staten zetelden, vooral zitting namens de steden. In Overijssel groeide de adellijke 
invloed namens de steden ten koste van die van het platteland. Alleen in Limburg verte-
genwoordigde de adel naast de ridderschap vooral het platteland.61 Blok stelt dat de ste-
den sterk bevoordeeld werden bij de reglementaire verdeling van het aantal zetels over de 
standen, maar ziet een correctie van dat beeld door de ridderschapszetels als plattelands-
vertegenwoordiging te beschouwen.62 Het is de vraag of dat juist is. De ridderschap was 
immers niet meer dé vertegenwoordiging van het platteland.63 Ook de door mij berekende 
cijfers vormen een aanwijzing dat de adel niet alleen het platteland vertegenwoordigde, 
maar ook de steden. Die stedelijke vertegenwoordiging in bijvoorbeeld Zeeland en Gro-
ningen bestond echter voornamelijk uit niet-ridderschapsleden. In Limburg daarentegen 
bestond de extra adellijke vertegenwoordiging namens het platteland wel vooral uit rid-
derschapsleden en in Overijssel daalde het aandeel ridderschapsleden naarmate de stede-
lijke vertegenwoordiging toenam. Op basis van het hier vermelde kunnen we toch stellen 
dat de ridderschap vooral het platteland vertegenwoordigde en de provinciale adel buiten 
de ridderschap de steden. De geringe extra adellijke vertegenwoordiging in Noord-Bra-
bant vormt een bevestiging van deze conclusie. Tot 1850 bestond de extra adellijke aanwe-
zigheid in de Staten voor ruim 65% uit plattelandsvertegenwoordigers en was ongeveer 
80% lid van de ridderschap.

52   Van der Heijden en Sanders (red.), Noord-Brabant in de negentiende eeuw, 23; Blok, Stemmen en kiezen, 66.
53   Van Sasse van Ysselt, ‘Het ontstaan van de Provinciale Staten’, 8-17. Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 3, Bijlagen 

bij notulen, 1814-1821, f. 17.
54   Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 4, Bijlagen bij notulen, 1822-1831, f. 99.
55   Blok, Stemmen en kiezen, 283 bijlage 1.
56   Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, Notulen 1815-1850, notulen van 3 juni 1823, 31 mei 1824 en 25 mei 1830.
57   Sinninghe Damsté en Van de Vrugt, ‘De invloed van de adel op de Eerste Kamer’, 138.
58   Bijlage 10 tabel 10.10.
59   Kuiper, ‘Van Heerlijkheid naar Familiestichting’, 205; Schimmelpenninck van der Oije, ‘Van gewest naar vader-

land’, 251, 254.
60   Kuiper, Adel in Friesland, 290; Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 168. Kuiper stelt dat in het geval van Friesland er wei-

nig edellieden buiten de ridderschap om Statenlid zijn geweest, maar er zijn dus provincies waar de adellijke 
vertegenwoordiging buiten de ridderschap om nog kleiner is geweest.

61   Zie voor de sterke positie van de Limburgse adel op het platteland tot 1848 Van den Bosch, ‘Aristocratische le-
vensvormen’, 330.

62   Blok, Stemmen en kiezen, 65.
63   Zie ook Sinninghe Damsté en Van de Vrugt, ‘De invloed van de adel op de Eerste Kamer’, 137.
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Als we de gemiddelde zittingsduur van de Brabantse adellijke Statenleden vergelijken 
met die van hun collega’s in andere provincies, dan zien we geen grote verschillen.64 Over 
de hele periode genomen bedraagt de gemiddelde zittingsduur tussen ongeveer tien en 
veertien jaar. In Provinciale Staten van Overijssel vinden we zes edellieden met een zit-
tingsduur van meer dan dertig jaar. Ook de Staten van Noord-Brabant, Friesland en Gro-
ningen telden een paar edellieden met zo’n lange zittingsduur.65 Toch valt er nog wel iets 
op te merken. Opvallend is dat de gemiddelde zittingsduur van diegenen die voor 1820 
plaatsnamen in de Staten, korter is dan van diegenen die dat deden in de jaren twintig van 
de negentiende eeuw. Dat komt in de eerste plaats omdat waarschijnlijk relatief veel man-
nen op oudere leeftijd benoemd en gekozen werden, want van ongeveer 40% werd het 
Statenlidmaatschap beëindigd door overlijden. Daarnaast stroomden er ook relatief veel 
mannen door naar een andere (hogere) functie. Na 1820 ontstond een zekere mate van 
stabiliteit. Ruimschoots meer dan de helft van de edellieden die in de jaren twintig zitting 
namen in de Staten, bleef daar vijftien jaar of langer zitten. Deze trend zette in Zeeland 
ook daarna nog even door maar in de overige provincies liep de gemiddelde zittingsduur 
terug. Dat is een teken dat veel edellieden onder het nieuwe kiesstelsel in 1850 hun plaats 
in de Staten verloren. Dat gold in veel mindere mate voor niet-edellieden, zoals is af te le-
zen aan de cijfers met betrekking tot de niet-adellijke Statenleden in Noord-Brabant. Tot 
1830 was de gemiddelde zittingsduur van deze leden lager dan die van de adellijke leden. 
Daarna nam de stabiliteit toe en was het percentage leden met een lange zittingsduur 
hoger dan onder de adellijke leden. Dat verschil werd overigens gedeeltelijk veroorzaakt 
doordat er gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw meer adellijke Statenleden 
dan niet-adellijke collega’s doorstroomden naar een andere functie.

4.3.3 De verkiezingen van Statenleden in de ridderschap

In 1814 en 1815 benoemde Willem I edellieden als lid van Provinciale Staten voor de rid-
derschap en voor de steden. In 1817 werden op basis van het reglement van dat jaar voor 
het eerst verkiezingen gehouden. Namens de adelstand van Noord-Brabant zaten er op dat 
moment zeven mannen voor de ridderschap in de Staten. Door het lot was bepaald wie 
van deze zeven ridderschapsleden wanneer herkiesbaar zou zijn.66 Twee benoemde leden 
werden probleemloos gekozen. Van Gronsfeld werd na verschillende stemmingen ver-
vangen door Van Hogendorp, waarschijnlijk omdat de eerste wegens ziekte vrijwel nooit 
in de vergadering verscheen. In 1818 was Van Reede al overleden en werd, ook na diverse 
stemmingen, vervangen door De Smeth. De verkiezing van De Voocht leverde geen pro-
blemen op. In 1819 vond de verkiezing van het benoemde lid Van Hugenpoth zelfs plaats 
met algemene stemmen terwijl het laatste benoemde lid Trip niet herkozen wilde wor-
den, waarschijnlijk ook vanwege ziekte. Zijn vervanger Singendonck was de eerste vervan-
ger die in één stemronde werd verkozen.67

In het reglement van 1817 was voorzien in de aanwijzing van plaatsvervangers, die de 
zittende leden bij afwezigheid in de Statenvergadering moesten vervangen. Er moesten 
evenveel gekozen plaatsvervangers zijn als gekozen leden, waarbij de plaatsvervangers 
niet aan de leden gekoppeld waren maar een eigen volgorde kenden.68 De ridderschap 
koos dan ook in 1817 drie plaatsvervangers, in 1818 twee en één ter vervanging van een 
plaatsvervanger die tot lid was gekozen en in 1819 twee.69
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Wat opvalt aan de lijst van plaatsvervangers is dat daarop namen voorkomen van le-
den die wegens ziekte hadden afgezien van het Statenlidmaatschap of voorkomen op de 
lijst van meest afwezige leden.70 Nu had men ook weinig keuze. Tijdens de verkiezingen 
op 1 juni 1819 telde de ridderschap zeventien leden van wie er twee lid van de Eerste Ka-
mer waren en één lid van de Tweede Kamer. De overige veertien leden waren Statenlid 
of plaatsvervanger. De ridderschap van Noord-Brabant beschikte dus over juist voldoende 
leden om aan alle verplichtingen te voldoen zonder dat er sprake was van dubbelfuncties. 
Dit gebrek aan voldoende leden om alle functies te kunnen vervullen speelde waarschijn-
lijk ook in andere ridderschappen, want in mei 1820 bevestigde het Ministerie van Bin-
nenlandse Zaken nog eens dat iemand niet tegelijkertijd Statenlid mocht zijn en plaats-
vervanger.71 In de ridderschap van Groningen was dit een groot probleem. Daar was men 
nog niet overgegaan tot de verkiezing van plaatsvervangers omdat de ridderschap hiervoor 
onvoldoende leden telde. Dat was echter geen reden om geen plaatsvervangers aan te wij-
zen en dus nam men in Groningen in 1820 zijn toevlucht tot het aanwijzen van plaatsver-
vangers die geen lid van de ridderschap waren. Deze praktijk bleef gehandhaafd totdat het 
reglement van 1825 in werking trad, waarmee het aanwijzen van plaatsvervangers verviel. 
In 1822 waren vijf van de in dat jaar door de ridderschap gekozen zes plaatsvervangers 
niet afkomstig uit dat college.72

Afgezien van het feit dat het aanwijzen van plaatsvervangers niet zonder problemen was 
en al vrij snel weer werd afgeschaft, kunnen we ons afvragen of het ook veel praktisch nut 
heeft gehad. De in 1819 als lid van de Staten gekozen Singendonck heeft als gevolg van 
zijn overlijden nooit zitting genomen, maar zijn plaatsvervanger evenmin. Ik heb ook ver-
der geen aanwijzing gevonden dat een plaatsvervanger ooit zitting heeft genomen in Pro-
vinciale Staten. De fout die men maakte met het tweemaal aanwijzen van J.D. van Tuyll 
van Serooskerken als vervanger geeft ook aan dat de leden van de ridderschap aan het aan-
wijzen van plaatsvervangers niet hetzelfde belang toekenden als aan het kiezen van hun 
werkelijke vertegenwoordigers in de Staten.73

64   Bijlage 10 tabel 10.11 en tabel 10.12.
65   Zie voor Friesland Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 179-180; Zie voor Utrecht en Gelderland Blok, Stemmen en kiezen, 

94.
66   Zie voor de adellijke leden van de Provinciale Staten van Noord-Brabant gedurende de periode 1814-1849 bij-

lage 10 tabel 10.1. De vertegenwoordigers van de ridderschap waren in 1817: O.A.M.G. de Senarclens de Gran-
cy (herkiesbaar 1817), W.A.L. van Gronsfeld Diepenbroeck-Impel (1817), J.C. van Kretschmar (1817), A.J.J.C. de 
Voocht (1818), J.R.G. van Reede (1818), J.B.J.H.O.A. van Hugenpoth van Stockum (1819) en J.L. Trip (1819).

67   Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen van 12 en 13 mei 1817, 1 juni 1818 en 1 juni 1819.
68   Zie ook Bouman, De Ridderschap, 57.
69   De volgende plaatsvervangers werden aangewezen: 1817: Th. De Smeth, W.A.L. van Gronsfeld Diepenbroeck-

Impel en J.D. Sweerts de Landas; 1818: J.W. Half-Wassenaer, J.B.F.W. de Raet en ter vervanging van Th. De 
Smeth, W.F. van Bylandt; 1819: L.F.J.J.J. van Sasse van Ysselt en J.L. Trip.

70   Bijlage 12 tabel 12.12.
71   Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 3, f. 34.
72   Bouman, De Ridderschap, 57-59. In 1820 telde de ridderschap op de verkiezingsdag 28 leden waaronder 1 lid 

van de Eerste Kamer, 2 leden van de Tweede Kamer en de gouverneur van de provincie. De ridderschap had 
12 vertegenwoordigers in Provinciale Staten en had dus op dat moment precies voldoende leden om ook 12 
plaatsvervangers aan te wijzen. Er waren echter ook leden met een beroep dat incompatibel was met het Sta-
tenlidmaatschap en dus telde de ridderschap inderdaad onvoldoende leden om alle functies te vervullen.

73   Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen van 2 juni 1820, 1 juni 1821, 1 juni 1822 en 2 juni 1823.
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Dat gebeurde tijdens het belangrijkste onderdeel van de bijeenkomsten van de ridder-
schap.74 Alvorens in te gaan op de verkiezingen zelf, neem ik eerst de verkiezingsproce-
dure onder de loep. Met betrekking tot de functie van de ridderschap als kiescollege was 
het reglement tamelijk summier. In de eerste jaren volgden daarom nog een aantal aan-
vullende bepalingen. Het was toen duidelijk dat de ‘normale’ verkiezing plaatsvond in de 
jaarlijkse vergadering en de vervulling van een tussentijdse vacature in een door de gou-
verneur bijeen te roepen buitengewone vergadering.

Ook werd bepaald dat leden elk jaar konden kiezen namens welke stand zij aan de ver-
kiezingen deelnamen, maar dat zij dit wel moesten melden en het bewijs leveren van en-
kele deelname. In Noord-Brabant meldde in zowel 1825 als 1831 één lid te stemmen na-
mens de landelijke stand. In dat laatste jaar en in 1833 stemde ook een lid namens een 
stad. Het lid dat in 1831 namens de landelijke stand stemde, was overigens wel lid van 
Provinciale Staten namens de ridderschap, maar dat was volgens de voorschriften mo-
gelijk.75

Over de wijze waarop de ridderschappen de jaarlijkse verkiezing moesten vormgeven 
was niets bepaald. De Groningse ridderschap wist bijvoorbeeld dan ook niet hoe dit aan te 
pakken. ‘De vergadering heeft geen flauw idee hoe een dergelijke verkiezing werkt, welke 
procedure de juiste is, maar vooral welke formaliteiten er in acht genomen moeten wor-
den.’76 De ridderschap van Overijssel nam daarentegen de verkiezingsprocedure al op in 
het reglement van orde uit 1819.77

Pas in 1830 volgde een brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken met de proce-
dure en in 1831 volgde een ampliatie van de reglementen van de ridderschappen met deze 
voorschriften. Daarin staat dat er per plaats een aparte stemprocedure moest plaatsvinden 
met ongetekende en gesloten briefjes en dat er maximaal drie ronden konden zijn, waar-
na het lot besliste. Niet in elke ridderschap hield men zich hieraan. In die van Gelderland 
waarvan de voorzitter tevens gouverneur van de provincie was, stelde deze de herkiesba-
re kandidaten en bloc verkiesbaar. Een reglementswijziging in 1841 maakte een einde aan 
deze praktijk.78 In 1820 vinden we in de notulen van de Brabantse ridderschap voor het 
eerst de specifieke vermelding dat er gestemd is met gesloten briefjes. Jaarlijks stuurde 
de gouverneur van de provincie bericht aan de ridderschap welke leden aftraden en na de 
verkiezing meldde de ridderschap aan de gouverneur de uitslag.

We hebben hiervoor al gezien dat in 1817 drie plaatsen moesten worden vervuld, in 1818 
twee plaatsen evenals in 1819. Dit ging zo door tot in 1825 een nieuw Reglement omtrent de 
zamenstelling der Staten van de Provincie Noord-Braband werd vastgesteld waardoor de zit-
tingsduur veranderde van drie in zes jaar. Er kwam een overgangsregeling waarna vanaf 
1829 elke twee jaar een verkiezing plaatsvond. Naast deze reguliere mutaties moest er ook 
gekozen worden omdat leden overleden of ziek waren, niet meer gekozen wilden worden, 
bedankten als lid van de ridderschap of lid waren geworden van de Eerste of Tweede Ka-
mer. De ridderschap is tweemaal in buitengewone vergadering bijeengekomen, en wel in 
1842 toen een Statenlid dat zijn lidmaatschap van de ridderschap had opgezegd vervangen 
moest worden en in 1846 toen een overleden lid tussentijds vervangen moest worden.79

De verkiezingen verliepen over het algemeen zonder veel ophef.80 Zittende leden wer-
den herkozen, behalve als zij ziekelijk waren of zelf aangaven niet herkozen te willen 
worden. Het herkiezen gebeurde over het algemeen met eenparigheid, bijna algemene 
stemmen of grote meerderheid. In de ridderschap van Overijssel werd daarom bij een 
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herverkiezing hoofdelijk gestemd. Alleen als er sprake was van een ‘echte’ vacature stem-
de men met gesloten briefjes.81

De vervulling van een ‘echte’ vacature leverde vaak een duidelijke uitslag op door ver-
kiezing met eenparigheid of grote meerderheid, maar niet altijd. Hiervoor bleek al dat in 
1817 voor de verkiezing van Van Gronsfeld meer ronden nodig waren en datzelfde geldt 
voor de verkiezing van De Smeth in 1818. Binnen de groep ‘eenlingen’ waaruit de ridder-
schap toen nog bestond, was het wellicht niet meteen duidelijk wie voor het lidmaatschap 
van Provinciale Staten in aanmerking kwamen. Uit de notulen valt meestal niet af te lei-
den waarom leden zich niet herkiesbaar stelden. Omdat sommigen niet in Noord-Brabant 
woonden kunnen zij daarom van herverkiezing hebben afgezien, maar ook het (dreigend) 
verlies van het lidmaatschap van de ridderschap vanwege het niet meer voldoen aan de ge-
goedheidseisen heeft een rol gespeeld.

Niet alle verkiezingen verliepen volgens het vaste patroon. Tweemaal werd een zittend 
Statenlid niet herkozen zonder dat ziekte daarvoor de reden was. Van Hugenpoth heeft 
in 1822 wellicht zijn zwager Van Sasse van Ysselt een nieuwe opstap in de politiek willen 
bieden nadat deze in 1818 zijn zetel in de Tweede Kamer verloren had. In 1830 heeft Half-
Wassenaer het verlies van zijn zetel tegen zijn wil waarschijnlijk te danken gehad aan de 
affaire rondom zijn tenaamstelling. Hij keerde in Provinciale Staten terug als vertegen-
woordiger van de landelijke stand.82

Een aantal verkiezingen in de jaren veertig ging evenals die in de ridderschap van Fries-
land met enige ophef en een zekere spanning gepaard, waarbij er meer ronden nodig 
waren om een kandidaat aan te wijzen. In Friesland ontstond deze spanning nadat een 
nieuwe lichting edelen was toegetreden.83 Nu is het de vraag of dat ook in de Brabantse 
ridderschap een rol heeft gespeeld. In deze jaren werden er in ieder geval veel relatief jon-
ge mannen lid van de ridderschap en zij wilden wellicht een andere wind door het college 
laten waaien.

Of dat ook zo is, kunnen we wellicht vaststellen op basis van de personen die bij de ver-
kiezingen betrokken waren. In 1843 hadden de aanwezige leden drie ronden nodig om 
een vervanger aan te wijzen voor de 54-jarige katholiek De Kuijper, die sinds 1830 lid van 
de ridderschap was. Dat werd de 45-jarige katholiek De van der Schueren, die sinds 1822 
lid was. Deze vervanging doet nu niet direct denken aan vernieuwing. In 1847 vond de 
herverkiezing van de twee aftredende leden plaats met 18 van de 29 stemmen. Het feit 

74   Zie ook Bouman, De Ridderschap, 53-56.
75   Nl-HtBHIC, 1304, RNBr inv.nr. 1, notulen 1 juni 1825, 1 juni 1831 en 1 juni 1833.
76   Bouman, De Ridderschap, 53. In de omgewerkte versie van Bouman’s scriptie staat: ‘De vergadering wist ken-

nelijk niet welke formaliteiten in acht moesten worden genomen bij het afgeven van de akte van benoeming.’ 
Bouman, De Ridderschap, 54.

77   Reglement voor de Ridderschap van Overijssel (1835), 17-22 bijlage 3. De verkiezingsprocedure is opgenomen in 
de artikelen 17 tot en met 26. Deze artikelen vervielen door de ampliatie van 25 mei 1831, 23-26 bijlage 4. Artikel 
15 bepaalde dat leden die geen afstand hadden gedaan van hun stemrecht namens een andere stand de zaal 
moesten verlaten.

78   Schimmelpenninck van der Oije, ‘Van gewest naar vaderland’, 254; Blok, Stemmen en kiezen, 91-94.
79   Voor deze en de volgende alinea zie Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1.
80   Deze en de volgende alinea’s zijn gebaseerd op Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1.
81   Mensema, ‘Van ridderschap naar “zedelyk ligchaam” ’ , 120.
82   Ook in de ridderschap van Friesland werd een Statenlid soms niet herkozen. Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 180.
83   Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 180.
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dat zich onder hen de 70-jarige Van Hugen-
poth bevond, kan wel te maken hebben ge-
had met de zucht naar verandering. Omdat 
niet bekend is op wie de overige stemmen 
bij zijn verkiezing zijn uitgebracht, blijft dat 
echter speculeren.

In 1849 zag de vervanger van de naar de 
Eerste Kamer vertrokken Van der Beken Pas-
teel maar 11 van de 21 stemmen op zich uit-
gebracht. Het waarom van deze problemati-
sche verkiezing is een raadsel. Er was toen 
immers al bekend dat de ridderschap de 
functie van kiescollege op enig moment zou 
verliezen. Dat weerhield de Brabantse rid-
derschap er overigens niet van als enige rid-
derschap ook op 1 juni 1850 nog twee nieu-
we leden te kiezen als vervangers van hun 
overleden vaders.84 Omdat alle bij de hier be-
handelde verkiezingen betrokken mannen 
rooms-katholieken waren, lijkt religie op 
voorhand geen rol gespeeld te hebben. Wel 
kan niet worden uitgesloten dat in de jaren 
veertig de nieuwe leden inderdaad pogingen 
hebben ondernomen om te breken met de 
heersende praktijk van automatische herver-
kiezing.

Het beeld dat naar voren komt op basis van de verkiezingen is er een van rust en conti-
nuïteit. Er was geen sprake van religieuze spanningen want de verdeling van de gekozen 
Statenleden op basis van godsdienst komt in grote lijnen overeen met die van het totale 
ledenbestand van de ridderschap. Ook de moeilijke herverkiezing van Van Thije Hannes 
in 1847 had waarschijnlijk niets met religie te maken. Wel is er een paar keer afgeweken 
van het patroon dat een niet herkozen lid vervangen werd door een lid met dezelfde reli-
gie. In de meeste gevallen heeft daarbij waarschijnlijk de ervaring van de vervangers een 
rol gespeeld.85

De continuïteit die we terugzien in de lange gemiddelde zittingsduur – de gemiddelde 
zittingsduur werd vanaf 1825 al automatisch langer omdat de leden niet meer om de drie 
jaar maar om de zes jaar aftraden – en de grotendeels automatische herverkiezing van zit-
tende leden, betekent wel dat een groot deel van de ridderschapsleden nooit in aanmer-
king is gekomen voor het lidmaatschap van de Provinciale Staten. Van de 66 leden zijn 
er 28 Statenlid geweest namens de ridderschap en 2 namens de steden. Het feit dat on-
geveer 55% van de ridderschapsleden nooit Statenlid was, is opmerkelijk voor een college 
met als raison d’être het aanwijzen van Statenleden.86 Toch valt dat wel mee. Een aantal 
ridderschapsleden was lid van de Eerste of Tweede Kamer of gouverneur.87 Daarnaast be-
kleedde een aantal een functie of oefende een beroep uit dat niet verenigbaar was met het 
Statenlidmaatschap. De meeste niet-Statenleden vinden we onder diegenen die lid van 

Afb. 4.7 In 1843 wezen de leden van de ridder-
schap J.F. ridder de van der Schueren (1798-
1880) in drie stemronden aan als vervanger van 
het overleden statenlid jonkheer J.F. de Kuijper 
(1788-1843) (Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 18, 
’s-Hertogenbosch, foto L. Stollenwerk).
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de ridderschap werden toen de posities al verdeeld waren, namelijk in de jaren dertig en 
met name in de jaren veertig. Wellicht hebben sommigen toch geprobeerd tot Statenlid 
te worden verkozen en heeft dit mede geleid tot de opvallende verkiezingsprocedures in 
die jaren.

Voor zover we kunnen nagaan speelden ‘politieke’ stellingnames dus geen rol bij de ver-
kiezingen in de ridderschap. Het patroon was er een van herverkiezing. In alle andere ge-
vallen was er geen sprake van politieke motieven en was ook religie niet van belang. Waar-
schijnlijk hielden de leden soms wel rekening met bestuurlijke en politieke ervaring. Het 
is niet uit te sluiten dat de ‘atypische’ verkiezingen in de jaren veertig veroorzaakt zijn 
door een zucht tot vernieuwing. Dat kan een ‘politieke’ vernieuwing zijn geweest, maar 
ook een poging van relatief nieuwe leden om een kans te krijgen invloed uit te oefenen of 
op die manier te starten met een bestuurlijke en politieke carrière. Wellicht zijn de ver-
kiezingen in de jaren veertig het resultaat van de vergeefse bestorming van het bastion 
van al lang namens de ridderschap zittende Statenleden door nieuwe buitengesloten rid-
derschapsleden.

4.3.4 Politieke ontwikkelingen in Provinciale Staten

In het vorenstaande blijken politieke tegenstellingen geen rol te spelen. Dat wordt anders 
als we kijken naar het functioneren van de Provinciale Staten. De iure waren de Staten wel 
het hoogste orgaan in de provincie, maar eigenlijk bestond hun taak grotendeels uit het 
bekrachtigen van de besluiten van de gouverneur en Gedeputeerde Staten. Zeker tot 1825 
bezaten de Staten weinig bestuurlijke macht.88 Daarmee bestond de belangrijkste taak van 
de Staten uit het kiezen van de leden van Gedeputeerde Staten en Tweede-Kamerleden.89 
De Staten waren dus enerzijds een college dat zich met provinciale aangelegenheden 
moest bezighouden maar zich anderzijds ook op het landelijke politieke toneel begaf.90

Dit tweezijdig functioneren van Provinciale Staten zien we ook terug bij een tweetal 
voorvallen waarin de Staten wel degelijk blijk gaven van een ‘politieke’ stellingname en 
de leden zich niet tevreden stelden met de hun toebedeelde rol van discussieforum over 
regionale zaken en van kiescollege.91 Tussen 1815 en 1819 speelden de rechten van de ei-
genaren van heerlijkheden een grote rol bij het opstellen van een bestuursreglement voor 

84   Van Sasse van Ysselt, ‘Inleiding’, 10. H.A. van Thije Hannes werd nog gekozen als vervanger van zijn overleden 
vader W.H. van Thije Hannes en J.B.C.J.C.C.M. van Hugenpoth van Stockum als vervanger van zijn overleden 
vader J.B.J.H.O.A. van Hugenpoth van Stockum. Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen van 1 juni 1850.

85   Half-Wassenaer was al lid van de Tweede Kamer geweest en De Kuijper en Van der Beken Pasteel hadden voor 
hun verkiezing al namens een andere stand zitting gehad in Provinciale Staten.

86   Van de ridderschap van Groningen hebben 27 van de 61 leden (44%) nooit deel uitgemaakt van de Provinciale 
Staten en in Friesland 55 van de 124 leden (44%). Bouman, De Ridderschap, 59; Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 179.

87   Leden van de Staten-Generaal mochten niet tegelijkertijd ook lid van Provinciale Staten zijn. Blok, Stemmen en 
kiezen, 13.

88   Van der Heijden en Sanders (red.), Noord-Brabant in de negentiende eeuw, 23-24; Bouman, De Ridderschap, 53.
89   Van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties, 296. Zie verder ook de opmerking van Mensema dat 

de invloed van de ridderschap maar zeer gering was omdat de gouverneur in feite de dienst uitmaakte, waarbij 
Gedeputeerde Staten als raadgever fungeerde. Mensema, ‘Van ridderschap naar “zedelyk ligchaam” ’, 111.

90   Zie voor deze tegenstrijdigheid in het karakter van Provinciale Staten ook Blok, Stemmen en kiezen, 19.
91   Vergelijk ook de gang van zaken in de Provinciale Staten van Friesland. Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 182-183.
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het platteland.92 Gedeputeerde A.J.J.H. Verheijen stelde in 1815 een concept-reglement op 
waarin de eigenaren hun voordrachtsrechten moesten opgeven en met een afkooprege-
ling voor het verlies van hun heerlijke rechten gecompenseerd werden. Dit voorstel on-
dervond de unanieme instemming van zowel de overige gedeputeerden als van de voltal-
lige Staten. Onder hen waren ook (protestantse) eigenaren van heerlijkheden, die een veer 
moesten laten maar het voorstel toch ondersteunden omdat het provinciale belang voor 
hen voorop stond.93 Op nationaal niveau was men niet zo gecharmeerd van deze plan-
nen en deze verdwenen dan ook in de ijskast. De discussie over de afkoop van de heer-
lijke rechten bleef echter doorgaan en in 1818 kwamen de plannen weer ter sprake in de 
Staten. Opnieuw was een meerderheid voor en ditmaal had deze stellingname wel effect, 
want het bestuursreglement van 1819 kende geen voordrachtsrechten meer. Tevens was 
besloten tot een afkoopregeling.94

Een tweede kwestie waarin Provinciale Staten van Noord-Brabant zich recalcitrant op-
stelden, was de sluiting van het kleinseminarie Beekvliet.95 Als gevolg van de religiedecre-
ten van koning Willem I moest Beekvliet in 1825 dicht. Statenlid M.F. de Wijs stelde voor 
dat Provinciale Staten een adres aan de koning zouden richten om het besluit tot sluiting 
terug te draaien. De Statenleden vroegen zich af of het hun wel toegestaan was om zich 
op deze wijze met de nationale politiek te bemoeien en benoemden een commissie om 
met een voorstel dienaangaande te komen. De leden van de commissie konden niet tot 
een meerderheidsbesluit komen. De rooms-katholieke leden M.F. de Wijs, F.A. Werden 
en Van Hugenpoth van Stockum waren voor het zenden van een adres, de protestant Van 
Tuyll van Serooskerken en de katholieken Van der Beken Pasteel en J.H. Sassen waren 

tegen en de protestant G. van Beverwijk ont-
hield zich van stemming. Maar de Statenle-
den beslisten met 25 tegen 14 stemmen dat 
het zenden van een adres aan de koning tot 
hun competentie behoorde. De voorstem-
mers vinden we in grote lijnen onder de 
rooms-katholieke Statenleden en de tegen-
stemmers onder de protestantse leden. Uit-
zonderingen op dit patroon waren de rooms-
katholieke tegenstemmers Van der Beken 
Pasteel, De Kuijper, J.H. Sassen en A.A. van 
Velthoven en de protestantse voorstemmers 
G. van Beverwijk, P.H. van Fenema en De 
Senarclens de Grancy. Deze laatste werd ove-
rigens nauwelijks serieus genomen en had 
de bijnaam ‘domme Karel’. Nadat Provincia-
le Staten dus besloten hadden dat het zenden 
van een adres mogelijk was, bleek dat de pro-
testantse tegenstand niet zozeer de inhoud 
van het adres had gegolden maar de com-
petentiekwestie. Het adres zelf werd name-
lijk met 38 tegen 2 stemmen goedgekeurd. 
De hele affaire leidde uiteindelijk mede tot 

Afb. 4.8 E. baron van Vredenburch (1779-1861) 
was van 1823 tot 1826 gouverneur van Noord-
Brabant. De kwestie ‘Beekvliet’ leidde mede tot 
zijn ontslag in 1826, want koning Willem I was 
‘not amused’ met de provinciale bemoeienis met 
zijn ingrijpen (Schilderij, NL-HtSA).
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het ontslag van gouverneur E. baron van Vredenburch, want koning Willem I was ‘not 
amused’ over deze provinciale bemoeienis met zijn ingrijpen.

Deze twee kwesties leren ons dat ook protestantse en adellijke leden van Provinciale 
Staten het provinciale belang soms zwaarder lieten wegen dan hun eventuele eigenbelang 
en dat er op die momenten sprake was van eensgezindheid in de Staten. Toch heersten 
er wel degelijk tegenstellingen en ten aanzien hiervan zijn er globaal drie perioden te on-
derscheiden.96

In eerste instantie speelde vooral de tegenstelling tussen rooms-katholiek en protestant 
een grote rol. De protestanten hadden bij de benoemingen een groter aandeel in de ver-
schillende politieke posities gekregen dan hun aandeel in de bevolking rechtvaardigde. 
De eerste verkiezingen brachten al een correctie aan in deze verhouding, maar de roep 
om een evenredige zetelverdeling bleef klinken, bijvoorbeeld in een memorie van A.J.J.H. 
Verheijen. Deze memorie vond overigens weinig weerklank en ook de verhouding tussen 
rooms-katholieke en protestantse Statenleden veranderde maar geleidelijk. Een werkelijk 
evenredige verhouding had er wellicht toe geleid dat geen protestant meer namens Noord-
Brabant zitting in de Tweede Kamer had, en dat is nog jaren wel het geval geweest.97

Vanaf het begin van de jaren twintig van de negentiende eeuw verdween de tegenstel-
ling rooms-katholiek tegenover protestant uit beeld omdat toen de regionale tegenstelling 
tussen West-Brabant en de rest van de provincie voor korte tijd een rol ging spelen. Zoals 
we nog zullen zien spanden de West-Brabanders soms samen met de vertegenwoordigers 
van de ridderschap. In de loop van de jaren twintig kwam er een einde aan dit regionale 
intermezzo en ontstond vooral vanaf 1829 de tegenstelling die de politiek tot 1848 zou be-
heersen, namelijk ‘gouvernementeel versus oppositioneel’. Hierbij stonden regeringsge-
zinden tegenover een mix van ultramontanen en liberalen. De ultramontanen wilden de 
invloed van de staat in vooral de kerk maar ook in het openbare leven terugdringen, waar-
bij zij de liberalen als hun bondgenoten zagen om vooral een volledige vrijheid van onder-
wijs en drukpers af te dwingen.98

92   Van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties, 107-111. Zie voor een gedetailleerde beschrijving van 
deze episode ook Van Kempen, ‘Afkoop’ en Latjes, ‘De doodslaap’.

93   In 1815 bezaten de volgende adellijke leden van Provinciale Staten een heerlijkheid waarvan de eigenlijke heerlijke 
rechten in 1819 werden afgekocht: Van Hogendorp, De Senarclens de Grancy en Van Kretschmar. Tevens waren 
dergelijke heerlijkheden in 1815 in handen van leden van de ridderschap of hun verwanten. Bijlage 11 tabel 11.4.

94   Van Kretschmar stemde in 1818 in tegenstelling tot 1815 tegen de plannen. De Smeth had intussen ook zitting 
in Provinciale Staten maar Van Kempen noemt hem niet als tegenstemmer. In 1818 kon oud-Statenlid en adel-
lijke eigenaar van een heerlijkheid, C.J. Speelman, geen invloed uitoefenen want hij was ook geen lid van de rid-
derschap. J.D. van Tuyll van Serooskerken zou zich nog enige tijd fel verzetten tegen de afkoopregeling. Latjes, 
‘De doodslaap’, 94.

95   Van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties, 224-231. Zie ook Vis, ‘Provinciaal bestuur van Noord-
Brabant’, 27.

96   Van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties.
97   Na de verkiezingen in 1817 en 1819 was de verhouding respectievelijk: protestanten 18 en 14 en rooms-katholie-

ken 24 en 28. Van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties, 89, 91 en 94-96.
98   Van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties, 253-254. Zie hiervoor ook Hoffman, Noord-Brabant en 

de opstand, 48-49.
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4.3.5 De verkiezingen in Provinciale Staten

Deze tegenstellingen speelden een rol bij de diverse verkiezingen. De tegenover elkaar 
staande groepen kunnen we echter niet beschouwen als politieke partijen. De politiek 
werd in het Noord-Brabant van de eerste helft van de negentiende eeuw veeleer beheerst 
door facties. Er waren in los verband opererende groeperingen, vaak rondom een of meer 
centrale personen.

In de tweede helft van de jaren twintig kwam de factie rondom H. de Wijs op, aange-
duid als ‘klerikalen’ of ‘ultramontanen’. Deze stond tegenover de ‘aristocratische’ of ‘Bos-
sche’ factie van V.A. van Rijckevorsel. Om een bepaald doel te bereiken, bijvoorbeeld de 
verkiezing van een gedeputeerde of lid van de Tweede Kamer, moesten deze facties vooraf 
steun verwerven. Dit gebeurde tijdens diners en meer of minder geheime bijeenkomsten 
bij mensen thuis of in de sociëteit. Deze vorm van ‘handjeklap’ en ‘achterkamertjespoli-
tiek’ is echter als normaal te beschouwen wanneer er geen sprake is van ‘openbare’ poli-
tiek en politieke partijen ontbreken.99 Ook tijdens de ambtsperiode van gouverneur J.A. 
baron van Zuylen van Nijevelt (1826-1840) in Friesland bijvoorbeeld, vond er geen par-
tijvorming plaats maar verliepen de verkiezingen ‘langs lijnen van persoonlijke voorkeur 
en naijver.’100

De vraag is nu in hoeverre de hiervoor genoemde tegenstellingen van invloed zijn ge-
weest op de verschillende verkiezingen en welke andere motieven wellicht een rol ge-
speeld hebben. Blok stelt bijvoorbeeld dat het kiesgedrag van de Staten een weinig poli-
tieke indruk maakte en dat herverkiezing de regel was. Hij ziet geen verband tussen de 
samenstelling van de Tweede Kamer en een openbare ‘politieke’ mening.101 Ik ga bij de 
beoordeling van de verkiezingen vooral in op de positie die adellijke Statenleden ingeno-
men hebben om daarmee ook hun politieke positie duidelijk te maken. Achtereenvolgens 
komen eerst de verkiezingen voor de gedeputeerden aan de orde en daarna die voor de le-
den van de Tweede Kamer.

De verkiezingen voor Gedeputeerde Staten
In 1814 werden er in Noord-Brabant negen leden in Gedeputeerde Staten benoemd van 
wie er drie namens de ridderschap plaatsnamen.102 In 1816 volgde de benoeming van ze-
ven leden van wie er nog maar één van adel was.103 Het college van Gedeputeerde Staten 
bestond toen uit drie protestanten en vier katholieken. Bij de verkiezingen in de daarop-
volgende jaren verdwenen er al twee protestanten en in 1820 werd een poging onderno-
men om de laatste protestant te wippen. Dit plan van een ‘cabale’ mislukte mede dankzij 
het ingrijpen met ‘veel kunsten en vliegwerken’ van J. van der Dussen, protestant, lid van 
de Eerste Kamer en voorzitter van de ridderschap. Bij deze verkiezingen bleek ook al iets 
van het verschil tussen de regio’s. De West-Brabantse gedeputeerde G.W. Panneboeter 
moest vervangen worden, maar omdat een gedeputeerde in ’s-Hertogenbosch moest wo-
nen, stonden de Statenleden uit het westen niet in de rij voor een functie met een onze-
kere toekomst die een grote ingreep in hun privéleven vergde.104

Bij de verkiezingen van 1822 traden twee ridderschapsleden tegen elkaar aan, namelijk 
de conservatieve protestant Von Geusau en de gematigde katholiek De Voocht. Volgens 
Van Kempen had De Voocht zijn herverkiezing te danken aan de samenwerking tussen de 
West-Brabanders en de vertegenwoordigers van de ridderschap.105 Een verrassende vast-



 4.3 Provinciale Staten 275

stelling als we bedenken dat Von Geusau door de ridderschapsleden juist was verkozen 
in plaats van Half-Wassenaer en de protestantse ridderschapsvertegenwoordigers met vijf 
van de zeven leden in de meerderheid waren. Wellicht zien we hier onder de vertegen-
woordigers van de ridderschap het belang van anciënniteit opgeld doen. Ze hadden Von 
Geusau dan wel gekozen, maar het was waarschijnlijk niet de bedoeling dat hij de in 1816 
benoemde De Voocht zou opvolgen als gedeputeerde.

De Voocht dankte de steun van de West-Brabanders aan het feit dat Von Geusau tot de 
‘Bossche’ factie behoorde. Von Geusau kreeg zijn plaats in het college van gedeputeerden 
in 1823 toch en behield deze tot 1839. Hij had zijn verkiezing overigens te danken aan een 
bijzondere omstandigheid. Nadat vijf stemmingen nog geen gedeputeerde namens de ste-
den hadden opgeleverd, besloot men een gedeputeerde namens de ridderschap aan te wij-
zen en dat werd na één stemming Von Geusau. Als we kijken naar de andere kandidaten 
namens de ridderschap, is die keuze minder verrassend dan het lijkt. De enige rooms-ka-
tholieke vertegenwoordiger naast De Voocht (Van Sasse van Ysselt) aasde op het lidmaat-
schap van de Tweede Kamer en werd in 1823 ook gekozen. De protestantse vertegenwoor-
digers waren de onbetekenende De Senarclens de Grancy, de in 1823 gekozen J. Bowier, 
Speelman en de regeringsgezinde De Smeth, die waarschijnlijk niet in Noord-Brabant 
woonde en daarom niet voor de post in aanmerking wilde komen.106

De verlenging van de zittingsduur in 1825 naar zes jaar verhoogde de aantrekkelijkheid 
van de functie van gedeputeerde omdat een verhuizing naar ’s-Hertogenbosch voor een lan-
gere periode zou zijn en dat vergrootte de kring waaruit voortaan gekozen kon worden. In 
deze jaren verschoof de samenstelling van Provinciale Staten steeds meer in anti-gouver-
nementele richting. Dit leidde in 1827 tot de verkiezing als Statenlid van klerikaal H. Smits 
J Nzn in plaats van de conservatieve gedeputeerde en lid van de Bossche factie J.F. de Kuij-
per. De laatste zou overigens als vertegenwoordiger van de ridderschap in 1833 terugkeren in 
Provinciale Staten. Bij zijn vervanging als gedeputeerde vond er ‘handjeklap’ plaats tussen 
de West-Brabanders en de Bossche factie. De aftredende gedeputeerden, de Bosschenaren 
G. van Beverwijk en J.H. Sassen en de Bossche factie-man Von Geusau werden met hulp 
van de West-Brabanders herkozen en de Bosschenaren gaven hun steun aan de verkiezing 
van een zwager van Tweede-Kamerlid P.J. Cuypers, namelijk F.C.P. van Mattemburgh.107

99    Van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties, 210, 252. Zie voor het gebrek aan ‘openbaarheid’ en 
publieke opinie en de hiermee gepaard gaande vorm van politieke organisatie De Rooy, Republiek van rivalitei-
ten, 37-38.

100   Kuiper, Adel in Friesland, 303.
101   Blok, Stemmen en kiezen, 30-31.
102   Van Sasse van Ysselt, ‘Het ontstaan van de Provinciale Staten’, 41; Van Kempen, Gouvernement tussen Kroon 

en Statenfacties, 352 bijlage II. De adellijke leden waren Van der Dussen, Van Hogendorp en Van Hugenpoth 
van Stockum.

103   Van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties, 352 bijlage II. De adellijke gedeputeerde was De 
Voocht. De benoemde gedeputeerde M. van de Heuvel overleed nog in 1816 en werd vervangen door A.A. van 
Velthoven.

104   Van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties, 162.
105   Van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties, 164-165.
106   Zie voor de karakteriseringen van De Senarclens de Grancy en De Smeth Van Kempen, Gouvernement tussen 

Kroon en Statenfacties, 229 en 189.
107   Van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties, 257-258. Zie voor de karakteriseringen Van Kempen, 

Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties, 165, 214
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Naast meer anti-gouvernementeel werden de Staten ook katholieker. In 1829 bedroeg 
het aantal protestantse Statenleden nog elf van wie er vijf namens de ridderschap zitting 
hadden. De Noord-Brabantse adel was daarnaast nog met drie rooms-katholieken ver-
tegenwoordigd, namelijk gedeputeerde De Voocht, ridderschapsvertegenwoordiger Van 
Hugenpoth van Stockum en namens de landelijke stand de gematigde katholiek Van 
der Beken Pasteel.108 De verkiezingen in de jaren dertig resulteerden in een herstel van 
de positie van de gouvernementelen. In 1830 werd de overleden J.H. Sassen namens 
 ’s-Hertogenbosch vervangen door de edelman De la Court en de in de Tweede Kamer 
gekozen oppositieman J.L.A. Luijben door de gouvernementele edelman Half-Was-
senaer.109 De ridderschap verloor in 1839 een gedeputeerde omdat Von Geusau plaats 
moest maken maar gedeputeerde De Voocht mocht tot aan zijn overlijden in 1845 blij-
ven zitten waarna hij vervangen werd door de in 1843 namens de ridderschap gekozen 
De van der Schueren.110

De verkiezingen van leden voor de Tweede Kamer
In 1814 benoemde Willem I zeven Noord-Brabanders onder wie vier protestanten tot lid 
van de Staten-Generaal. In 1814 en 1815 volgden nog enkele mutaties zodat bij de eerste 
verkiezingen in 1816 Noord-Brabant in de Tweede Kamer vertegenwoordigd werd door 
drie protestanten en vier rooms-katholieken. Onder hen waren vier edellieden, van wie er 

drie lid van de ridderschap waren.111 Deze 
verkiezingen leverden geen verrassingen 
op, maar in 1817 verliepen de verkiezin-
gen voor de ridderschapsleden moeizaam. 
Van Tuyll van Serooskerken had drie stem-
mingsronden nodig om herkozen te wor-
den en Half-Wassenaer moest zijn plaats af-
staan aan burgemeester A.G. Verheijen van 
’s-Hertogenbosch, uitgerekend de man aan 
wiens chicanes hij zich zo geërgerd had.

In 1818 volgde nog meer spektakel. De 
protestanten moesten een veer laten om-
dat de algemeen gehate secretaris van Bre-
da, A. Reigersman, werd vervangen door de 
katholiek A.J. Ingenhousz. De ridderschap 
zag haar vertegenwoordiging gehalveerd 
vanwege de vervanging van Van Sasse van 
Ysselt door P.A. van Meeuwen. Hoewel in 
later jaren deze vervanging geweten werd 
aan de regeringsgezindheid van Van Sasse 
van Ysselt, lijkt dit onwaarschijnlijk. Ook 
Van Meeuwen nam een regeringsgezinde 
houding aan. Het lijkt dan ook meer voor 
de hand liggend dat de vervanging van Van 
Sasse van Ysselt een gevolg was van zijn re-
gelmatige afwezigheid in de Kamer. Vol-

Afb. 4.9 Mr. A.G. Verheijen (1770-1857), 1856. Bij 
de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1817 
moest het lid van de ridderschap, jonkheer J.W. 
Half-Wassenaer (1775-1837), zijn plaats afstaan aan 
deze burgemeester van ’s-Hertogenbosch, uitge-
rekend de man aan wiens chicanes hij zich zo ge-
ergerd had (Emmanuel van der Ven, Olieverf op 
doek, 123 x 95,5 cm, Collectie Noordbrabants Mu-
seum, 16175, NL-HtSA).
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gens zijn collega, Van der Brugghen, gaf 
hij de voorkeur aan het jachtvermaak. Van 
Meeuwen was wat dit betreft overigens 
geen verbetering, want ook hij liet zich in 
de Tweede Kamer vooralsnog niet zien.112

De laatste vertegenwoordiger van de rid-
derschap, Van Tuyll van Serooskerken, 
moest in 1820 het veld ruimen. Hoewel 
in eerste instantie veel Statenleden op zijn 
hand waren, haalde de katholieke partij de 
leden over de in juni van dat jaar in de Pro-
vinciale Staten gekozen A.J.H. Leheu in de 
Tweede Kamer te brengen. Leheu zou zich 
ontpoppen als een radicaal anti-gouverne-
menteel Kamerlid. Bij deze nogal tumul-
tueuze vervanging van een adellijke pro-
testant uit het oosten van de provincie die 
bekend stond om zijn trouw aan de koning 
door een radicale katholiek uit het westen 
zien we alle eerder genoemde tegenstel-
lingen terug. Zowel de ‘oude’ tegenstelling 
protestant tegenover rooms-katholiek als 
de in deze tijd opkomende tegenstelling 
west tegenover oost hebben waarschijnlijk 
een rol gespeeld. Daarnaast wierp het latere 
conflict tussen gouvernementelen en anti-
gouvernementelen zijn schaduw al vooruit.

Overigens deed deze wisseling van de wacht ook elders in het land veel stof opwaaien. 
De koning liet zijn misnoegen over de gang van zaken blijken door Van Tuyll van Seroos-
kerken een onderscheiding toe te kennen. Van der Dussen verweet gouverneur B.J. Hol-
voet zich afzijdig te hebben gehouden.113 Deze vervanging betekende wel dat van de zeven 
in 1815 door de koning benoemde leden er al vier vervangen waren. Als we dit vergelijken 
met het landelijke cijfer moeten we constateren dat de voor Noord-Brabant benoemde  

108   Zie voor de karakterisering van Van der Beken Pasteel Van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfac-
ties, 254.

109   Van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties, 261-263, 267; Hoffman, Noord-Brabant en de op-
stand, 38, 54, 234, 247-248.

110   resources.huygens.knaw.nl/repertoriumambtsdragersambtenaren1428-1861 (geraadpleegd 25 januari 2013); 
www.parlement.com/id/vg4vb3tw0pd8/personen (geraadpleegd 25 januari 2013).

111    De zeven benoemden zijn: het protestantse lid van de ridderschap Van Tuyll van Serooskerken en de rooms-
katholieke leden Half-Wassenaer en Van Sasse van Ysselt, de protestantse edelman Van der Brugghen, de 
protestantse secretaris van Breda, A. Reigersman, en de rooms-katholieken P.J. Cuypers en A.J.J.H. Verheijen. 
Van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties, 353 bijlage III. Zie voor de adellijke leden namens 
Noord-Brabant in de Staten-Generaal bijlage 10 tabel 10.3.

112    Van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties, 87-91, 94.
113    Van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties, 159-161, 174, 196, 211.

Afb. 4.10 B.J. Holvoet (1763-1838), circa 1820. Hij 
was gouverneur van Noord-Brabant van 1820 tot 
1822. Jonkheer mr. J. van der Dussen (1763-1820) 
verweet hem zich afzijdig te hebben gehouden 
toen in 1820 de laatste vertegenwoordiger van de 
ridderschap, de koningsgetrouwe protestant J.D. 
baron van Tuyll van Serooskerken (1773-1843), in 
de Tweede Kamer plaats moest maken voor de op-
positionele rooms-katholiek A.J.H. Leheu (1772-
1833) (NL-HtSA).
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leden, en zeker de edellieden onder hen, over weinig steun in de achterban beschikten.114

Naar aanleiding van de gang van zaken omtrent het verlies van Van Tuyll van Seroos-
kerken is de vraag gerechtvaardigd in hoeverre de gouverneur invloed had op of ingreep 
bij verkiezingen. De ‘common sense’ onder veel historici is dat in verschillende provin-
cies Willem I via de gouverneur de verkiezingen naar zijn hand probeerde te zetten of zo-
als Van Sas die volgens hem onjuiste mening verwoordt: ‘Traditiegetrouw wordt Willem 
I aangewreven …’. Hij zet daar vraagtekens bij. De Tweede-Kamerleden bleken helemaal 
niet allemaal zo meegaand te zijn en in de zuidelijke provincies waren de benoemde Ka-
merleden na enkele jaren bijna allemaal vervangen. Ook in Noord-Brabant waren na het 
wippen van Van Tuyll van Serooskerken in 1820 nog maar drie (van de zeven) benoemde 
leden over. Van Sas constateert verder dat niet alle gouverneurs meewerkten en als Van 
der Dussen gelijk had met zijn verwijt, dan was Holvoet daar een voorbeeld van.115 Zoals 
we ook zagen bij de perikelen rondom de sluiting van Beekvliet, konden of wilden gouver-
neurs zich niet altijd conformeren aan de richtlijnen ‘van boven’, maar dat betekent niet 
dat de koning dan ook geen invloed uitoefende.116

Al met al betekende de vervanging van Van Tuyll van Serooskerken dat Noord-Brabant 
na de verkiezingen van 1820 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd werd door één pro-
testantse edelman, Van der Brugghen, die later door H. de Wijs gekarakteriseerd zou wor-
den als ‘te braaf ’ en daarom door de katholieke factie waarschijnlijk als ongevaarlijk werd 
beschouwd en in 1822 zonder problemen werd herkozen. De overige vertegenwoordigers 
waren in 1820 de katholieken A.J.J.H. Verheijen, P.J. Cuypers, A.G. Verheijen, A.J. Ingen-
housz, P.A. van Meeuwen en A.J.H. Leheu.

In de verkiezingsstrijd van 1822, waarin de tegenstelling West-Brabant tegen de rest 
van de provincie naar voren kwam, trok Van Sasse van Ysselt zich terug ten gunste van 
de West-Brabander P.J. Cuypers in de hoop in het daaropvolgende jaar diens steun te ver-
werven in de strijd tegen de West-Brabander Leheu. Hoewel Cuypers Van Sasse van Ysselt 
niet steunde, werd deze toch gekozen omdat Leheu zich in de jaren daarvoor door zijn ra-
dicale opstelling weinig geliefd had gemaakt.

Bij de verkiezingen van 1828 legde het protestantse ridderschapslid Van Tuyll van Se-
rooskerken het af tegen Van der Brugghen. Waarschijnlijk zag men liever de ‘brave’ Van 
der Brugghen dan de meer uitgesproken Van Tuyll van Serooskerken. Na het overlijden 
van Van der Brugghen nam Van Tuyll van Serooskerken alsnog zijn plaats in. De ene pro-
testantse vertegenwoordiger van Noord-Brabant in de Tweede Kamer bleef daarmee be-
houden en de ridderschap kreeg weer een vertegenwoordiger op dat niveau.117

Bij de verkiezingen van 1829 stonden weer twee ridderschapsleden tegenover elkaar.118 
De intussen oppositionele Van Sasse van Ysselt was aftredend en de regeringsgezinde fac-
tie presenteerde op het laatste moment als tegenkandidaat de behoudende De la Court, 
die op dat moment zelfs geen lid van Provinciale Staten was. Het is uitzonderlijk dat ie-
mand van buiten de Staten kandidaat voor de Tweede Kamer was en we kunnen hier wel-
licht spreken van een verrassingseffect. Dat leverde echter niets op en Van Sasse van Ys-
selt werd toch herkozen met 22 tegen 17 stemmen. De zwager van Van Sasse van Ysselt, 
Van Hugenpoth van Stockum, was wegens ziekte afwezig waardoor hij vanuit de ridder-
schapsafvaardiging alleen steun ondervond van gedeputeerde De Voocht. De overige rid-
derschapsafgevaardigden, allen protestanten, kozen De la Court. Deze ontving ook steun 
van het rooms-katholieke lid van de ridderschap Van der Beken Pasteel, afgevaardigde na-
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mens de landelijke stand. De overige stemmingen leverden een gelijkspel op tussen re-
geringsgezinden en anti-gouvernementelen.119 In deze verkiezingsstrijd draaide het dui-
delijk om de tegenstelling tussen deze stromingen. De leden van de ridderschap, zowel 
protestant als rooms-katholiek, vinden we vrijwel allemaal terug in het kamp van de rege-
ringsgezinden.

Van Sasse van Ysselt werd in juli 1832 dankzij de hulp van griffier jonkheer F.X. Ver-
heyen herkozen. Hij nam echter vrijwillig ontslag omdat hij de Kamer op dat moment on-
grondwettig achtte. Hij keerde in de jaren veertig nog korte tijd terug.120 De la Court werd 
na zijn mislukte kandidaatstelling in 1829 in 1830 in Provinciale Staten gekozen en daar-
na in 1831 in de Tweede Kamer.

In dat jaar telde de ridderschap één protestantse regeringsgezinde, één rooms-katho-
lieke regeringsgezinde en één rooms-katholieke oppositionele vertegenwoordiger in de 
Tweede Kamer. In 1834 werd het al sinds 1819 zittende Kamerlid Van Meeuwen lid van de 
ridderschap en bestond de vertegenwoordiging van de ridderschap, na het vertrek van Van 
Sasse van Ysselt, geheel uit regeringsgezinden. Het overlijden van Van Tuyll van Seroos-
kerken in 1843 werd gecompenseerd doordat het protestantse ridderschapslid De Jong 
van Beek en Donk tot de Kamer toetrad en de teruggekeerde Van Sasse van Ysselt werd na 
zijn overlijden in 1844, opgevolgd door zijn zoon.

Aan de vooravond van de verkiezingen onder het nieuwe kiesstelsel telde de ridder-
schap één protestantse en één rooms-katholieke vertegenwoordiger in de Tweede Kamer. 
Na het vertrek van A. Reigersman uit de Kamer heeft de protestantse afvaardiging van 
Noord-Brabant tot aan 1849 dus steeds bestaan uit edellieden en op een korte periode na 
ook steeds uit leden van de ridderschap.

De verkiezingen in Provinciale Staten nader beschouwd
Wat leert dit overzicht van de verschillende verkiezingen in Provinciale Staten ons nu over 
de houding van de adellijke Statenleden en met name de ridderschapsvertegenwoordi-
gers? Kuiper heeft de vraag opgeworpen in hoeverre de ridderschap beschouwd kan wor-
den als een partij ‘avant la lettre’. De ridderschap was volgens hem vooral een behoedster 
van standsprestige en niet de vertolkster van gezamenlijke politieke standpunten, wat ove-

114    Blok constateert dat na de derde verkiezingsronde in 1819, toen de Tweede Kamer volledig uit gekozen leden 
bestond, er 39 van de 55 (71%) benoemde leden over waren. Blok, Stemmen en kiezen, 23.

115    Blok, Stemmen en kiezen, 24-26; Van den Braak, De Eerste Kamer, 39; Van Kempen, Gouvernement tussen Kroon 
en Statenfacties, 161-162, 212; Van Sas, De metamorfose van Nederland, 414 noot 3. Van den Braak noemt de 
Limburgse gouverneur De Brouckére en de Antwerpse gouverneur Membrède als voorbeelden van gouver-
neurs met een slechte reputatie ten aanzien van de tegenwerking van oppositionele Kamerleden. Blok waar-
schuwt evenals Van Sas voor een overschatting van de invloed van de gouverneurs.

116   Zie ook ‘De benoeming […] kan niet los gezien worden van de algemene strategie van de centrale overheid 
om via uitgewogen gouverneursbenoemingen de greep op […] de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer te 
versterken.’ Kuiper, Adel in Friesland, 300.

117    Van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties, 163-164, 211-214, 259-260.
118    Van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties, 265-266.
119   Dit is een voorbeeld van een verkiezingsronde waarbij zowel regeringsgezinden als oppositionelen werden 

gekozen. Van den Braak, De Eerste Kamer, 71.
120   Van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties, 265-266, noot 35, 270; Hoffman, Noord-Brabant en 

de opstand, 133; www.parlement.com/id/vg4vb3tw0pd8/personen (geraadpleegd 25 januari 2013). De website 
geeft aan dat Van Sasse van Ysselt lid van de Tweede Kamer was tot 15 oktober 1832. Zie voor de invloed van 
griffiers Blok, Stemmen en kiezen, 25-26 en 29-30.
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rigens ook niet te verwachten viel in een tijd waarin politiek een zaak van het individu was. 
Hoogstens diende dat individu de belangen van een netwerk van familieleden en vrien-
den en kennissen uit de eigen stand.121

In het verlengde van deze conclusie blijkt uit de voorgaande paragrafen dat ook de rid-
derschap van Noord-Brabant niet kan worden beschouwd als een politieke partij. De rid-
derschap leverde het merendeel van de protestantse Brabantse politici, zowel in de Sta-
ten als in de Tweede Kamer. Daarnaast behoorden de politici onder zowel de protestantse 
als rooms-katholieke ridderschapsleden voor het overgrote deel tot de conservatieven en 
regeringsgezinden. Een karakterisering van de ridderschap als bolwerk van conservatie-
ve en regeringsgezinde protestanten doet echter afbreuk aan de meer liberale opstelling 
van vertegenwoordigers van de ridderschap in de jaren veertig en aan de opstelling van 
individuele leden. In de jaren veertig volgde bijvoorbeeld de gematigde conservatief-libe-
raal De Jong van Beek en Donk de conservatievere Van Tuyll van Serooskerken op in de 
Tweede Kamer en volgde de liberaal Van Sasse van Ysselt zijn overigens ook oppositio-
nele vader op.

Dat politiek vooral een zaak was van het individu blijkt uit de soms verrassende keuzes 
die adellijke politici maakten.122 Als leden van steeds wisselende facties en groeperingen 
traden ze verschillende keren tegen elkaar in het strijdperk of bevonden ze zich in tegen-
over elkaar staande kampen. Van het bedrijven van een ‘adellijke’ politiek was dus geen 
sprake. Daarmee kwam het gedrag van de Brabantse ridderschapsleden in dit opzicht aar-
dig overeen met dat van hun Friese collega’s en week het wellicht af van het optreden van 
de Gelderse edelen.123 In hoeverre de Brabanders daarbij ook als belangenbehartigers na-
mens familie en kennissen zijn opgetreden, is een vraag die ik op basis van het door mij 
uitgevoerde onderzoek niet volledig kan beantwoorden.

Wel hebben we hiervoor al gezien dat familierelaties soms een rol speelden. Een inven-
tarisatie van familiebanden tussen Statenleden doet vermoeden dat deze ook op andere 
momenten van belang zijn geweest. In 1833 huwde een dochter van Half-Wassenaar met 
een zoon van De la Court en het is niet uitgesloten dat die toekomstige band al een rol ge-
speeld heeft bij de steun van Half-Wassenaer voor De la Court in diens strijd met Van Sas-
se van Ysselt. Adellijke Statenleden maakten verder deel uit van twee familienetwerken. 
Het ene bestond uit de zwagers Van der Beken Pasteel en Smits van Eckart en vader en 
zoon De Kuijper.124 Het andere, belangrijke netwerk bestond uit verschillende leden van 
de familie Verheyen, waarbij de invloed van de griffier van Provinciale Staten, (jonkheer) 
F.X. Verheyen waarschijnlijk niet onderschat mag worden.125

Toch betekenen deze familiebanden niet dat de leden van deze netwerken altijd dezelf-
de keuzes maakten. Politieke tegenstellingen liepen soms dwars door de families heen.126 
Hoewel familiebanden dus niet buiten beschouwing mogen worden gelaten en in Noord-
Brabant éénmaal een zoon werd gekozen als opvolger van zijn vader, was de invloed niet 
zo sterk als in de Friese Staten. Daar werd in plaats van een overleden of uit de Kamer ver-
trekkende edelman bijna automatisch een familielid gekozen.127

4.3.6 De Provinciale Staten na 1850

De grondwetsherziening van 1848 en de hieruit voortvloeiende Provinciewet van 1850 
betekenden ook voor de Provinciale Staten een grote verandering. De leden werden 
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voortaan niet meer door de standen gekozen maar rechtstreeks en de leden fungeerden 
niet meer als kiescollege voor de Tweede Kamer maar mochten als compensatie de ver-
tegenwoordigers van de provincie in de Eerste Kamer aanwijzen. Verder hoefden de Sta-
ten zich minder te schikken naar de centrale besluiten van bovenaf en liepen ze ook niet 
meer aan de leiband van de gouverneur en Gedeputeerde Staten, maar kregen ze een 
autonome positie. Er ontstond een samenspel tussen de volksvertegenwoordiging in de 
provincie (de Provinciale Staten) en het dagelijks bestuur (de Commissaris des Konings 
en Gedeputeerde Staten). De Staten in de verschillende provincies telden tussen de 35 
en 80 leden. Het minimum had men gekozen opdat de functie van kiescollege voor de 
Eerste Kamer uitgeoefend kon worden en het maximum omdat dan de Staten nog ef-
fectief zouden kunnen functioneren. De Provinciale Staten van Noord-Brabant kregen 
64 leden.128

Wat betekenden de eerste verkiezingen volgens dit nieuwe kiesstelsel voor de samen-
stelling van de Staten en vooral voor de adellijke vertegenwoordiging daarin? In 1850 werd 
slechts 40% van de leden van de oude colleges opnieuw gekozen en de ‘grootste slachting 
werd aangericht onder de vertegenwoordigers van de politiek uitgeschakelde ridderschap-
pen’. Slechts 32 van de 139 ridderschapsleden keerden weer terug in de Staten.129

Deze kaalslag onder de adellijke vertegenwoordigers in de Staten zien we ook terug in 
de door mij onderzochte provincies.130 In de provincies die in 1850 nog een aanzienlijke 
adellijke vertegenwoordiging kenden, bedroeg deze in de jaren vijftig slechts een zevende 
of minder van die in de jaren veertig. In Noord-Brabant volgde een reductie tot een vijfde 
en in Zeeland tot een kwart. Dit betekent dat het adellijk aandeel in Provinciale Staten uit-
eenliep van 3% in Limburg tot ongeveer 6% in Overijssel en Groningen. Niet overal was 
de teruggang overigens zo dramatisch. Voor de periode 1848-1888 valt geen noemens-
waardige afname van de adellijke vertegenwoordiging in Provinciale Staten van Drenthe 
vast te stellen en is deze soms zelfs hoger dan vóór 1848. Ook in Friesland viel het relatief 

121    Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 182, 186, noot 111.
122   Zo was het katholieke lid van de ridderschap Van der Beken Pasteel, die op dat moment zitting had namens 

het kiesdistrict Gemert/Asten, in 1825 tegen het zenden van het adres inzake de sluiting van Beekvliet en zijn 
protestantse collega De Senarclens de Grancy juist voor. Zie ook ‘De invloed hing meer van de persoon af dan 
van de groep.’ Schimmelpenninck van der Oije, ‘Van gewest naar vaderland’, 254.

123    Zie voor Friesland bijvoorbeeld Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 183 noot 93. Bij de stemming over een adres dat de 
Friese Staten in 1844 aan de koning wilden sturen stemden er zowel edellieden voor als tegen. Edellieden wa-
ren niet per definitie conservatief of ultraconservatief. Zie voor Gelderland bijvoorbeeld Schimmelpenninck 
van der Oije, ‘Van gewest naar vaderland’, 258, waarin sprake is van het ‘samen optrekken in Provinciale Sta-
ten’ en de veronderstelling dat adeldom de geloofsverschillen op de tweede plaats heeft gesteld.

124   De zwagers maakten sinds 1824 samen deel uit van de Provinciale Staten. Zoon De Kuijper, tevens schoon-
zoon van Smits van Eckart, betrad de Staten in 1846 nadat zijn vader in 1843 daaruit vertrokken was.

125    Volgens Gelevert heeft Verheyen herhaaldelijk het gouverneurschap afgewezen, want hij was te verknocht aan 
zijn ambt. Waarschijnlijk was hij ook verknocht aan de invloed die dit ambt hem gaf, zeker in tijden van een 
minder actieve of invloedrijke gouverneur. Gelevert, ‘De rentmeesters’, 144-145.

126   Zie bijvoorbeeld een controverse binnen de familie Smits. Van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Staten-
facties, 285.

127   Kuiper, Adel in Friesland, 308.
128   Van der Heijden en Sanders (red.), Noord-Brabant in de negentiende eeuw, 24-25; Blok, Stemmen en kiezen, 254-

255.
129   Blok, Stemmen en kiezen, 255.
130   Bijlage 10 tabel 10.13.
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Afb. 4.13 Jonkheer mr. F.X.A. 
Verheyen (1852-1929) achter zijn 
bureau op kasteel Loon op Zand, 
1923. Hij was de zoon van de 
eerste Verheyen en broer van de 
tweede en was lid van Provinci-
ale Staten van Noord-Brabant 
van 1898 tot 1908 en lid van de 
Eerste Kamer van 1908 tot 1929 
(NL-TbRAT 1403 collectie Ver-
heyen. Stichting Familiearchief 
en Collectie Gelderman, foto 
M. Kolfschoten-Verheyen).

Afb. 4.11 Leden van de familie Verheyen vor-
men een Brabants voorbeeld van een Ahnen-
kette. Jonkheer mr. J.B.A.J.M. Verheyen (1818-
1898), 1864. Hij was lid van Provinciale Staten 
van Noord-Brabant van 1853 tot 1866, lid van de 
Tweede Kamer van 1866 tot 1880 en lid van de 
Eerste Kamer van 1883 tot 1898 (NL-HtSA, foto 
Hector de Sadeler).

Afb. 4.12 Jonkheer mr. E.J.B.J.M. Verheyen (1854-1942) 
was de zoon van de vorige Verheyen en was lid van 
Provinciale Staten van Noord-Brabant van 1898 tot 
1918 (NL-TbRAT).
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gezien nog mee met een teruggang van 37% vóór de verkiezingen van 1850 naar 12% na 
die verkiezingen. In 1854 was 16% van de Statenleden van adel en in 1880 bedroeg dat 
percentage nog 10%.131

In Noord-Brabant telden Provinciale Staten in 1850 één adellijke vertegenwoordiger, 
namelijk het niet-ridderschapslid L. Verheyen. In 1853 kreeg hij gezelschap van de rid-
derschapsleden J. Verheyen en C. van Oldeneel tot Oldenzeel. Ook in andere provincies 
verdwenen niet alle ridderschapsleden van het toneel. Zowel in Friesland, Overijssel als 
Noord-Brabant bestond de adellijke vertegenwoordiging tussen 1850 en 1862 voor onge-
veer de helft of meer uit (oud-)ridderschapsleden. In Noord-Brabant bleef dat zo tot eind 
jaren zestig, waarna vooral niet-ridderschapsleden zitting hadden in de Staten. Dat veran-
derde weer vanaf de jaren negentig en in de twintigste eeuw was het overgrote deel van de 
adellijke Statenleden tevens lid van de ridderschap.132

Opvallend aan de adellijke vertegenwoordiging in Provinciale Staten van Noord-Brabant 
is het beperkte aantal families waaruit de Statenleden afkomstig waren. In de jaren vijftig 
en zestig hadden bijvoorbeeld de twee broers L.W.J.M. en J.B.A.J.M. Verheyen zitting, af-
komstig uit een geslacht dat ook al vóór 1850 niet-adellijke Statenleden geleverd had. Van-
af 1883 tot het begin van de twintigste eeuw maakten de twee broers J.M.W.E. en W.J.P.E. 
de la Court deel uit van de Staten. Hun grootvader P.E.A. de la Court was vóór 1850 lid 
van dit college. Zij kregen vanaf 1898 gezelschap van weer twee broers Verheyen, name-
lijk F.X.A. Verheyen en E.J.B.J.M. Verheyen, zonen van J.B.A.J.M. Verheyen. Vanaf 1910 
ten slotte waren de broers Th.C.M. en F.J.J.M. van Rijckevorsel lid van de Staten. Ook 
een niet-adellijke tak van dit geslacht telde op enig moment Statenleden. Het merendeel 
van de hier genoemde mannen beperkte zich niet tot het Statenlidmaatschap, maar pro-
fileerde zich als bestuurder en/of politicus bijvoorbeeld door het lidmaatschap van Gede-
puteerde Staten en/of door naar het nationale niveau door te stromen als lid van de Eerste 
of Tweede Kamer.133

Het lijkt er dus op dat in sommige families het lidmaatschap van Provinciale Staten deel 
ging uitmaken van het sociale en maatschappelijk kapitaal van sommige leden. Dit als be-
stuurder/politicus verworven kapitaal werd doorgegeven binnen de familie. Het ‘vak’ van 
bestuurder/politicus werd onderdeel van de identiteit van de familie. Van dit verschijn-
sel, waarbij een loopbaan in het openbaar bestuur een familietraditie was en we kunnen 
spreken van een bestuurlijke Ahnenkette, zijn veel meer voorbeelden bekend.134 De familie 
Verheyen is een Brabants voorbeeld van zo’n Ahnenkette.

131    Van der Zeijden, ‘De staatkundige rol van de ridderschap’, 178; Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 180; Kuiper, Adel in 
Friesland, 338.

132    Zie voor de adellijke vertegenwoordiging in de Provinciale Staten van Noord-Brabant na 1850 bijlage 10 tabel 
10.2.

133    Van Kempen constateert naar aanleiding van de ‘verrechtsing’ van Gedeputeerde Staten na 1820 en de gelijk-
tijdige ‘verlinksing’ van de gekozen Tweede-Kamerleden dat de Statenleden blijkbaar een onderscheid maak-
ten tussen bestuurders en politici. Van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties, 272.

134   Montijn, Hoog geboren, 43 (de familie Van Limburg Stirum); Moes, Onder aristocraten, 248-249 (de families 
Van Nispen en Schimmelpenninck). Hij duidt het verschijnsel aan met het begrip Ahnenkette. Zie hiervoor 
Reif, Adel im 19. und 20. Jahrhundert, 1.



284 4 De Brabantse edelman als politicus-bestuurder 

4.3.7 De Provinciale Staten in vergelijkend perspectief

De provinciale commissie in Noord-Brabant die in 1814 mocht adviseren ten aanzien van 
de samenstelling van Provinciale Staten, was van mening dat een bescheiden omvang 
van de ridderschap in de Staten recht zou doen aan de historisch gegroeide situatie in de 
provincie. Het gevolg was dat alleen de ridderschappen van Holland en Zeeland een nog 
kleinere vertegenwoordiging in de Staten kregen. Daarnaast werden er in de Staten van 
Noord-Brabant ook relatief weinig edellieden buiten de ridderschap om gekozen zodat de 
adel in deze provincie in vergelijking met sommige andere provincies slechts op beperkte 
schaal zijn stem in de provinciale politiek kon laten horen. Hij sprak daarbij niet met één 
mond maar liet het adellijke geluid in verschillende kampen klinken. Daarmee gedroe-
gen de adellijke politici in Noord-Brabant zich overeenkomstig hun collega’s in Friesland, 
die ook verschillende posities in het politieke spectrum van die dagen innamen. Hoewel 
edellieden tevens de steden vertegenwoordigden, bleek dat de ridderschapsleden onder 
hen vooral namens het platteland zitting hadden. Dit was ook het geval in Noord-Brabant, 
waar de adellijke Statenleden overigens gemiddeld even lang zitting hadden als hun col-
lega’s in andere provincies.

Het teruglopen van de zittingsduur van de edellieden die vanaf de jaren dertig zitting 
hadden in de Staten, ook in vergelijking met die van hun niet-adellijke collega’s, geeft 
aan dat er in 1850 een omslag plaatsvond die voor een groot deel het einde betekende van 
de adellijke macht en invloed in de verschillende Provinciale Staten. Na dat jaar keerde 
slechts 40% van alle Statenleden terug, maar onder de edellieden was dat percentage nog 
lager. In de provincies die vóór 1850 een grote adellijke vertegenwoordiging hadden, was 
de terugloop wel veel groter dan in de andere provincies. Daardoor was de adellijke pre-
sentie in de Staten van de door mij onderzochte provincies na 1850 relatief ongeveer even 
groot. De groep politici in deze provincies omvatte ook edellieden, die hun adellijke iden-
titeit waarschijnlijk serieus namen. In de eerste jaren, maar ook later, vinden we onder 
hen namelijk een behoorlijk aantal (oud-)ridderschapsleden. Daarnaast laat het Brabantse 
voorbeeld zien dat het ‘vak’ van bestuurder/politicus ontstond en dat het bedrijven van po-
litiek iets werd waar sommige adellijke families op inzetten.

4.4 De Tweede Kamer

Na het vorenstaande overzicht van het optreden van Brabantse edellieden op het provinci-
ale niveau nemen we hierna dat optreden op nationaal niveau onder de loep. Daarbij volgt 
eerst een behandeling van het reilen en zeilen in de Tweede Kamer, waarna de Eerste Ka-
mer aan bod komt. Met betrekking tot de Tweede Kamer kijken we achtereenvolgens naar 
een drietal punten. We beginnen met de vraag naar de mate waarin adellijke politici in 
dit college vertegenwoordigd waren. Daarna volgt een overzicht van de politieke stromin-
gen in de periode 1815-1918 en de plaats van adellijke Kamerleden daarbinnen. Ten slotte 
ga ik in op het politieke optreden van vooral de adellijke vertegenwoordigers van Noord-
Brabant in de Kamer.
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4.4.1 De personele samenstelling van de Tweede Kamer135

Bij de behandeling van de personele samenstelling van de Tweede Kamer staan twee 
vragen centraal. Ten eerste de vraag hoe groot het adellijk aandeel in de Tweede Kamer 
was gedurende de onderzoeksperiode. Ten tweede de vraag in hoeverre de adellijke ver-
tegenwoordiging van Noord-Brabant afweek van of overeenkwam met die van andere 
provincies.

Omdat de grondwetsherziening van 1848 een principiële verandering betekende in de 
wijze waarop de leden van de Tweede Kamer gekozen werden, heb ik het onderzoek naar 
de personele samenstelling gesplitst in de periode 1815-1849 en 1849-1918. Binnen de 
eerste periode heb ik verder de cesuren 1830 (de Belgische Opstand) en in mindere mate 
1840 (vanwege de grondwetherziening) gehanteerd. In de periode 1849-1918 is 1888 nog 
een cesuur omdat de grondwetherziening van 1887 leidde tot een wijziging in het kiezers-
bestand en het aantal Kamerleden vast op honderd bepaalde.

De periode 1815-1849
De benoemingen in 1814 en 1815 door Willem I van leden van de Staten-Generaal lever-
den een college op dat voor ongeveer twee derde uit edellieden bestond (in 1815 ongeveer 
65%). Daarbij is het enigszins verrassend dat in 1815 vijf van de zeven afgevaardigden 
van Noord-Brabant van adel waren, waardoor deze afvaardiging een van de meer ‘adel-
lijke’ was. De andere adellijke afvaardigingen in 1815 waren: Holland: 12 van de 22; Gel-
derland: 4 van de 6; Friesland: 3 van de 5; Overijssel en Groningen: 3 van de 4; Zeeland 
en Utrecht: 2 van de 3; Drenthe 1 op 1. Aan de andere kant is dit een teken dat de groep 
met aanzienlijke notabelen die geschikt waren als vertegenwoordiger van de provincie 
op nationaal niveau niet zo groot was en dat Willem I voor zowel het vormen van de Bra-
bantse adel als van de vertegenwoordiging in de Staten-Generaal uit dezelfde kleine vij-
ver moest vissen.

135   Om de adellijke leden van de Tweede Kamer te vinden heb ik op de website www.parlement.com/id/vg7zoaa-
h7lqb/selectiemenu_tweede_kamerleden die personen genoteerd bij wie een titel of predicaat is aangegeven. 
Er kan dus sprake zijn van een zekere ondervertegenwoordiging van adellijk leden.
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Grafiek 4.1 Overzicht van het gemiddeld aandeel adellijke Kamerleden in de Tweede Kamer in 

de periode 1815-1849, in percentages

Toelichting: het betreft voor de periode 1815-1830 alleen de Kamerleden uit de Noordelijke Nederlanden.
Bron: www.parlement.com/id/vg7zoaah7lqb/selectiemenu_tweede_kamerleden.



286 4 De Brabantse edelman als politicus-bestuurder 

Op basis van de nieuwe grondwet bestond de Tweede Kamer vanaf 1815 uit 55 leden uit 
de Noordelijke Nederlanden en 55 leden uit de Zuidelijke Nederlanden. Ook de leden van 
deze Kamer werden in eerste instantie benoemd, maar vanaf 1816 door de Provinciale 
Staten van de verschillende provincies gekozen. Deze Kamer heeft de facto tot 1830 gefun-
geerd en bestond in deze periode meestentijds voor meer dan de helft uit adellijke leden. 
Het percentage adellijke leden uit de Noordelijke Nederlanden was daarbij steeds hoger 
dan dat uit de Zuidelijke Nederlanden.

Kijken we naar de diverse provincies in de Noordelijke Nederlanden dan zien we snel 
het vertrouwde beeld ontstaan van provincies waarin de adel meer dan goed vertegen-
woordigd was en provincies waarin de adel een minderheid vormde in de vertegenwoordi-
ging. De enige vertegenwoordiger uit Drenthe was gedurende deze periode een edelman, 
maar ook de vijfkoppige vertegenwoordiging uit Friesland en de vierkoppige uit Overijs-
sel bestond tot halverwege de jaren twintig van de negentiende eeuw vrijwel geheel uit 
edellieden.136 In de overige provincies schommelde het aandeel edellieden tussen de helft 
en twee derde. Uitzonderingen zijn Zeeland en Noord-Brabant. In de afvaardiging uit de 
eerste provincie was de adel vanaf de tweede helft van de jaren twintig niet meer vertegen-
woordigd en in Noord-Brabant kwam het aandeel adellijke afgevaardigden meestentijds 
niet boven de 30% uit. Ten slotte blijkt dat aan het eind van de periode 1815-1830 het aan-
tal edellieden in vrijwel alle provincies teruggelopen was.

Na de Belgische Opstand en de feitelijke afsplitsing van de Zuidelijke Nederlanden als 
België ontstond in 1830 een situatie waarin de Tweede Kamer de iure nog wel uit 110 le-
den bestond maar de facto uit 55 leden. Dit duurde tot de grondwetswijziging van 1840 
waarin onder meer de officiële scheiding van België werd vastgelegd. Vanaf dat moment 
kwamen de wettelijke en werkelijke samenstelling van de Tweede Kamer weer met elkaar 
overeen en telde de Kamer 58 leden omdat het hertogdom Limburg drie vertegenwoor-
digers kreeg. Verder werd de vertegenwoordiging van Holland gesplitst in een Noord- en 
Zuid-Hollandse. De in de jaren twintig ingezette daling van de adellijke vertegenwoordi-
ging zette door totdat omstreeks 1840 ruim 40% van de Tweede Kamer uit edellieden be-
stond en aan het einde van de jaren veertig ongeveer 25%.137

Vanaf ongeveer 1830 was Utrecht de meest ‘adellijke’ provincie, waarbij zich gedurende 
de eerste helft van de jaren veertig het hertogdom Limburg voegde. Drenthe verloor vanaf 
1830 zijn adellijke vertegenwoordiging en ook de Groningse vertegenwoordiging zag twee 
edellieden afvallen. In de loop van de jaren dertig kende Overijssel geen adellijke verte-
genwoordigers meer, maar namens deze provincie keerden er in de jaren veertig weer 
edellieden terug in de Kamer. Zeeland kreeg in de jaren dertig weer een adellijke verte-
genwoordiger maar had er daarentegen gedurende het grootste deel van de jaren veertig 
geen. De gezamenlijke adellijke vertegenwoordiging van Noord- en Zuid-Holland was in 
1849 gehalveerd ten opzichte van de vertegenwoordiging van Holland.

Het aantal edellieden dat namens Noord-Brabant in de Kamer zitting had, was in de ja-
ren dertig hoger dan in de periode daarvoor. De adellijke vertegenwoordiging van Noord-
Brabant kwam in die jaren meer overeen met die van de andere provincies. In de loop van 
de jaren veertig liep het aantal Noord-Brabantse edellieden in de Kamer echter weer terug 
van drie naar twee. Al met al is ten gevolge van deze ontwikkelingen de adellijke vertegen-
woordiging in de Tweede Kamer ongeveer gehalveerd ten opzichte van de eerste jaren. Bij 
deze vergelijking zijn de Kamerleden uit de Zuidelijke Nederlanden buiten beschouwing 
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gelaten. Het aantal adellijke Kamerleden namens Noord-Brabant is gemiddeld genomen 
echter op hetzelfde peil gebleven.

Namens Noord-Brabant hebben in de periode 1815-1849 acht edellieden zitting in de Ka-
mer gehad, vier protestanten en vier rooms-katholieken. De protestantse edellieden zijn 
een paar jaar in de meerderheid geweest, maar vanaf 1820 kende Noord-Brabant één pro-
testants Kamerlid van adel. Onder de katholieke leden komen we vader L.F.J.J.J. en zoon 
L.J.B. van Sasse van Ysselt tegen, de grootvader en oom van het Staten- en Kamerlid uit 
het eind van de negentiende en begin van de twintigste eeuw, A.F.O. van Sasse van Ysselt, 
en verder uit de familie De la Court, P.E.A. de la Court, de grootvader van de latere Staten-
leden J.M.W.E. en W.J.P.E. de la Court.

De periode 1849-1918
Door de grondwetsherziening van 1848 werden de leden van de Tweede Kamer voortaan 
niet meer door de leden van Provinciale Staten gekozen maar door de mannelijke kie-
zers die aan een bepaalde census voldeden. Het land werd in districten verdeeld zodat per 
45.000 inwoners één Kamerlid gekozen kon worden. Elke vijf jaar werd deze verdeling 
opnieuw bekeken en eventueel aangepast. Als gevolg hiervan bedroeg het aantal leden 
vanaf 1850 68, een aantal dat ook is gehanteerd bij de ‘voorlopige’ verkiezingen in 1849. 
Daarna volgde een stapsgewijze toename, zodat het aantal leden vanaf 1859 72 bedroeg, 
vanaf 1864 75 en vanaf 1878 86. In 1888 bepaalde men het aantal leden op honderd en dit 
is zo gebleven tot 1956.

De eerste verkiezingen na 1848 brachten een behoorlijke ommekeer teweeg. Minder 
dan een kwart van de leden had ook al zitting in het jaar 1847-1848.138 Ze veroorzaakten 
tevens een terugloop van het aandeel adellijke leden in de Tweede Kamer naar ongeveer 
een vijfde. Daarna volgde een zeker herstel en schommelde dit aandeel tot halverwege de 
jaren zestig in de meeste jaren zo tussen een kwart en een derde. Vanaf dat moment tot 
de vergroting van de Kamer tot honderd leden bestond ongeveer een kwart van de Kamer-
leden uit edellieden.

Het aantal adellijke leden van de Tweede Kamer bleef vanaf de jaren vijftig gemiddeld 
even groot maar door de stapsgewijze vergroting van het totaal aantal leden nam het adel-
lijke aandeel daarin af. De verhoging van het aantal leden tot honderd had eenzelfde effect. 
Het aantal adellijke leden bleef grosso modo hetzelfde maar het aandeel zakte naar een vijf-
de.139 Pas vanaf 1914 nam de adellijke vertegenwoordiging in de Tweede Kamer wezenlijk 
af, zodat aan de vooravond van de verkiezingen van 1918 in de Kamer nog twaalf edellie-
den zitting hadden namens kiesdistricten in acht van de elf provincies. De provincies Gel-

136   Kuiper telt onder de 26 Friese Kamerleden in de periode 1815-1849 12 edellieden van wie er 11 lid van de rid-
derschap waren. Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 181.

137    Deze cijfers komen in grote lijnen overeen met de percentages die Blok noemt. Hij wijt de daling van het aan-
deel adellijke leden mede aan de komst van een nieuwe generatie Kamerleden. In 1840 zaten er nog 16 rid-
derschapsleden in de Tweede Kamer en in 1848 nog maar 8. Blok, Stemmen en kiezen, 28, 104.

138    Blok, Stemmen en kiezen, 254.
139   Zie ook Van den Berg, De toegang tot het Binnenhof, 46-48. In de periode 1849-1887 was volgens hem onge-

veer 25% van de Kamerleden van adel. In de periode 1888-1897 daalde dit aandeel van 20% naar 16%, waarna 
tot 1909 een lichte stijging optrad. Volgens hem bestond er een samenhang tussen de vermindering van het 
aandeel van adel en patriciaat onder de Kamerleden en de stabilisatie van de – verzuilde – politieke verhou-
dingen in Nederland.
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derland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland hadden twee adellijke vertegenwoordigers.140

De adellijke vertegenwoordigers namens Noord-Brabant verdwenen na 1848 uit de Ka-
mer en tot 1866 werd er geen enkele edelman meer als Kamerlid gekozen. In dat jaar trad 
het katholieke Statenlid en ex-gedeputeerde Verheyen namens Tilburg toe tot de Kamer. 
Hij kreeg in 1871 gezelschap van de katholieke niet-Brabander Van Nispen tot Sevenaer, 
die namens Breda gedurende één periode een zetel bezette. Hij werd in 1875 in Breda her-
kozen ondanks het feit dat tegenstanders hem betichtten van te weinig betrokkenheid bij 
het kiesdistrict, maar opteerde voor het district Nijmegen waarin hij ook gekozen was.141 
Verheyen verliet in 1880 de Kamer toen hij inspecteur van het lager onderwijs in Noord-
Brabant, Limburg en Gelderland werd.

Noord-Brabant kreeg in 1884 weer een adellijke vertegenwoordiger toen de protestant 
Van der Borch van Verwolde voor één termijn namens Zevenbergen in de Kamer gekozen 
werd. Hij was wel in de provincie geboren maar woonde er niet. In 1888 zette hij zijn loop-
baan als Kamerlid voort als vertegenwoordiger van Schiedam. De verkiezingen van dat 
jaar brachten de katholieke niet-Brabander Michiels van Verduyen namens Breda in de 
Kamer en deze kreeg in 1891 gezelschap van de katholiek geworden niet-Brabander Van 
den Berch van Heemstede. In 1901 betrad eindelijk weer een telg uit een Brabants adel-
lijk geslacht de Kamer, namelijk het katholieke Statenlid Van Sasse van Ysselt namens het 
kiesdistrict ’s-Hertogenbosch. Gedurende één termijn werd de provincie door drie edel-
lieden vertegenwoordigd en na het vertrek van Michiels van Verduyen in 1905 nog meer 
dan tien jaar door twee edellieden.

Opvallend aan deze opsomming is dat maar twee adellijke Kamerleden namens Noord-
Brabant afkomstig waren uit een Brabants adellijk geslacht. Verheyen en Van Sasse van 
Ysselt behoorden beide tot een geslacht waarvan de leden zich al vanaf 1815 op het politie-
ke toneel begeven hadden. Van der Borch van Verwolde was afkomstig uit een Gelders ge-
slacht, maar zijn vader was wel lid van de ridderschap van Noord-Brabant geweest. Diens 
vroege overlijden heeft wellicht voorkomen dat de familie zich verder in de provincie wor-
telde en zich daar profileerde. Overigens lijkt het aannemelijk dat Van der Borch van Ver-
wolde zijn verkiezing als protestant in een kiesdistrict dat gewoonlijk rooms-katholieke 
kandidaten afvaardigde, te danken had aan zijn bekendheid in de regio. De overige Ka-
merleden waren katholieke niet-Brabanders die zich verkiesbaar stelden in een kiesdis-
trict in Noord-Brabant omdat dit hun kans om gekozen te worden aanzienlijk vergrootte.142
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Grafiek 4.2 Overzicht van het gemiddeld aandeel adellijke Kamerleden in de Tweede Kamer in 

de periode 1849-1918, in percentages

Bron: www.parlement.com/id/vg7zoaah7lqb/selectiemenu_tweede_kamerleden.
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4.4.2 Politieke stromingen onder adellijke Tweede-Kamerleden143

Zoals we hiervoor al gezien hebben was politiek een zaak van het individu. Als politici 
zich al groepeerden, was dat vaak op ad-hoc-basis rondom één of enkele centrale figuren. 
Sommige politici behoorden nu eens tot de ene stroming en dan weer tot de andere. De 
Brabander Van Sasse van Ysselt begon zijn politieke carrière als een vaak afwezig lid van 
de regeringsgezinde stroming, maar werd later een kampioen van de rooms-katholieke 
oppositie. Naar aanleiding van een dergelijke ommezwaai kunnen we de vraag stellen hoe 
groot de politieke speelruimte van de leden van de Tweede Kamer tijdens de regerings-
periode van koning Willem I eigenlijk was. Lange tijd is gesteld dat dit tijdperk werd ge-
karakteriseerd door de alles bepalende invloed van de koning en zijn ministers op het 
politieke bedrijf.144 Bij die karakterisering zijn bijvoorbeeld door Van Sas de nodige vraag-
tekens gezet. De idee dat de Tweede Kamer een volgzaam en machteloos college was, wijt 
hij aan latere beeldvorming. De politieke macht van de Kamer was volgens hem ook voor 
de koning een realiteit en van de aanwezigheid van de Kamer ging een belangrijke pre-
ventief-sturende werking uit.145

In ieder geval behoorden de al of niet invloedrijke Kamerleden in die tijd globaal geno-
men tot een groep die de regering steunde of een groep waarvan de leden op een of andere 
wijze een vorm van oppositie bedreven of voorstander van bepaalde hervormingen waren. 
De kern van de oppositie bestond uit de zogenoemde ‘financiële oppositie’.146 De leden 
hiervan drongen aan op meer parlementaire invloed op het gebied van de staatsfinanciën 
en stemden geregeld tegen de ontwerpbegrotingen. Dit betekent overigens niet dat ze ook 
allemaal als vooruitstrevend beschouwd kunnen worden. Er was in de jaren twintig ook 
een kleine kring van ‘vroeg-liberalen’ die een anti-centralistisch en anti-bureaucratisch 
geluid liet horen, waarin sterk gepleit werd voor staatsonthouding tegenover de voortdu-
rende bemoeienis van koning Willem I.147

Als we kijken naar de adellijke Kamerleden uit de Noordelijke Nederlanden uit de perio-
de 1815-1840, dan zien we dat maar een bescheiden aantal rooms-katholiek was, namelijk 
van diegenen van wie de religie bekend is ongeveer 15%, en dat deze leden op één na na-
mens Noord-Brabant in de Kamer zitting hadden. Tot aan de Belgische Opstand behoor-
de zo’n drie kwart tot de regeringsgezinde stroming, daarna nog altijd ruim meer dan de 
helft. De grootste groep oppositionelen was afkomstig uit Holland, maar ook adellijke ver-
tegenwoordigers van Gelderland, Utrecht, Friesland en Noord-Brabant vinden we op enig 

140   Bijlage 10 tabel 10.14.
141    Nl-HtBHIC, 346, CvV, inv.nr. 3531, Biografie Van Nispen, Bredasche Courant 1875.
142   Van den Berg, De toegang tot het Binnenhof, 84, 87 en 104. Van den Berg veronderstelt dat de gewijzigde dis-

trictenindeling na 1888 de kansen voor rooms-katholieke kandidaten buiten de zuidelijke provincies vergroot-
te. In 1891 werd de laatste adellijke niet-Brabander in een Brabants kiesdistrict voor de eerste keer gekozen.

143   Voor een globale bepaling van de politieke stromingen van de adellijke Kamerleden heb ik gebruik gemaakt 
van de gegevens uit de biografieën op www.parlement.com/id/vg4vb3tw0pd8/personen (geraadpleegd janu-
ari 2013). Van den Berg geeft in de paragraaf van zijn studie die handelt over de herkomst van de Kamerleden 
naar milieu onder anderen een overzicht van de verhouding tussen Kamerleden uit de adel en het patriciaat 
en de diverse stromingen waartoe zij behoorden. Van den Berg, De toegang tot het Binnenhof, 46-52.

144   Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 160.
145   Van Sas, De metamorfose van Nederland, 413-415, 421-425.
146   www.parlement.com/id/vhnnmt7munx7/financiele_oppositie (geraadpleegd 31 januari 2013).
147   Van Sas, De metamorfose van Nederland, 429-431.
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moment in het kamp van de oppositie. Van Sasse van Ysselt werd als adellijke vertegen-
woordiger van Noord-Brabant in de oppositie vergezeld door een aantal van zijn niet-adel-
lijke Brabantse collega’s. Zij waren over het algemeen minder regeringsgezind dan hun 
adellijke collega’s, want behalve deze oppositionele leden telde de groep regeringsgezin-
den ook nog enkele tamelijk kritische en onafhankelijke leden.

Tijdens de regeringsperiode van koning Willem II speelde de tegenstelling regerings-
gezind versus oppositioneel in eerste instantie nog wel een rol maar de groepsvorming 
onder de politici nam tegen het einde van deze periode een meer complexe vorm aan. 
Boogman onderscheidt een drietal stromingen waarbij de houding van de aanhangers te-
genover eventuele grondwetswijzigingen een belangrijke factor is. Ten eerste zijn dat de 
conservatieven, die in deze periode de leidende groepering vormden en waarvan in ruime 
mate edellieden en leden van het patriciaat deel uitmaakten. Zij waren voor handhaving 
van het bestaande bestel en tegen een herziening van de grondwet. Hun belangrijkste te-
genstrevers waren de liberalen (of orthodox-liberalen), die een geheel nieuw grondwet-
telijk bestel voorstonden. De middengroepering, de conservatief-liberalen, kunnen we 
beschouwen als de voortzetting van de financiële oppositie. Zij voelden meer voor een 
geleidelijke aanpassing van de grondwet en meenden dat het initiatief daartoe van de ko-
ning moest uitgaan.148

De adellijke vertegenwoordiging in de Tweede Kamer werd in deze periode iets katho-
lieker omdat de vertegenwoordigers namens Limburg allemaal rooms-katholiek waren 
– de Limburgse leden uit de periode 1815-1840 heb ik meegerekend onder de Zuid-Ne-
derlanders. Omdat in deze periode de tegenstelling regeringsgezind tegenover financiële 
oppositie veranderde in het driestromenland van Boogman is het moeilijk een algemene 
karakteristiek voor de hele periode te geven. Wel kunnen we vaststellen dat ook in deze 
periode de meeste adellijke Kamerleden te vinden waren in het kamp van de regerings-
gezinden en conservatieven. In tegenstelling tot de vorige periode heeft overigens bijna 
elke provincie op enig moment een adellijke vertegenwoordiger gehad in het oppositio-
nele kamp.

Aan de vooravond van de grondwetswijziging van 1848 waren de adellijke Kamerleden 
verspreid over het hele politieke spectrum van ultraconservatief tot liberaal, maar behoor-
den de meesten tot de conservatieven en conservatief-liberalen. Een van de twee adellijke 
Noord-Brabantse Kamerleden, Van Sasse van Ysselt, bevond zich ter ‘linkerzijde’. Hij be-
hoorde samen met zijn Groningse collega jonkheer J.E. van Panhuys tot de liberalen. De 
Jong van Beek en Donk kunnen we rekenen tot de (gematigd) conservatieven, die zich bij 
de grondwetsherziening neerlegden. Ook in deze periode waren de adellijke Brabantse 
Kamerleden ‘rechtser’ dan hun niet-adellijke collega’s. Onder deze laatste groep vinden 
we geen conservatieven terwijl de liberalen juist beter vertegenwoordigd waren.

In de loop van de jaren zestig en zeventig, toen er na 1848 voor het eerste weer adel-
lijke vertegenwoordigers namens Noord-Brabant in de Tweede Kamer verschenen, kwam 
er een einde aan de samenwerking van liberalen en katholieken (de zogenoemde ‘papo-
Thorbeckianen’). Beide groepen waren door de ontwikkelingen tijdens en na de Aprilbe-
weging op elkaar aangewezen geraakt. Vooral de ontwikkelingen op het onderwijsfront 
resulteerden echter in een steeds groter wordende kloof tussen deze twee stromingen en 
leidden tot een definitieve breuk in 1871. Met name katholieke Kamerleden uit zuidelijke 
districten vertolkten een steeds conservatiever geluid waarmee de ultramontaanse ‘partij’ 
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vorm begon te krijgen. Haar eerste politiek leider Van Nispen tot Sevenaer zat namens het 
kiesdistrict Breda van 1871 tot 1875 in de Tweede Kamer.149 In deze periode was er overi-
gens nog steeds geen sprake van echte partijvorming en spreken we nog over stromingen. 
Het in de tweede helft van de negentiende eeuw zo belangrijke verschijnsel van de toene-
mende confessionalisering van de politiek kwam tot uiting doordat zich naast de katho-
lieke stroming ook een protestantse stroming vormde, die van de antirevolutionairen.150

Het nog steeds bescheiden aantal katholieke adellijke Kamerleden had zitting namens 
de provincies Noord-Brabant en Limburg en maakte deel uit van de Gelderse afvaardiging. 
Zij behoorden zeker in de jaren zeventig vrijwel allen tot de conservatief-katholieken of ul-
tramontanen. De leden van deze stroming hielden de blik gericht op Rome en lieten zich 
bovenal leiden door de kerkelijke voorschriften en pauselijke bullen. Ze waren bijvoor-
beeld afkering van overheidsbemoeienis op sociaal-economisch terrein en wezen daarom 
sociale maatregelen af en ze waren ook tegen kiesrechtuitbreiding.

Behalve bij deze stroming nam ook onder de antirevolutionairen het aantal adellijke 
Kamerleden toe,151 zodat in de jaren zeventig de confessionele stromingen samen, naast 
de ook gegroeide groep liberalen, het talrijkst waren. De adellijke aanhangers van de con-
servatieve stroming verdwenen langzaam uit beeld. De groep niet-adellijke Brabantse Ka-
merleden bestond uit ongeveer evenveel liberalen als conservatief-katholieken terwijl de 
adellijke vertegenwoordiging daarentegen alleen uit aanhangers van de laatste stroming 
bestond.

In de jaren tussen de verkiezingen van 1878 en 1888 vond de eerste partijvorming plaats 
in Nederland, waarbij overigens nog sprake was van zeer losse verbanden.152 Ongeveer 
de helft van de adellijke leden van de Tweede Kamer behoorde tot de in 1879 opgerichte 
Anti-Revolutionaire Partij (ARP), die niet veel meer was dan een federatie van plaatse-
lijke kiesverenigingen.153 Daarnaast telde de liberale stroming die zich in deze jaren ook 
in partijverband ging organiseren, nog steeds veel adellijke leden. Omdat in deze perio-
de de conservatief-katholieke adellijke afvaardigingen uit Noord-Brabant en Gelderland 
verdwenen, telde alleen Limburg nog conservatief-katholieke adellijke Kamerleden. Deze 
waren ook ruimschoots vertegenwoordigd onder de niet-adellijke Kamerleden uit Noord-
Brabant, die daarnaast ook ‘Schaepmannianen’ in hun gelederen hadden, onder wie de 
naamgever van deze stroming. Deze tweede katholieke stroming in de Kamer was min-
der behoudend maar ook minder talrijk dan de conservatief-katholieke ‘Bahlmannianen’ 

148   Boogman, Rondom 1848, 28-29; Oud, Honderd jaren, 15; Kuiper, Adel in Friesland, 306-307; Kuiper, ‘Adel in 
Friesland’, 181 noot 83. Kuiper noemt ook nog de antirevolutionairen, maar deze stroming deed pas in de vol-
gende periode echt van zich spreken.

149   Van den Berg, De toegang tot het Binnenhof, 26-27; De Haan, Het beginsel van leven en wasdom, 69-86; De 
Rooy, Republiek van rivaliteiten, 83-84; Oud, Honderd jaren, 25, 58, 95, 140. Volgens Oud was de afmars van de 
zogenoemde papo-Thorbeckianen al in 1857 begonnen.

150   Zie voor het belang van de confessionalisering en het effect hiervan op de politieke ontwikkelingen De Haan, 
Het beginsel van leven en wasdom, 126-154.

151    In de periode 1850-1870 behoorde 66% van de antirevolutionaire Kamerleden tot de adel. Kuiper, ‘Adel in 
Friesland’, 181 noot 86. 

152    Zie voor de invloed die de strijd om de onderwijswetgeving had op de partijvorming De Haan, Het beginsel 
van leven en wasdom, 170-187. Ook andere belangrijke thema’s zoals de sociale kwestie en het kiesrechtvraag-
stuk waren van belang voor de partijvorming. Van den Braak, De Eerste Kamer, 97.

153    Van den Berg, De toegang tot het Binnenhof, 26.
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en de leden ervan waren in tegenstelling tot de laatsten voorstander van hervormingen, 
met name op sociaal gebied.

Vanaf 1888 werd het hele politieke spectrum langzamerhand opgedeeld in meer of 
minder hecht georganiseerde partijen. Een conflict over het kiesrecht resulteerde in een 
afsplitsing van de ARP waaruit op termijn de Christelijk Historische Unie (CHU) ont-
stond. Deze afsplitsing zou zich ontpoppen als de ‘adelspartij’. De katholieken in de Twee-
de Kamer bestonden, zoals hiervoor al aangegeven, uit ‘Bahlmannianen’ en ‘Schaepman-
nianen’. De voorman van de laatsten zag in 1896 kans een gezamenlijk programma op te 
stellen waarna de oprichting volgde van een landelijke vergadering van kiesverenigingen. 
De katholieken verenigden zich echter pas in 1926 in een echte partij, de Rooms-Katho-
lieke Staatspartij. In Noord-Brabant en Limburg heeft het regionalisme nog lange tijd in-
vloed gehad op dit maar half georganiseerde katholicisme.154 Naast de twee confessionele 
zuilen ontstond de socialistische zuil, die zich voor een groot deel verenigde in de in 1894 
opgerichte Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. Zelfs de liberalen, nooit voorstanders 
van partijvorming, zagen zich hiertoe genoodzaakt en in 1885 volgde de oprichting van 
de Liberale Unie.

Dit korte overzicht van politieke partijvorming is overigens lang niet volledig, maar uit-
eindelijk resulteerden alle ontwikkelingen in een verdeling van het politieke speelveld in 
vier zuilen aan de vooravond van de invoering van het algemeen kiesrecht. Over dit speelveld 
liep de scheidslijn die door Kuyper in de door hem geïntroduceerde ‘antithese’ was gefor-
muleerd. Er bestond volgens hem een fundamentele tegenstelling tussen politiek die zich 
baseerde op menselijk inzicht en een politiek die zich liet leiden door het goddelijk gezag.155

De edellieden die in deze periode zitting hadden in de Tweede Kamer, waren op een 
enkeling na terug te vinden in drie van de vier ‘zuilen’. De Brabanders en Limburgers be-
hoorden allemaal tot de ‘Bahlmannianen’ of Algemeene Bond. Ook onder de Gelderse 
en Utrechtse adellijke Kamerleden vinden we aanhangers van deze stroming. De groot-
ste groep werd gevormd door de aanhangers van de protestantse confessionele partijen. 
De groep volgers van De Savornin Lohman die uiteindelijk de CHU zouden vormen, was 
daarbij iets groter dan de volgers van Kuyper, die trouw bleven aan de ARP. Ongeveer een 
derde van de adellijke leden van de Tweede Kamer tussen 1888 en 1918 behoorde tot de 
liberalen. Ook de niet-adellijke leden die namens kiesdistricten in Noord-Brabant zitting 
hadden, behoorden op een enkele ‘Schaepmanniaan’ na allemaal tot de ‘Bahlmannianen’.

4.4.3 De politieke stellingnames van Brabantse Tweede-Kamerleden156

Nadat we in het voorgaande zowel de personele als politieke samenstelling van de Tweede 
Kamer behandeld hebben, met daarbij de nadruk op de adellijke en Noord-Brabantse le-
den, komt in deze paragraaf het politieke opereren van de Kamerleden uit deze provincie 
aan de orde. Daarbij zal ik vooral aandacht besteden aan het optreden van de adellijke Ka-
merleden, maar zal ook de stellingname van de niet-adellijke leden onder de loep worden 
genomen. Op deze wijze wil ik de vraag beantwoorden waar in het politieke spectrum de 
adellijke Kamerleden in hun optreden en stemgedrag te positioneren zijn, ook in vergelij-
king met hun niet-adellijke collega’s.

De Tweede-Kamerleden uit Noord-Brabant waren tot aan de komst van A.J.H. Leheu 
in 1820 over het algemeen op de hand van de regering. Een uitzondering vormt de stem-
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ming in 1818 over de drukperswet, die de vrijheid van drukpers beperkte. Zowel A.J.J.H. 
Verheijen als A.G. Verheijen toonde zich een tegenstander van deze beperking.157 De adel-
lijke leden zijn in deze jaren niet op opvallend stemgedrag te betrappen. Dat veranderde 
rond de sluiting van Beekvliet in 1825. Deze sluiting lokte een felle oppositie uit in de pro-
vincie waarbij de familie De Wijs in Provinciale Staten van zich liet horen en Van Sasse 
van Ysselt in de Tweede Kamer. Deze had in 1823 het stokje van Leheu overgenomen en 
manifesteerde zich ook qua politieke stellingname steeds meer in lijn met zijn voorgan-
ger. Hij hield op 14 december 1825 in de Tweede Kamer een meer dan twee uur durende 
rede in het Frans waarbij hij zich keerde tegen de regeringsdecreten betreffende het Col-
legium Philosophicum te Leuven.158 Van deze felle stellingname tegen koning Willem I 
raakte deze blijkbaar niet van slag, want drie dagen later dineerde Van Sasse van Ysselt 
bij de koning.

Toch zou Van Sasse van Ysselt zich voortaan laten gelden als eenling tussen de Brabant-
se leden van de Tweede Kamer door een consequente oppositie tegen de politiek van Wil-
lem I.159 Dat kwam bijvoorbeeld tot uiting in 1827 en 1828, toen hij als enige Noord-Ne-
derlander stemde tegen de Schutterijwet en voor het initiatiefvoorstel-De Brouckère, een 
voorstel tot afschaffing van de Wet tot beteugeling van onrust en kwaadwilligheid. In 1829 
behoorden hij en zijn mede-Brabanders A.J. Ingenhousz, P.J. Cuypers en J.L.A. Luijben 
tot de vijf Noord-Nederlanders die tegen de tienjarige begroting stemden.160

De Belgische Opstand bracht Van Sasse van Ysselt in een moeilijk parket maar uiteinde-
lijk keerde hij zich tegen de opstand en berustte hij in de status quo die tot gevolg had dat 
Noord-Brabant bij het Noorden bleef. Als gevolg van de Belgische Opstand verschenen de 
afgevaardigden uit de Zuidelijke Nederlanden niet meer in de Tweede Kamer. Van Sasse 
van Ysselt achtte deze daarom met minder dan 56 leden ongrondwettelijk. Als gevolg van 
deze opvatting bleef hij sinds 1831 weg uit de Kamer en stelde zich in 1832 ook niet meer 
herkiesbaar. Zijn rol als aanvoerder van de Noord-Brabantse oppositie in de Kamer werd 
overgenomen door de sinds 1829 in de Kamer zittende J.L.A. Luijben.161

Deze stemde in de jaren dertig dan ook regelmatig tegen de begrotingen, daarin soms 
gevolgd door andere Brabantse Kamerleden. P.J. Cuypers stemde bijvoorbeeld in 1834 te-
gen de ontwerpwet op de middelen maar voor de begroting. Datzelfde geldt in 1833 en 
1835 voor A.J. Ingenhousz De opvattingen van A.J. Ingenhousz bleven overigens in ne-

154   Van den Berg, De toegang tot het Binnenhof, 112-113.
155    Zie voor deze periode van partijvorming onder anderen Van den Berg, De toegang tot het Binnenhof, 29-31. Zie 

voor de ‘antithese’ De Rooy, Republiek van rivaliteiten, 96-98.
156   Voor zover niet anders vermeld zijn de gegevens over het optreden van individuele Kamerleden afkomstig uit 

de biografieën op www.parlement.com/id/vg4vb3tw0pd8/personen (geraadpleegd in de loop van 2012). Zie 
voor de adellijke Tweede Kamerleden uit of namens Noord-Brabant bijlage 10 tabel 10.4 tot en met tabel 10.6.

157    Van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties, 168.
158    Van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties, 225; Vis, ‘Provinciaal bestuur van Noord-Brabant’, 

27. Behalve politiek gelijkgestemden waren H. de Wijs en Van Sasse van Ysselt ook intimi. Hoffman, Noord-
Brabant en de opstand, 50.

159   Van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties, 225-226. Koning Willem I mocht zijn oude aanhan-
ger Van Sasse van Ysselt ‘eigenlijk wel lijden’.

160   J.L.A. Luijben stond samen met Van Sasse van Ysselt op de lijst van anti-gouvernementelen van gouverneur 
A.F.G. burggraaf van der Fosse uit 1830. Hoffman, Noord-Brabant en de opstand, 234.

161   Van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties, 225; Hoffman, Noord-Brabant en de opstand, 242. 
Hoffman besteedt in zijn studie uitgebreid aandacht aan het optreden van Van Sasse van Ysselt.
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velen gehuld want hij heeft in de Kamer nooit het woord gevoerd.162 Bij de stemmingen 
over de grondwetsherziening in de Dubbele Kamer van 1840 liet de Noord-Brabantse op-
positie van zich horen. Sommige sprekers, onder wie Luijben en de voor deze zitting te-
ruggekeerde Van Sasse van Ysselt, bepleitten min of meer terloops een stelsel van directe 
verkiezingen.163 Een groep van tien Kamerleden stemde tegen alle voorstellen, onder wie 
zeven Kamerleden uit Noord-Brabant. Tot hen behoorde ook Van Sasse van Ysselt. Een 
Brabantse voorstemmer was J.J. Smits van Eckart die een jaar later, wellicht dankzij zijn 
steun voor de voorstellen, in de adelstand werd verheven. De adellijke leden Van Tuyll van 
Serooskerken, Van Meeuwen en De la Court behoorden als trouwe regeringsgezinden ook 
tot de voorstemmers.

In 1844 volgde de in Noord-Brabant populaire zoon van Van Sasse van Ysselt deze op in 
de Tweede Kamer. Verder werd de Brabantse adel in de tweede helft van de jaren veertig 
in de Kamer vertegenwoordigd door de protestantse grondeigenaar De Jong van Beek en 
Donk. Deze stond te boek als gematigd conservatief terwijl Van Sasse van Ysselt behoorde 
tot de liberalen. Toch namen beiden regelmatig eenzelfde standpunt in, zoals bijvoorbeeld 
toen zij beiden stemden voor de verwerping van de wet die het kiesrecht in de steden en 
op het platteland moest regelen. De liberalen, die tegen de wet waren, kregen op dit punt 
geen steun van de niet-adellijke oppositionele Brabantse Kamerleden (behalve L.D. Storm), 
die verder wel regelmatig met de liberalen meestemden, terwijl er zelfs onder de conserva-

tieve Kamerleden tegenstanders van de wet te 
vinden waren.164

Tijdens de grondwetsherziening van 1848 
vinden we alle Brabantse Kamerleden onder 
de voorstanders, ook De Jong van Beek en 
Donk. Hij was bij de eerste lezing nog tegen 
maar legde zich er later bij neer. Van Sasse van 
Ysselt liet zich bij de besprekingen uit over de 
vrijheid van onderwijs die de nieuwe grond-
wet mogelijk maakte. Volgens hem was vrij-
heid van onderwijs het recht waarin het alge-
menere recht ‘om het Opperwezen ieder naar 
zijne overtuiging te dienen’ geconcretiseerd 
werd, en moest dit recht begrepen worden als 
‘het onbelemmerd vermogen door het regt 
der natuur aan den vader toegestaan, om zijne 
kinderen te doen onderwijzen en te vertrou-
wen aan menschen zijner keuze.’165

Pas in 1866 deed weer een Brabantse edel-
man zijn intrede in de Tweede Kamer, name-
lijk Verheyen. Hij was een onderwijsspecialist 
en sprak in de Kamer dan ook vooral over on-
derwijs en verder over de spoorwegen. In deze 
periode speelde het conflict tussen Kamer en 
Kroon over de vertrouwensvraag en de omvang 
van de ministeriële verantwoordelijkheid. Dit 

Afb. 4.14 Jonkheer L.J.B. van Sasse van Ysselt 
(1809-1888) volgde in 1844 zijn overleden vader, 
jonkheer L.F.J.J.J. van Sasse van Ysselt (1778-
1844), op als lid van de Tweede Kamer. Hij bleef 
dat tot 1849, waarna hij toetrad tot de Eerste Ka-
mer (Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 18, ’s-Gra-
venhage, foto J. Hohmann).
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conflict kwam tot een uitbarsting nadat de Tweede Kamer zowel in 1866 als in 1867 ont-
bonden werd. Na de eerste ontbinding als gevolg van de aanname van de motie-Keuche-
nius, waarin het optreden van minister P. Mijer werd afgekeurd, liet de oppositie de zaak 
nog passeren. Na de tweede ontbinding die het gevolg was van onenigheid tussen Kamer 
en regering over de begroting voor 1868 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, wil-
de de oppositie het niet bij redevoeringen laten. Zij eiste bij monde van de motie-Blussé, 
die luidde ‘dat geen landsbelang de jongste ontbinding der Kamer vorderde’, een uitspraak 
van de Kamer. De op dat moment namens Noord-Brabant zitting hebbende Kamerleden 
stemden verdeeld. De liberale minderheid onder hen steunde de motie maar de conser-
vatief-katholieke meerderheid, onder wie ook Verheyen, stemde tegen. Toen de regering 
zich niets aantrok van de aangenomen motie, dreigde de oppositie met verwerping van de 
begroting. Dit had de val van het kabinet tot gevolg en leidde tot de principiële vaststelling 
dat een kabinet naast de steun van de Kroon voortaan ook het vertrouwen van het parle-
ment moest bezitten.166

Een van de eerste katholieke voormannen, Van Nispen tot Sevenaer, was van 1871 tot 
1875 namens het kiesdistrict Breda lid van de Tweede Kamer. In deze periode waarin hij 
Noord-Brabant vertegenwoordigde, ageerde hij in 1871 onder meer tegen het schrappen 
van gelden voor het gezantschap van de paus waartoe uit bezuinigingsoogpunt besloten 
was. Hij werd daarbij gesteund door de andere katholieke Kamerleden, maar hun verzet 
verhinderde niet dat het besluit werd aangenomen. Zijn verkiezing, waarbij hij de liberaal 
N.R.H. Guljé versloeg, betekende het begin van de vervanging van alle zittende liberaal-
katholieke politici uit Noord-Brabant door ultramontaanse conservatieven. Dit als gevolg 
van de oprichting in 1870 van een kiesvereniging in Noord-Brabant, die de kandidaten uit-
drukkelijk vroeg tegen ‘het moderne liberalisme’ te zijn.167

Na het vertrek van Verheyen in 1880 brak een periode aan waarin de adellijke vertegen-
woordiging namens Noord-Brabant in de Tweede Kamer enkel bestond uit niet-Braban-
ders. De Brabantse adel was voor enige tijd monddood in dat college. Dat gold overigens 
ook vaak voor de Limburgse adellijke afgevaardigden. Zij zaten wel in de Kamer maar 
voerden daar niet het woord, soms ook omdat zij geen Nederlands spraken.168

In de aanloop naar de verkiezingen van 1891 bestond er zowel grote onenigheid tussen 
de katholieken en de antirevolutionairen als tussen de conservatieve en meer democra-
tisch gezinde takken binnen deze stromingen. Het grootste twistpunt vormde de regeling 
van de militaire dienstplicht en dan met name het afschaffen van de plaatsvervanging. 
Daarnaast waren er bijvoorbeeld onder de katholieken Kamerleden die tegen samenwer-

162   Hoffman, Noord-Brabant en de opstand, 52-53.
163   Blok, Stemmen en kiezen, 203-204.
164   Oud, Honderd jaren, 16.
165   De Haan, Het beginsel van leven en wasdom, 54.
166   Oud, Honderd jaren, 75-84; Van den Braak, De Eerste Kamer, 97. Zie voor de motie-Keuchenius ook Turpijn, 

Mannen van gezag, 145-149.
167   De Rooy, Republiek van rivaliteiten, 84. Zie voor de contacten tussen de kiesvereniging, de vereniging de Ka-

tholieke Kring en de krant De Noordbrabanter Van Breukelen, ‘De Noord-Brabander’, 199-201. Zie voor de 
Katholieke Kring ook hoofdstuk 3.

168   Van den Bosch, ‘Aristocratische levensvormen’, 330, 332. Qua politieke stroming zijn de Limburgse en Bra-
bantse adellijke Tweede-Kamerleden goed vergelijkbaar. Nadat vanaf 1850 het liberalisme enige tijd hun voor-
keur had, gingen zij in de loop van de jaren zeventig vooral behoren tot de conservatief-katholieke stroming 
en nog later tot de partij de Algemeene Bond. Van den Braak, De Eerste Kamer, 129.
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king met de antirevolutionairen waren. Veertien van hen tekenden voor de verkiezingen 
een manifest waarin zij zich hierover duidelijk uitspraken en tevens aangaven dat zij voor 
verhoging van de defensielasten waren en voor het herstel van het gezantschap bij de 
paus. Deze onenigheid onder de confessionelen leidde tot een nederlaag van ‘rechts’ bij de 
verkiezingen.169 Sommige Brabantse Kamerleden hadden het manifest niet ondertekend 
met uiteenlopende gevolgen. De enige Brabantse ‘Schaepmanniaan’, Th.L.M.H. Borret, 
verloor zijn zetel en ook de ‘Bahlmanniaan’ A.F. Vos de Wael moest zijn zelfstandige op-
stelling met het verlies van zijn zetel bekopen.170 De enige edelman in deze groep was Mi-
chiels van Verduynen, die sinds 1888 zitting had namens het kiesdistrict Breda en bekend 
stond als een zelfstandig opererend Kamerlid. Voor hem betekende het niet ondertekenen 
van het manifest geen verlies van zijn Kamerzetel.

De verkiezingen in 1891 resulteerden al met al toch in een verdere verschuiving in een 
meer conservatieve richting van de Brabantse vertegenwoordiging, mede omdat Borret 
werd opgevolgd door de ‘Bahlmanniaan’ Van den Berch van Heemstede. Met hem betrad, 
naast Michiels van Verduynen, een tweede edelman namens Noord-Brabant de Kamer. 
Hoewel beide edellieden behoorden tot de ‘Bahlmannianen’, betekende dit niet dat zij 
zich bij stemmingen hetzelfde gedroegen. Michiels van Verduynen gaf bij de stemming 
in 1896 over de ontwerpkieswet van Van Houten nog eens blijk van zijn zelfstandigheid 
door als een van de weinige Brabantse Kamerleden voor te stemmen. Van den Berch van 

Afb. 4.15 Jonkheer mr. C.J.C.H. van Nispen tot Sevenaer (1824-1884) die sinds 1871 namens het kiesdistrict 
Breda in de Tweede Kamer zat, werd in 1875 door de Katholieke Kiesvereeniging in dat district voorgedra-
gen als kandidaat bij de Kamerverkiezingen in 1875. Hij versloeg tijdens de verkiezingen J.H. van Mierlo, 
maar koos ervoor zitting te nemen namens het district Nijmegen, waar hij ook verkozen was (Nl-HtBHIC, 
346, CvV, inv.nr. 3531).
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Heemstede daarentegen, behoorde samen met zeven andere Brabantse Kamerleden tot 
de katholieke ‘anti-Takkianen’ die tegen stemden.171

Dit laat overigens zien dat de stromingen in die tijd geen stemdiscipline kenden. Dat 
blijkt ook uit het feit dat Van den Berch van Heemstede, hoewel bij behoorde tot de meest 
omvangrijke katholieke stroming, regelmatig meestemde met de minderheid onder de 
katholieke Kamerleden, waarbij hij soms gezelschap kreeg van een of meer Brabantse col-
lega’s. In 1910 bij de stemming over de motie-Duymaer van Twist was dat B.R.F. van Vlij-
men, in 1912 bij de stemming over de begrotingswijziging in verband met de bouw van 
een pantserschip waren dat L.D.J.L. Ram, D.A.P.N. Koolen en W.H. Bogaardt.

Als rechtgeaarde conservatief-katholiek was hij geen voorstander van sociale wetgeving. 
In 1909 behoorde hij bijvoorbeeld samen met het andere adellijke Brabantse Kamerlid, 
Van Sasse van Ysselt, en de drie niet-adellijke Brabantse collega’s, L.D.J.L. de Ram, B.R.F. 
van Vlijmen en J.A. Loeff, tot de minderheid van de katholieken die tegen de motie-Aal-
berse stemden, waarin om invoering van de tienurige werkdag werd gevraagd. Van Sas-
se van Ysselt was een opvallender Kamerlid dan Van den Berch van Heemstede. Hij trad 
vooral op als justitiewoordvoerder van de katholieke fractie en was ook veel actiever op po-
litiek terrein, zowel binnen als buiten de Tweede Kamer.

4.5 De Eerste Kamer

In dit deel over de Eerste Kamer kijken we naar een instituut dat haar bestaansrecht steeds 
weer heeft moeten verdedigen en voor het voortbestaan waarvan steeds nieuwe argumen-
ten zijn aangevoerd.172 Evenals in het deel over de Tweede Kamer komen achtereenvol-
gens de personele samenstelling, de politieke stromingen en de politieke stellingnames 
van Brabantse Kamerleden aan bod. De belangrijkste cesuur wordt weer gevormd door 
de jaren 1849-1850.

4.5.1 De personele samenstelling van de Eerste Kamer173

Naast de Tweede Kamer ontstond in 1815 ook een Eerste Kamer. Deze was niet als adels-
kamer bedoeld maar de samenstelling ervan was wel in handen van koning Willem I. Tot 

169   Oud, Honderd jaren, 147.
170   Het verlies van Vos de Wael betekende het begin van het einde voor de krant De Noordbranter, die zijn kan-

didaatstelling had ondersteund. Deze krant ondersteunde in deze jaren, als spreekbuis van J.M.W.E. de la 
Court, de coalitiepolitiek van Schaepman. Van Breukelen noemt Vos de Wael dan ook een ‘Schaepman-ge-
trouwe’. Van Breukelen, ‘De Noord-Brabander’, 202-207. De teloorgang van De Noordbrabanter betekende dat 
De la Court op den duur zijn spreekbuis kwijtraakte en dat was volgens Duijvendak een van de redenen voor 
zijn neergang. Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk, 112-117, met name 115.

171    Zie voor de kieswet van Van Houten Oud, Honderd jaren, 155-156.
172   Van den Braak, De Eerste Kamer, 396-401.
173    Om de adellijke leden van de Eerste Kamer te vinden heb ik op de website www.parlement.com/id/vg80cuti0lqc/

selectiemenu_eerste_kamerleden die personen genoteerd bij wie een titel of predicaat is aangegeven. Er kan 
dus sprake zijn van een zekere ondervertegenwoordiging van adellijk leden. Van den Braak, De Eerste Kamer, be-
vat naast een studie over het functioneren van de Eerste Kamer ook een uitgebreide analyse van de leden van dit 
college. Aan bod komen onder anderen maatschappelijke herkomst, religie, familiebanden, regionale spreiding, 
beroep, opleiding enz. Tevens worden de leden van Eerste en Tweede Kamer op een aantal aspecten vergeleken.
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aan de grondwetsherziening van 1848 werden de leden door de koning voor het leven be-
noemd uit hen ‘die door diensten aan den staat bewezen, door hunne geboorte of gegoed-
heid onder de aanzienlijken van den lande behooren’. De zuidelijke leden hadden aange-
drongen op de vorming van de Eerste Kamer als bemiddelaar tussen vorst en democratie, 
maar zij zagen door het benoemingsrecht van de koning hun als evenwichtsinstrument 
bedoelde ‘bolwerk’ veranderen in een ‘Ménagerie du Roi’ of hoogstens in een bolwerk van 
het Noorden.

De wettelijke omvang van de Kamer bedroeg van 1815 tot 1840 tussen de veertig en zes-
tig leden en daarna tussen de twintig en veertig. Door de verschillende manieren waarop 
de leden van de Eerste en Tweede Kamer hun positie verwierven, zat in de eerste in deze 
periode vooral de nationale elite en werd de laatste vooral bevolkt door provinciale elites.174 
Het benoemingsrecht van de koning leidde ertoe dat tijdens de eerste vijftien jaar de Eer-
ste Kamer voor ongeveer 90% gevuld was met edellieden. Daarna daalde dat aandeel lang-
zaam maar zeker tot iets minder dan zeven tiende in de periode 1845-1849.

Gedurende de eerste vijftien jaar kwam gemiddeld bijna 40% van de adellijke Eerste-
Kamerleden uit Holland. De adellijke vertegenwoordigingen uit Overijssel en Gelderland 
namen gemiddeld 15% en 12% voor hun rekening. De overige provincies (behalve Dren-
the) werden door één of twee adellijke leden in de Eerste Kamer vertegenwoordigd.

In de laatste tien jaar van de regeringsperiode van koning Willem I veranderde dit beeld 
niet veel. De meeste adellijke Kamerleden waren nog steeds uit Holland afkomstig en ook 
de vertegenwoordiging uit Overijssel bleef op eenzelfde niveau. Zeeland nam de plaats 
van Gelderland in. Vergelijken we de verdeling met het aandeel in de zetels voor de Twee-
de Kamer van de verschillende provincies, dan blijkt dat de vertegenwoordigingen van 
Holland, Utrecht en Friesland overeenkomen met deze aandelen, dat Gelderland, Zee-
land en Overijssel overbedeeld zijn geweest en Noord-Brabant en Groningen onderbe-
deeld.

Het aantreden van koning Willem II bracht wel een verandering teweeg. De spreiding 
over de verschillende provincies werd gelijkmatiger zodat Limburg met gemiddeld 6% 
het laagste aandeel had en de combinatie Noord- en Zuid-Holland met 24% het hoogste. 
Vergelijken we de percentages weer met de verdeling van de zetels in de Tweede Kamer, 
dan blijkt dat de vertegenwoordiging van Noord-Brabant, Overijssel en Groningen in lijn 
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Grafiek 4.3 Overzicht van het gemiddeld aandeel adellijke Kamerleden in de Eerste Kamer in de 

periode 1815-1849, in percentages

Toelichting: het betreft voor de periode 1815-1830 alleen de Kamerleden uit de Noordelijke Nederlanden.
Bron: www.parlement.com/id/vg80cuti0lqc/selectiemenu_eerste_kamerleden.
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was met deze verdeling en dat de overige provincies overbedeeld waren ten koste van 
een sterke onderbedeling van Holland. Gedurende deze periode van benoeming van le-
den van de Eerste Kamer verkregen vooral de provincies Friesland en Noord-Brabant een 
steeds groter aandeel in de adellijke leden en zagen vooral Holland maar ook Overijssel 
hun aandeel teruglopen.

Door de grondwetsherziening van 1848 werden de 39 leden van de Eerste Kamer voort-
aan in een vastgestelde verhouding gekozen door de leden van de diverse Provinciale 
Staten. Die verhouding was vanaf 1849: Noord-Brabant 5, Gelderland 5, Zuid-Holland 7, 
Noord-Holland 6, Zeeland 2, Utrecht 2, Friesland 3, Overijssel 3, Groningen 2, Drenthe 1 
en Limburg 3. De leden van de Eerste Kamer verloren daarmee hun karakter van landelij-
ke politici en dit college werd vanaf 1850 tot omstreeks 1880 bevolkt door lokale ‘groothe-
den’ die naast hun rijkdom hun ‘regionalisme’ als gemeenschappelijk kenmerk hadden.175 
Na de grondwetswijziging van 1887 telde de Eerste Kamer vijftig leden die nog steeds door 
de diverse Staten gekozen werden. De verhouding vanaf 1888 was: Noord-Brabant 6, Gel-
derland 6, Zuid-Holland 10, Noord-Holland 9, Zeeland 2, Utrecht 2, Friesland 4, Overijs-
sel 3, Groningen 3, Drenthe 2 en Limburg 3.

Bij de eerste verkiezingen na 1848 liep het aantal adellijke leden in de Eerste Kamer met 
ongeveer een derde terug maar daarna trad een licht herstel op in de jaren zestig van de 
negentiende eeuw. Deze uitkomst is redelijk verrassend als we ons realiseren welke kaal-
slag onder de adellijke vertegenwoordigingen er bij de diverse Statenverkiezingen had 
plaatsgevonden. Wel zien we dat bij de aanwijzing door de koning in 1849 nog drie be-
noemde adellijke leden terugkeerden, maar bij de eerste verkiezingen volgens de nieuwe 
Kieswet in 1850 verdwenen ook de laatste benoemde leden uit beeld.176 Het feit dat de le-
den van de Eerste Kamer vanaf 1849 gekozen en niet meer benoemd werden, zorgde voor 
een totale vernieuwing van het adellijk bestanddeel. De teruggang was echter niet zo groot 
als op basis van de teruggang van de adellijke vertegenwoordiging in de Provinciale Staten 
(de kiezers van de Eerste-Kamerleden) mag worden verwacht. De eisen die gesteld werden 
aan de verkiesbaarheid van leden voor de Eerste Kamer zorgden ervoor dat relatief veel 
edellieden tot deze groep behoorden.177 Toch was de groep edellieden in de Eerste Kamer 
van 1850 tot 1918 steeds veel groter dan hun aandeel in de groep verkiesbaren en was de 
adel dus oververtegenwoordigd.178

174   Blok, Stemmen en kiezen, 80-81, citaat 80; Sinninghe Damsté en Van de Vrugt, ‘De invloed van de adel op de 
Eerste Kamer’, 134, 139; Van den Braak, De Eerste Kamer, 38, 41, 46.

175    Van den Braak, De Eerste Kamer, 115.
176   In 1848 stelden de Gedeputeerde Staten de eerste lijsten van verkiesbaren voor de Eerste Kamer samen en 

kozen de kiezers voor de Tweede Kamer hieruit de mannen die op de voordracht geplaatst werden. In afwach-
ting van een definitieve regeling koos de koning uit deze lijst de senatoren. Dat het zijn keuze was blijkt uit 
het passeren van de Brabander J.B.H. van de Mortel, die met de meeste stemmen op de voordracht geplaatst 
was. De definitieve regeling kwam er met de Kieswet van 1850. Moes, ‘De lijst van verkiesbaren’, 123-124; Van 
den Braak, De Eerste Kamer, 93.

177    Zie ook Van den Braak, De Eerste Kamer, 95-96 voor de invloed van constitutionele factoren op het beeld van 
de Eerste Kamer.

178   Ik heb met behulp van de lijsten van hoogstaangeslagenen het percentage edellieden in de groep verkiesba-
ren in Noord-Brabant, Noord-Holland en Friesland berekend in de peiljaren 1850/1852, 1860, 1870, 1880 en 
1890. Voor de lijsten van hoogstaangeslagenen heb ik gebruik gemaakt van Moes, Onder aristocraten, bijla-
ge II.
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Als we kijken naar de verdeling van de adellijke Kamerleden over de verschillende pro-
vincies en die vergelijken met het aandeel van die provincies in de zetels van de Eerste 
Kamer dan vallen de volgende zaken op. Hoewel Zuid-Holland tot 1888 recht had op 18% 
van de zetels, kwam maar tussen de 2% en 6% van de adellijke Kamerleden uit deze pro-
vincie. Ook Noord-Holland kende in eerste instantie een adellijke ondervertegenwoordi-
ging, maar daar trad een herstel op. Verder hadden Zeeland, Groningen en Drenthe soms 
helemaal geen adellijke vertegenwoordigers in de Eerste Kamer. Gelderland, Friesland en 
Utrecht kenden daarentegen een behoorlijke adellijke oververtegenwoordiging. In de laat-
ste twee provincies waren soms alle Kamerzetels in handen van edellieden.

Na 1888 draaiden de rollen van Noord- en Zuid-Holland om. De adellijke vertegenwoor-
diging namens de laatste provincie kwam in lijn met het aandeel in de Kamerzetels van 
deze provincie, maar de adellijke vertegenwoordiging namens Noord-Holland verdween 
vrijwel geheel. In Utrecht bleef de adel zwaar oververtegenwoordigd en in Gelderland en 
Friesland in eerste instantie ook nog. In de laatste periode, toen overigens nog maar één 
vijfde van de leden van de Eerste Kamer van adel was, waren de adellijke Kamerleden gro-
tendeels over de provincies verdeeld in lijn met het aandeel van deze provincies in de Ka-
merzetels. Alleen Noord-Holland, Utrecht en Limburg weken hier vanaf, de eerste provin-
cie in negatieve zin en de laatste twee in positieve zin.

De adellijke vertegenwoordiging van Noord-Brabant ten slotte daalde vanaf 1849 voort-
durend ten opzichte van het aandeel in de Kamerzetels, maar in de jaren tien van de twin-
tigste eeuw was de adellijke vertegenwoordiging weer op niveau. Wie zien dat ook terug in 
het aandeel van de edellieden in de Brabantse Kamerzetels. Dit daalde van bijna de helft 
in de periode 1849-1859 tot minder dan een vijfde in de periode 1899-1909. In de periode 
1910-1918 bedroeg dat aandeel een derde.

Bij een vergelijking van de vertegenwoordigingen in de Eerste Kamer van de door mij 
onderzochte provincies Noord-Brabant, Noord-Holland en Friesland en het percentage 
edelen in de groep verkiesbaren blijkt dat de veranderingen in grote lijnen overeenkomen. 
Het percentage edelen onder de verkiesbaren was in Noord-Holland het hoogst in de peil-
jaren 1870 en 1880. In Friesland was het percentage edelen in bijna alle peiljaren veel ho-
ger dan in de andere twee provincies en dat verklaart mede de adellijke oververtegenwoor-
diging. In Noord-Brabant was het percentage edelen onder de verkiesbaren het hoogst in 
1860 en daalde daarna. Er bestaat dus een verband tussen het beschikbaar zijn van edel-
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Grafiek 4.4 Overzicht van het gemiddeld aandeel adellijke Kamerleden in de Eerste Kamer in de 

periode 1849-1918, in percentages

Bron: www.parlement.com/id/vg80cuti0lqc/selectiemenu_eerste_kamerleden.
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lieden in de groep verkiesbaren en het aantal edellieden dat werkelijk gekozen werd. Toch 
was het aantal gekozenen steeds hoger dan hun aandeel in de groep verkiesbaren en dan 
vooral in Friesland. Edelen beschikten over een zodanig maatschappelijk vermogen dat zij 
nog lange tijd niet alleen deel uitmaakten van de groep die voor verkiezing in aanmerking 
kwam, maar binnen deze groep ten opzichte van anderen een duidelijke voorsprong had-
den.179 Deze voorsprong was groter naarmate de adel als groep meer en langer geworteld 
was in de betreffende samenleving.

4.5.2 Politieke stromingen onder adellijke Eerste-Kamerleden180

De koninklijke hand zien we in de periode 1815-1849 terug in de vrijwel volledige rege-
ringsgezindheid van de adellijke Eerste-Kamerleden. Dit in tegenstelling tot de Tweede 
Kamer, waar het oppositionele kamp groter was. In de Eerste Kamer werd slechts een en-
keling gerekend tot de financiële oppositie of de gematigd liberalen. Bij de stemming over 
de grondwetsherziening in 1848 waren bijna alle adellijke Kamerleden regeringsgezind 
dan wel conservatief. Slechts twee staan te boek als gematigd liberalen, van wie er één spe-
ciaal in 1848 benoemd werd om de grondwetsherziening te steunen.181 We vinden onder 
de adellijke Kamerleden echter ook twee ultraconservatieven, onder wie het Brabantse lid 
H.B. Martini. Deze waren sterk gekant tegen de grondwetsherziening. In deze periode 
hebben maar enkele rooms-katholieke adellijke leden de Kamer bevolkt, van wie er geen 
enkele uit Noord-Brabant kwam.

Vanaf 1849 tot aan de jaren zeventig zijn de adellijke Eerste-Kamerleden globaal te ver-
delen in liberalen/gematigd liberalen en conservatieven waarbij beide stromingen elkaar 
ongeveer in evenwicht hielden. De meeste provincies hadden een gemengde adellijke ver-
tegenwoordiging. Uitzonderingen zijn Utrecht met alleen maar conservatieve Kamerle-
den en Noord-Brabant en Limburg met alleen liberalen. Ook de niet-adellijke Eerste-Ka-
merleden uit Noord-Brabant behoorden tot de liberalen. De katholieken maakten in deze 
jaren iets meer dan 20% uit van de adellijke Kamerleden.

Na 1870 zien we de invloed van de confessionalisering en het einde van de samenwer-
king van liberalen en katholieken. De liberale Kamerleden uit Limburg en Noord-Brabant 
rekenden zich voortaan tot de conservatief-katholieken evenals de meeste niet-adellijke Ka-
merleden uit Noord-Brabant. Noord-Holland vaardigde in deze jaren alleen maar adellijke 
liberalen af naar de Eerste Kamer en de conservatieven uit Utrecht kregen gezelschap van 
antirevolutionairen. Het aandeel katholieken onder de adellijke Kamerleden bedroeg nu 
iets minder dan 20%. De verdeling tussen rooms-katholieke en protestantse edellieden in 
de Eerste Kamer was in de periode 1849-1888 ongeveer gelijk aan die van alle Kamerleden.182

179   Schmidt, Om de eer van de familie. Vergelijk ook Moes, Onder aristocraten, 63, die constateert dat alleen de 
hoogste belastingbetalers toegang tot de Eerste Kamer hadden en daarom aristocraten een bevoordeelde toe-
gang tot de macht hadden, cursivering van mij.

180   Voor een globale bepaling van de politieke stromingen van de adellijke Kamerleden heb ik gebruik gemaakt 
van de gegevens uit de biografieën op www.parlement.com/id/vg4vb3tw0pd8/personen (geraadpleegd janu-
ari 2013). 

181    Sinninghe Damsté en Van de Vrugt, ‘De invloed van de adel op de Eerste Kamer’, 141; Van den Braak, De Eer-
ste Kamer, 73.

182   Van den Braak, De Eerste Kamer, 123 tabel 3.3.
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Vanaf het einde van de jaren tachtig liep het aantal adellijke katholieke Kamerleden 
nog iets terug maar in de twintigste eeuw was hun aandeel hoger dan ooit tevoren. Wel 
was het percentage rooms-katholieken onder de niet-adellijke Kamerleden zo’n 5% ho-
ger.183 Tevens kreeg in deze jaren de toenemende partijvorming ook invloed op de samen-
stelling van de adellijke Eerste-Kamerleden. De conservatieven waren helemaal uit beeld 
verdwenen. Ook de liberalen zagen hun aanhang onder de adellijke Kamerleden teruglo-
pen, maar in 1918 maakten er nog steeds adellijke liberalen deel uit van de Eerste Kamer. 
Ze zaten daar namens de provincies Noord-Holland, Friesland, Groningen en Drenthe. 
Noord-Brabant en Limburg werden in deze periode vertegenwoordigd door adellijke le-
den van de Algemeene Bond.

Deze organisatie van rooms-katholieke kiesverenigingen baseerde zich op het in 1896 
door Schaepman opgestelde programma. Belangrijke uitgangspunten van dit program-
ma waren de katholieke geloofsleer en de encycliek Rerum Novarum uit 1891. Het belang-
rijkste politiek doel was de financiële gelijkstelling van bijzonder en openbaar onderwijs. 
Daarnaast streefde de Bond andere katholieke doelen na en was bijvoorbeeld voorstander 
van sociale zekerheid. Deze uitgangspunten resulteerden wel in de verkiezing van Eerste-
Kamerleden met soms uiteenlopende standpunten. De vertegenwoordigers uit het zuiden 
van het land behoorden tot de meer behoudende Kamerleden ter rechterzijde. Onder de 
adellijke protestanten was de stroming die zou uitmonden in de CHU populairder dan 
die van de ARP.

In 1918, toen het tijdperk van het censuskiesrecht ten einde liep, waren de adellijke Eer-
ste-Kamerleden als volgt verdeeld. Zeven behoorden tot de Algemeene Bond, drie tot de 
CHU, één was liberaal, één behoorde tot de VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond) en één 
behoorde tot de ARP.184 Vergelijken we dit met de totale zetelverdeling in 1917, dan blijkt 
dat de CHU met afstand de meest ‘adellijke’ partij was,185 op gepaste afstand gevolg door 
de Algemeen Bond, waarvan zo’n 40% van de Kamerleden van adel was. Het minst ‘adel-
lijk’ waren de ARP en de liberale stroming.186

4.5.3 De politieke stellingnames van Brabantse Eerste-Kamerleden187

De positie van de Eerste Kamer in het Nederlandse politieke bestel is altijd een wat onge-
makkelijke geweest. Volgens de algemeen heersende mening was tijdens de regeringspe-
riode van koning Willem I de invloed van de Tweede Kamer al niet al te groot, de Eerste 
Kamer werd helemaal beschouwd als een stel ‘ja-knikkers’ met weinig politieke moge-
lijkheden die dan vooral bestonden uit het blokkeren van wetgeving. We hebben hiervoor 
gezien dat bijvoorbeeld Van Sas vraagtekens plaatst bij de geringe invloed van de Tweede 
Kamer.

Hoewel het lidmaatschap van de Eerste Kamer meer prestige gaf dan dat van de Tweede 
Kamer en ook beter betaald werd, was dat voor veel leden geen reden om ook actief ‘poli-
tiek’ te bedrijven. De discussies waren niet openbaar en al spoedig stak het absenteïsme 
de kop op.188 Het Brabantse lid Chassé is in alle jaren waarin hij lid was nooit ter vergade-
ring verschenen en ook De Kock was tijdens zijn lidmaatschap niet actief. De enige Bra-
bander die van zich liet horen was Martini. Daarbij maakte hij door zijn standpunten vaak 
deel uit van de minderheid, bijvoorbeeld bij stemmingen in 1842 en 1844. In 1830 ant-
woordde hij afwijzend op de vraag of de scheiding van Noord en Zuid wenselijk was en in 
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1848 verzette hij zich uitdrukkelijk tegen de grondwetsherziening. Hij liet door zijn optre-
den wel zien dat het met de volgzaamheid van de Eerste Kamer soms wel meeviel.189 Het 
enige niet-adellijke Kamerlid uit Noord-Brabant, A.G. Verheijen, viel ook niet op maar 
was in 1848 wel voorstander van de herziening van de grondwet.

In de nieuwe Eerste Kamer waarvan de leden vanaf 1849 gekozen werden door de leden 
van de Provinciale Staten, zaten namens Noord-Brabant twee adellijke leden. Het oud-Sta-
tenlid Van der Beken Pasteel bekleedde daar een weinig opvallende positie. Hij was vaak 
afwezig en bezocht vanaf 1853 geen enkele vergadering meer. Zijn collega Van Sasse van 
Ysselt, telg uit een geslacht waaruit verschillende politici afkomstig waren, viel meer op. 
In 1860 behoorden hij en zijn adellijke mede-Brabander Van Meeuwen samen met hun 
niet-adellijke collega’s tot de zeventien Eerste-Kamerleden die de verworpen ontwerpwet 
over de aanleg en exploitatie van de Noorder- en Zuiderspoorwegen steunden. Onder de 
voorstemmers vinden we ook Limburgse Kamerleden en Kamerleden uit andere ‘buiten-
gewesten’, een teken dat Kamerleden zich bij hun stellingname mede lieten leiden door 
de belangen van de regio die ze vertegenwoordigden. Van den Berg noemt ‘het lokale par-
ticularisme en de geneigdheid van Kamerleden de belangen van het eigen gewest hoger te 
kwalificeren dan enig politiek ideeënstelsel’ kenmerkend voor de periode van 1848 tot in 
de jaren zeventig en voor de katholieken zelfs tot in de jaren negentig.190

Een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van de dagbladpers in Nederland vormde de 
afschaffing van het dagbladzegel in 1869. Alle Brabantse leden van de Eerste Kamer, on-
der wie de adellijke leden Van Sasse van Ysselt en Van Meeuwen, stemden voor de wet die 
dit regelde. Hoewel ze zich in 1869 dus in het liberale kamp bevonden, was dat een jaar 
later anders. Toen in 1870 het wetsvoorstel tot afschaffing van de doodstraf in de Eerste 
Kamer behandeld werd, stemden alle rooms-katholieke Kamerleden uit Noord-Brabant 
tegen dit voorstel en de enige protestantse vertegenwoordiger, H.E. Verschoor, juist voor. 
Dit is opmerkelijk omdat er in de samenleving wel enige weerstand kwam uit katholie-
ke kring maar deze toch voornamelijk van de gereformeerden afkomstig was. Verschoor 
bleef echter als liberaal te boek staan, terwijl de katholieke Brabantse Kamerleden zich 
met hun stellingname tegen de wet aansloten bij de conservatieve stroming en vanaf onge-
veer 1870 dan ook niet meer te boek staan als liberalen maar als conservatief-katholieken.

We hebben hiervoor al gezien dat liberalen en katholieken vooral door de ontwikkelin-
gen op onderwijsgebied niet meer op één lijn zaten. Ten tijde van de behandeling van de 

183    Van den Braak, De Eerste Kamer, 182 tabel 4.4.
184   Bijlage 10 tabel 10.15.
185    Moes haalt Ten Hooven en De Jong aan die de CHU hebben gekenschetst als ‘het ideaaltype van de notabe-

lenpartij’. Moes, Onder aristocraten, 79, noot 85; Ten Hooven en De Jong, Geschiedenis van de Christelijk-Histo-
rische Unie, 14-18.

186   Van den Braak, De Eerste Kamer, 143 tabel 4.1.1.
187   Voor zover niet anders vermeld zijn de gegevens over het optreden van individuele Kamerleden afkomstig uit 

de biografieën op www.parlement.com/id/vg4vb3tw0pd8/personen (geraadpleegd in de loop van 2012). Zie 
voor de adellijke Eerste Kamerleden uit of namens Noord-Brabant bijlage 10 tabel 10.7 tot en met tabel 10.9.

188   Van den Braak, De Eerste Kamer, 43-47; Sinninghe Damsté en Van de Vrugt, ‘De invloed van de adel op de 
Eerste Kamer’, 139-140. De leden van de Eerste Kamer ontvingen f 3.000 per jaar, hun collega’s in de Tweede 
Kamer f 2.500.

189   Sinninghe Damsté en Van de Vrugt, ‘De invloed van de adel op de Eerste Kamer’, 140, 148-149.
190   Van den Berg, De toegang tot het Binnenhof, 27. Zie ook Van den Braak, De Eerste Kamer, 98.
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ontwerp-Lager-onderwijswet van Kappeyne 
van de Coppello in 1878 stonden ze lijnrecht 
tegenover elkaar. Van Sasse van Ysselt, die 
namens de katholieken het woord voerde bij 
de behandeling in de Kamer, verklaarde dat 
zij zich vanwege het onverzoenlijke karakter 
van het voorstel zouden beperken tot tegen-
stemmen.191

De opvolger van Van Sasse van Ysselt, 
de onderwijsspecialist Verheyen, behoor-
de ook tot de conservatief-katholieke stro-
ming. Samen met zijn vier Brabantse col-
lega’s, J.B.J. Hengst, P.J.A. Smitz, J.G. de 
Bruijn en J.Th. Smits (van Oyen), stemde 
hij in 1886/1887 tegen de voornaamste her-
zieningen van de grondwet. Behalve deze 
katholieke Brabanders stemden ook de ka-
tholieke Limburgers H.G.L. Regout, W.H. 
Pyls en L.A.H. Magnée tegen. Na de inwer-
kingtreding van deze grondwet kregen Eer-
ste en Tweede Kamer soms een verschil-
lende politieke ‘kleur’ en dit vergrootte de 
politieke invloed van de Eerste Kamer.192

In deze meer ‘politieke’ Kamer werd Ver-
heyen na zijn overlijden in 1898 op zijn 
beurt opgevolgd door weer een telg uit een 

adellijk Brabants geslacht met verschillende politici onder zijn leden. Deze Van der Does 
de Willebois sprak in de Eerste Kamer vooral over Indische zaken en financiën en bevond 
zich evenals de andere Brabantse Eerste-Kamerleden uit deze tijd meestal ter rechter-
zijde van het politieke spectrum. In 1900/1901 zaten namens Noord-Brabant naast Van 
der Does de Willebois de volgende mannen in de Eerste Kamer: W. Merkelbach, W.J.H. 
Prinzen, E.H.J.M. van Zinnicq Bergmann, J.W. van den Biesen en A.M. Sassen. In deze 
jaren resulteerde de langzaam veranderde houding van het parlement ten aanzien van de 
samenleving in wetgeving die de invloed van de staat op die samenleving vergrootte. De 
Eerste-Kamerleden uit Noord-Brabant spraken zich door hun keuzes uit tegen deze in-
vloed.193 Zo stemden zij in 1900 samen met de meeste confessionele Kamerleden tegen 
de ontwerp-Leerplichtwet. In 1901 werd in de Eerste Kamer de ontwerp-Dienstplichtwet 
behandeld. De katholieken hadden zich al eerder een tegenstander betoond van de per-
soonlijke dienstplicht. In 1891 sneuvelde mede door hun tegenstand de wet die tot af-
schaffing van de plaatsvervanging had moeten leiden. Daarvan kwam het in 1898 toch, 
maar in 1901 verzetten in ieder geval de Brabantse Kamerleden zich tegen een aanpas-
sing van de Militiewet die tot de algemene dienstplicht leidde.194 Van der Does de Wille-
bois was in 1901 het enige katholieke Kamerlid dat de Woningwet van 1901 steunde, die 
het begin was van de volkshuisvesting in Nederland.

Afb. 4.16 Jonkheer P.J.J.S.M. van der Does de 
Willebois (1843-1937), 1885. Hij was van 1898 tot 
1923 lid van de Eerste Kamer. In 1901 was hij het 
enige katholieke Kamerlid dat de Woningwet van 
1901 steunde (NL-HtSA, foto C.F. Cordes).
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4.6 De adel in de landelijke politiek

Bij de start van het tweekamerstelsel in 1815 kreeg de Eerste Kamer een veel adellijker sa-
menstelling dan de Tweede Kamer maar in beide Kamers vormden edellieden de meer-
derheid. Dat bleef zo in de Eerste Kamer tot aan de grondwetsherziening van 1848, hoe-
wel het aantal edellieden wel terugliep. In de Tweede Kamer was in deze periode sprake 
van een veel grotere terugval maar ook daar maakten edellieden in 1848 nog zo’n 25% van 
de leden uit. In deze Kamer kwam de schok van het nieuwe kiesstelsel minder hard aan 
voor de adellijke vertegenwoordiging dan in de Eerste Kamer. Daar betekende de over-
gang van benoemde naar gekozen leden een grote verandering. Ook na 1850 verminder-
de het aandeel edellieden in beide Kamers stapsgewijs, waarbij de Eerste Kamer wel een 
adellijker karakter droeg dan de Tweede Kamer. Al met al is vanaf 1815 de adellijke poli-
tieke macht en invloed steeds verder afgenomen.

Hoe hield de Brabantse adel zich op dit steeds kleiner wordende speelveld? We heb-
ben hiervoor bij de behandeling van de Provinciale Staten al gezien dat tot 1850 de Sta-
ten van Noord-Brabant en Zeeland in vergelijking met provincies als bijvoorbeeld Fries-
land en met name Gelderland een bescheiden adellijke vertegenwoordiging kenden. In 
de eerste provincies kreeg de adel, mede op basis van de historie, weinig ruimte om uit 
te groeien tot een invloedrijke groepering in de politiek. Dat beeld zien we terug op lan-
delijk niveau. Noord-Brabant en Zeeland behoorden tot 1850 vaak tot de ‘onderbedeelde’ 
provincies waar het de adellijke vertegenwoordiging betreft en Gelderland en Friesland 
vaak tot de ‘overbedeelde’ provincies. Wel nam de Brabantse vertegenwoordiging relatief 
toe en was deze rond 1848 meer in lijn met andere provincies. De onderlinge verhouding 
van de adellijke vertegenwoordiging namens de verschillende provincies veranderde na 
1850 in grote lijnen niet. De meest ‘adellijke’ provincies bleven ook na dat jaar dat etiket 
behouden. De adellijke vertegenwoordiging van Noord-Brabant in de Eerste Kamer lag 
op het niveau dat verwacht mag worden, maar in de Tweede Kamer betekende het verlies 
van de bevoorrechte positie van de adel dat Brabantse edellieden daarin nog maar spo-
radisch zitting hadden. Gedurende bijna twintig jaar telde de Tweede Kamer geen enkel 
adellijk lid namens Noord-Brabant en daarna bestond de adellijke afvaardiging groten-
deels uit niet-Brabanders.

Adellijke politici behoorden tot 1850 voor het merendeel tot de stromingen die de rege-
ring steunden en wars waren van al te grote veranderingen. Toch vinden we hen ook wel 
in het oppositionele kamp en het betreft dan vooral leden van de Tweede Kamer. De Bra-
bantse adellijke politici maakten ook voornamelijk deel uit van de regeringsgetrouwe en 
behoudzuchtige stromingen en telden in 1848 zelfs een ultraconservatief in hun gelede-
ren. Van Sasse van Ysselt behoorde echter tot de oppositie en kreeg daar soms steun van 
niet-adellijke Brabantse Kamerleden. Deze waren over het algemeen hervormingsgezin-
der dan hun adellijke collega’s, zeker in de jaren veertig.

191   Van den Braak, De Eerste Kamer, 105 noot 81.
192   Van den Braak, De Eerste Kamer, 144-148.
193   Van den Berg, De toegang tot het Binnenhof, 33-34. Het parlement veranderde van ‘een “codificerende” in een 

“modificerende” wetgever’.
194   Oud, Honderd jaren, 146; Van der Heijden en Sanders (red.), Noord-Brabant in de negentiende eeuw, 108-109; 

Van den Braak, De Eerste Kamer, 150.
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Na 1850 verdween langzaam het verschil tussen de adellijke en niet-adellijke Brabantse 
Kamerleden. Tot de breuk tussen de katholieken en liberalen in 1871 vinden we alle Bra-
bantse Eerste-Kamerleden aan de zijde van de liberalen. Na dat jaar bleven er onder de 
niet-adellijke Brabantse politici nog enige tijd liberalen actief maar langzaam maar zeker 
kwam het grootste deel van zowel de adellijke als niet-adellijke vertegenwoordigers van 
Noord-Brabant terecht in het antiliberale kamp van de conservatief-katholieken of ultra-
montanen. Dezen ontwikkelden ook een steeds meer anti-protestantse houding, zoals 
bleek uit het manifest van 1891. Tot dat jaar waren er namens Noord-Brabant ook nog 
niet-adellijke ‘Schaepmannianen’ actief, de zeker op sociaal gebied minder behoudende 
katholieken. De greep van de conservatieve stroming onder de katholieken op de politiek 
van Noord-Brabant was echter zo groot geworden dat er vrijwel geen ruimte meer was 
voor andere katholieken.

De invloed van de confessionalisering zien we ook onder de adellijke Kamerleden uit 
andere provincies. De liberalen behielden nog wel aanhang onder bijvoorbeeld vertegen-
woordigers van de noordelijke provincies, maar zagen zich vooral vanaf 1888 overvleu-
geld door de vertegenwoordigers van de confessionele zuilen. De conservatief-katholieken 
kwamen behalve uit Noord-Brabant vooral uit Limburg. De meest ‘adellijke’ provincie 
Utrecht vaardigde tot in de jaren zeventig vooral conservatieve edellieden af en daarna 
antirevolutionairen. Toen de stroming ontstond die zou leiden tot de oprichting van de 
CHU, bleek deze vooral onder protestantse edellieden populair te zijn. In een tijd waarin 
de beleving van het geloof eigenlijk belangrijker was dan ‘politiek’, lieten ook veel adellijke 
politici zich bij hun politieke keuzes leiden door hun religieuze opvattingen.195

4.7 De Brabantse edelman als ‘politicus’?

Wat kunnen we nu zeggen over de politici-bestuurders onder de adel in Brabant? In ver-
gelijking met veel andere provincies was de adellijke vertegenwoordiging op het politieke 
speelveld bescheiden. In de periode van de standenvertegenwoordiging bekleedden de 
edellieden hun positie in Provinciale Staten namens de ridderschap maar waren daar-
naast slechts sporadisch aanwezig in de Staten. Zodoende was hun invloed daar beperkt. 
Ook op nationaal niveau zien we dat beeld van een bescheiden adellijke vertegenwoordi-
ging terug. Toen in 1848 de steun voor een adellijke representatie wegviel, had dat voor 
de Brabantse adel ingrijpende gevolgen. In zowel Provinciale Staten als de Tweede Kamer 
was er voor edellieden vrijwel geen plaats meer. Het relatief grote aandeel edelen onder de 
verkiesbaren voor de Eerste Kamer garandeerde in dat college nog wel een adellijke ver-
tegenwoordiging namens Noord-Brabant. We kunnen echter constateren dat in de rela-
tief korte periode waarin de adel een plaats had moeten veroveren in de samenleving van 
Noord-Brabant, deze onvoldoende maatschappelijk vermogen had kunnen vergaren om 
zonder steun van buitenaf een meer permanente positie te bekleden op het politiek-be-
stuurlijke toneel. Dat zien we zelfs terug op het lokale niveau. Evenals hun adellijke col-
lega’s in bijvoorbeeld Gelderland trachtten Brabantse adellijke families het verlies aan po-
litieke macht te compenseren door zich meer te richten op lokale politieke en bestuurlijke 
invloed.196 Ook daarmee waren ze veel minder succesvol dan in Gelderland. Het lukte dus 
slechts een paar families om zich te nestelen in de invloedrijke politiek-bestuurlijke krin-
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gen. Dat waren de families Van Sasse van Ysselt en Verheyen (en op provinciaal niveau 
ook De la Court en Van Rijckevorsel), die gedurende de hele periode regelmatig politici 
onder hun leden telden en de ‘burgemeestersfamilies’ De Kuijper, Van Rijckevorsel van 
Kessel, De van der Schueren van Van Grotenhuis van Onstein. In deze families werd het 
bedrijven van politiek onderdeel van de identiteit van de familie.

De wijze waarop dat gebeurde veranderde overigens behoorlijk in de loop van de ne-
gentiende eeuw. De verkiezingen in de ridderschap van de vertegenwoordigers in de Pro-
vinciale Staten hadden weinig met politiek te maken maar meer met familierelaties en 
met het idee dat iemand die eenmaal voor een functie gekozen was, deze ook bleef bekle-
den. De geringe politieke invloed op de verkiezingen in de ridderschap blijkt ook wel uit 
het feit dat door de ridderschap gekozen Statenleden bij de verkiezingen in de Provinci-
ale Staten zich in verschillende politieke kampen bevonden en soms zelfs tegen elkaar in 
het strijdperk traden. De ridderschap was wel een verdediger van adellijk standsprestige 
maar geen adellijke politieke groepering. Dat er geen sprake was van een adellijke politie-
ke partij bleek ook op nationaal niveau, waar zowel de totale adellijke vertegenwoordiging 
als die van Noord-Brabant over het hele politieke spectrum verdeeld was.197 De Brabantse 
edellieden waren vergeleken met hun niet-adellijke Brabantse collega’s over het algemeen 
wel wat conservatiever.

De grondwetsherziening van 1848 had niet alleen grote invloed op de adellijke vertegen-
woordiging, maar was ook het begin van het ontstaan van het vak van politicus. De Twee-
de Kamer veranderde van een ‘notabelensociëteit’ in een speelveld voor politieke professi-
onals onder invloed van de opkomende confessionalisering en de daaruit voortvloeiende 
partijvorming. In de Eerste Kamer verdween het regionaal ‘particularisme’ en kwamen 
steeds meer politici die hun verkiezing te danken hadden aan hun partijlidmaatschap of 
hun bestuurlijke kwaliteiten.198 Ook deze ontwikkelingen hebben invloed gehad op de te-
ruglopende adellijke presentie in de politiek. Hoewel veel edellieden beschikten over de 
kwaliteiten die hen maakten tot een aantrekkelijke politieke keuze, is het de vraag of de 
veranderde wijze van politiek bedrijven aansloot bij de adellijke denkbeelden en mores.199 
De edellieden die deze slag naar professionalisering wel maakten, onderscheidden zich 
ook steeds minder van hun niet-adellijke collega’s. Hoewel landelijk gezien bepaalde stro-
mingen en partijen een adellijke voorkeur genoten, zien we dat adellijke politici namens 

195   Vergelijk De Rooy, Republiek van rivaliteiten, 25.
196   Zie paragraaf 2.9.6.
197   Zie ook Sinninghe Damsté en Van de Vrugt, ‘De invloed van de adel op de Eerste Kamer’, 148-149; Kuiper, 

Adel in Friesland, 287; Moes, Onder aristocraten, 46, 58. Moes wijt de politieke verdeeldheid aan de ook in deze 
studie geconstateerde verschijnselen: religieuze verdeeldheid in combinatie met uiteenlopende regionale be-
langen. Moes, Onder aristocraten, 81.

198   Boogman, Rondom 1848; Van den Braak, De Eerste Kamer, 170. Zie voor de invloed van de religie op de poli-
tiek en de ontwikkeling van het vak van politicus, de wijze waarop politici zich opstelden en de veranderingen 
die dit in het politieke debat teweeg bracht ook De Rooy, Republiek van rivaliteiten, 66-80 en 91-92.

199   Vergelijk ‘Für den Adel war diese Wende zum parteigebundenen, modernen Berufspolitiker und -funktionär 
lange Zeit unvorstellbar, verlangte diese doch eine offene Orientierung an partikularen Interessen statt am 
Gemeinwohl, an Parteidisziplin statt an persönlicher Entscheidung, an politischem Fachwissen statt gesun-
dem Menschenverstand, an Streit statt ständischer Harmonie.’ Reif, Adel im 19. und 20. Jahrhundert, 28; ‘Der 
Verwalter aus dem Notabelenstand sah sich nicht als Volksrepräsentant, der bestimmte politische Prinzipien 
verkünden sollte, sondern als ‘Delegatissimus’, ein Verwalter der das Beste für das Volk anstrebte.’ Kuiper, 
‘Adel, Nation und Staat’, 240.
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Noord-Brabant dezelfde posities innamen als de overige Brabantse politici. We kunnen 
hoogstens constateren dat sommige edellieden zich soms een onafhankelijker opstelling 
wilden en ook konden permitteren.

In hoeverre gaven Brabantse edellieden gezien het voorgaande op het politieke toneel nu 
blijk van een groepsidentiteit? De afwijkende startpositie en voorgeschiedenis van de Bra-
bantse adel ten opzichte van die in andere provincies heeft de Brabantse adellijke presen-
tie op het politieke toneel beïnvloed. Het ontbreken van de adel als maatschappelijke en 
politieke groepering vóór 1813 had enerzijds tot gevolg dat deze zijn positie op het maat-
schappelijke en politieke toneel na dat jaar nog moest veroveren. Anderzijds bezorgde 
deze afwezigheid de adel ook nog eens een moeilijke start doordat deze maar een geringe 
speelruimte kreeg toebedeeld. Waar veel van de niet-Brabantse adellijke ‘politici’ zich kon-
den presenteren en zich waarschijnlijk vaak ook beschouwden als de ‘natuurlijke’ opvol-
gers van hun adellijke voorgangers, had de Brabantse adellijke ‘politicus’ deze mogelijk-
heid niet. Dit verschil resulteerde overigens niet in een andere politieke opstelling van de 
Brabantse edelman maar liet hem na 1850 wel grotendeels verdwijnen van het politieke 

Afb. 4.17 Portret van jonkheer 
mr. E.J.C.M. de Kuijper (1817-
1893). Hij was namens de rid-
derschap lid van de Provinciale 
Staten van Noord-Brabant en 
van 1857 tot 1874 burgemeester 
van ’s-Hertogenbosch, waarna 
hij Commissaris des Konings in 
Limburg werd. Hij behoorde tot 
een van de adellijke ‘burgemees-
tersfamilies’ in Noord-Brabant 
(Arnoldus van de Laar, Schilderij, 
NL-HtSA).
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toneel. Daarna zorgde de toenemende invloed van religie ervoor dat Brabantse adellijke 
politici zich vanaf de jaren zeventig wel degelijk onderscheidden van hun adellijke colle-
ga’s en deel gingen uitmaken van andere stromingen en partijen. Evenals deze collega’s 
vormden Brabantse edellieden echter geen politieke partij of beweging en ook gingen ze 
in de loop der tijd als politicus steeds meer lijken op hun niet-adellijke mede-Brabanders. 
Hoewel er wel Brabantse aspecten vast te stellen zijn aan het politieke optreden van de 
adel in Noord-Brabant, kunnen we dit niet interpreteren als specifiek adellijk. Het zich be-
geven op politiek-bestuurlijk terrein maakte voor de adel vanouds onderdeel uit van zijn 
identiteit en dergelijke posities kwamen de adel ‘van nature’ toe, maar juist die historische 
verankering ontbeerden Brabantse edellieden. Dat zien we bijvoorbeeld aan het relatief 
hoge aantal niet-Brabanders dat als politicus/bestuurder actief was in of namens Noord-
Brabant. Wel ontwikkelden sommige adellijke families zich toch tot ‘politieke’ families, 
waarvan de telgen het optreden als bestuurder/politicus tot een aspect van de identiteit 
van die families maakten.



Afb. 5.2 Tekening van Jhr. 
Beeresteijns Huis te Vught. 
In 1681 kocht de weduwe van 
Christiaan van Beresteyn kas-
teel Maurick. Het kasteel bleef 
in de familie tot het overlijden 
van jonkheer G. van  Beresteijn 
(1804-1884). De erfgenamen  
verkochten het kasteel aan A.J.A. 
van Lanschot (1834-1919) (teke-
ning, Nl-HtBHIC).

Afb. 5.1 Slotje Brakestein in Oos-
terhout, achterkant met tuin in 
de winter, 1908. In 1835 werd het 
gekocht door mr. C.H.G.J. ba-
ron van Oldeneel tot Oldenzeel 
(1803-1864). In 1977 overleed de 
laatste bewoonster uit de fami-
lie, de weduwe van mr. A.K.M.G. 
baron van Oldeneel tot Olden-
zeel (1879-1948) (NL-TbRAT, 
douairiere L. Brouwer Ancher 
geb. baronesse van Oldeneel tot 
Oldenzeel, Oosterhout, foto De 
Jongh).

Afb. 5.3 Kasteel Helmond, zuid-
zijde. In 1781 kocht C.F. Wessel-
man (1746-1825) de heerlijkheid 
en het kasteel. Het kasteel bleef 
in de familie totdat deze het in 
1921 verkocht aan de gemeente 
Helmond (NL-EhvRHCE, 20210 
Gemeente Helmond, foto Jozef 
van den Broek).



5 De Brabantse landadel

5.1 Inleiding

Zo’n 20% tot 40% van de adel in Noord-Brabant woonde tijdens de onderzoeksperiode 
in ’s-Hertogenbosch. Daarnaast vinden we onder hen ook inwoners van andere Brabantse 
steden.1 Een aanzienlijk deel van de Brabantse edelen behoorde dus tot de stedelingen. 
Anderen verkozen een leven op het platteland. In de eerste helft van de negentiende eeuw 
bewoonde een kwart van de populatie een landhuis of landgoed in de omgeving van de 
hoofdstad. Zo’n vijftien families bezaten vaak gedurende opeenvolgende generaties in de 
‘provincie’ een heerlijkheid of landgoed. Dit hoofdstuk gaat met name over deze laatste 
twee groepen, de Brabantse landadel. We kijken daarin naar verschillende aspecten van 
het adellijk ‘landelijk leven’. In het eerste deel staat vooral de edelman in de sociale omge-
ving van het dorp en de streek centraal, in het tweede deel het adellijk leven op een land-
goed.

Deze focus op het platteland sluit aan bij de stelling van Brusse en Mijnhardt dat Neder-
land zeker in de eerste helft van de negentiende eeuw een agrarisch land was. Na de peri-
ode van urbanisatie tijdens de Gouden Eeuw zette de desurbanisatie in. Daardoor ging het 
platteland in het noorden, oosten en zuiden van het land een steeds belangrijker plaats in-
nemen. De agrarische productie werd de motor van de economie en de sector waarin de 
groeiende plattelandsbevolking een bestaan vond. Deze verschuiving van stad naar platte-
land en van het westen naar de landprovincies versterkte ook de positie van de platteland-
selites, waarbinnen de adel een voorname plaats innam.2

5.2 Adel en grondbezit

In heel Europa vormde grondbezit voor de adel namelijk een vrijwel onmisbare pijler 
onder zijn bestaan. Die pijler had zowel een economische als een symbolische kant. 
Voor veel adellijke families maakten de revenuen uit dat bezit een belangrijk, zo niet het 
grootste deel, van hun inkomsten uit. Daarnaast was het bezit van land voorwaarde voor 
de binding van adellijke families met het platteland en daarmee de basis onder hun be-
langrijke positie op dat platteland. De adel kon zich mede dankzij zijn positie als groot-

1   Bijlage 3 tabel 3.15. Edellieden woonden bijvoorbeeld ook in Eindhoven, Helmond, Tilburg, en Breda.
2   Brusse en Mijnhardt, Towards a new template.
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grondbezitter beschouwen als plattelandsvertegenwoordiger. Voor de landadel was land 
niet alleen een bron van inkomsten maar ook een bron waaraan deze zijn identiteit ont-
leende.3

In de loop van de negentiende eeuw trad in de sterke band tussen adel en grondbezit 
wel een verandering op. De eerste helft van de eeuw gaf in Nederland een stijging van de 
pachtprijzen te zien, waarvan vooral adellijke landeigenaren geprofiteerd zouden heb-
ben.4 Omdat juist de adel land niet alleen zag als onderdeel van een beleggingsportefeuille 
maar ook als onderdeel van een permanent familiebezit, is het de vraag of adellijke fami-
lies wel volop van de stijgende prijzen geprofiteerd hebben. Er zijn aanwijzingen dat dit 
bijvoorbeeld in Overijssel en Gelderland niet het geval was omdat edellieden vanuit een 
paternalistische houding tegenover hun pachters stabiele pachtprijzen hanteerden. Het 
beschikbaar komen van betaalde ambten zou een reddingsboei geweest zijn voor adel die 
het landbezit niet op commercieel verantwoorde wijze kon of wilde exploiteren.5

Na deze hoogtijdagen, waarvan de adel min of meer profiteerde, verschoof de focus van 
de economie in Nederland in het laatste deel van de negentiende eeuw weer weg van de 
landbouw. Vooral de landbouwcrisis in het laatste kwart van de eeuw zorgde ervoor dat 
grondbezit aan betekenis verloor. Dat had met name voor de adel consequenties omdat 
deze niet alleen de economische pijler onder zijn bestaan (gedeeltelijk) weg zag vallen en 
dus naar andere inkomstenbronnen moest omzien, maar ook de symbolische pijler waar-
op zijn gezagspositie op het platteland rustte.6

5.2.1 De adel in Noord-Brabant en grondbezit

Wat betekenden deze ontwikkelingen voor de adel in Noord-Brabant? Vormde grondbezit 
ook voor deze groep een economische en symbolische pijler onder het bestaan? In hoever-
re was de Brabantse adel als grondbezitter betrokken bij ontwikkelingen in de landbouw? 
Was de houding ten aanzien van het land en de opbrengsten daarvan vooral gericht op ei-
genbelang of speelde het belang van de samenleving ook een rol? Teneinde deze vragen 
te beantwoorden behandel ik hierna het landbezit van de Brabantse adel. Daarna kijk ik 
naar zijn betrokkenheid bij de ontwikkelingen in de landbouw en bij de geschiedenis van 
de tiendenheffing in Noord-Brabant. Ten slotte komt een speciale vorm van grondbezit 
aan de orde, namelijk het bezit van een heerlijkheid. Bij deze laatste vorm spelen symbo-
lische aspecten zeker een rol.

De helft van de in de ridderschap benoemde leden was bij de benoeming eigenaar van 
een heerlijkheid.7 Van de 48 edellieden die tot 1850 werden geadmitteerd in de ridder-
schap, verkregen 31 (65%) deze toegang (mede) op basis van de inbreng van landerijen 
en/of hoeven. Daarnaast werden 12 leden toegelaten op basis van een huis of kasteel. Een 
aantal hiervan maakte onderdeel uit van een groter landgoed. Na 1850 werd meer dan de 
helft van de nieuwe ridderschapsleden toegelaten op basis van de inbreng van een heer-
lijkheid, landerijen en/of hoeven. In deze periode bezaten verschillende andere adellijke 
families nog een heerlijkheid.8 We zien dus dat een aanzienlijk deel van de Brabantse ede-
len (groot)grondbezitter was.

De vraag is wat dat betekende voor de positie van de adel. Tussen 1850 en 1890 bestond 
in Nederland de groep personen met de hoogste aanslagen in de grondbelasting voor 
meer dan de helft uit edellieden. De provincie Friesland was onder hen bovenmatig verte-
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genwoordigd. In 1851 bestond zo’n 35% van deze groep uit Friese edellieden, in 1891 nog 
altijd zo’n 15%. Ook in ‘adelsprovincies’ als Gelderland, Overijssel en Limburg was de adel 
dominant aanwezig onder de rijke grootgrondbezitters. In de loop van de eeuw nam het 
adellijke grootgrondbezit overigens wel af. In Friesland bijvoorbeeld halveerde de groep, 
mede door migratie van de adel naar ’s-Gravenhage. In Noord-Brabant waren grootgrond-
bezitters in meerderheid rijke burgers en vormde de adel een minderheid.9

Tabel 5.1 Kengetallen betreffende de hoogstaangeslagenen in de rijksbelastingen in Noord-

Brabant in de peiljaren 1852 en 1890

Peiljaar/
Omschrijving

Aant. %

Gem.
aanslag
totale

belast.*

Laagste
aanslag
totale
belast.

Hoogste
aanslag
totale
belast.

% in
hoog-

ste
klassen

gem.
aanslag

personele
belasting

Patentbelasting

Aant.
Gem.
aan-
slag

1852 131

adel 11 8 861,31 405,43 2.057,59 27 258,57 1 5,38

niet-adel 120 92 587,30 340,40 1.875,17 4 145,90 62 85,53

verschil 274,01 64,93 182,42 112,67 -80,15

1890 1e helft** 155

adel 16 10 902,86 496,12 1.987,66 19 332,30 4 129,97

niet-adel 139 90 819,32 480,64 2.907,28 11 206,12 80 161,49

verschil 83,54 15,48 -919,62 126,18 -31,52

Legenda: % in hoogste klassen: het aandeel van de belastingbetalers die ƒ 1.200,– of meer belasting betaalden.
* De totale aanslag in de directe rijksbelastingen bestond uit aanslagen grondbelasting, personele belasting en pa-
tentbelasting. Moes, Onder aristocraten, bijlage I, 378
** Door de grondwetswijziging van 1887 verdubbelde het aantal hoogstaangeslagenen per provincie. Ten behoeve 
van de vergelijking is de groep van 1890 verdeeld in twee helften. De cijfers in de tabel betreffen de bovenste helft. 
Moes, Onder aristocraten, bijlage I, 369. In 1890 maakten de adellijke belastingbetalers zo’n 7% uit van de totale 
groep hoogstaangeslagenen.
Bron: bijlage 11 tabel 11.2.

Om de positie van de adel in Noord-Brabant onder de hoogstaangeslagenen en in de groep 
rijke grootgrondbezitters te bepalen, heb ik voor twee peiljaren een aantal kengetallen be-

3   Wienfort, Der Adel in der Moderne, 62; Reif, Adel im 19. und 20. Jahrhundert, 9; Kuiper, ‘Adel, Nation und Staat’, 
244; Moes, Onder aristocraten, 103; Van den Bosch, ‘Aristocratische levensvormen’, 330; Sleebe, ‘Tussen rege-
ringsmacht en dorpscultuur’, 282.

4   Kuiper en Sleebe, ‘Naar nieuwe wegen’, 150. In het artikel in de NRC van 11 oktober 2014 wordt overigens een 
fermer standpunt ingenomen: ‘Wie profiteerden van die agrarische hausse? De landadel en de boeren van de 
Republiek. De adel ging een rol spelen die we nog nooit hadden gekend in de Nederlandse geschiedenis.’ NRC 
Handelsblad, 11 oktober 2014. Op dit ferme standpunt kwam een reactie van F.L. van Holthoon onder de kop 
‘Nederlandse adel speelde nooit een nationale rol van betekenis’, NRC Handelsblad, 18 oktober 2014.

5   Brusse en Mijnhardt, ‘Towards a new template’; Van Cruyningen, ‘Van desurbanisatie’, 170-171;
6   Wienfort, Der Adel in der Moderne, 88-89; Moes, Onder aristocraten, 103; Van den Bosch, ‘Aristocratische levens-

vormen’, 344; Wasson, Aristocracy, 52.
7   Bijlage 11 tabel 11.3.
8   Strikt genomen hoeft bezit van een heerlijkheid niet te betekenen dat men ook grond bezit, maar voor de hier 

bedoelde families geldt dat wel. Zie voor de admissies bijlage 11 tabel 11.3 en tabel 11.4.
9   Kuiper, Adel in Friesland, 162-163 en 168. Zie ook Moes, Onder aristocraten, 140.
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paald en opgenomen in tabel 5.1 en tabel 5.2.10 Uit deze cijfers blijkt dat adellijke belas-
tingbetalers aan het einde van de negentiende eeuw een groter deel uitmaakten van de 
hoogstaangeslagenen dan halverwege die eeuw. Wel zijn ze meer op hun niet-adellijke 
collega’s gaan lijken, zowel ten aanzien van de totale aanslag als ten aanzien van de grond-
belasting. Deze werd geheven over het bezit van Nederlandse vaste goederen, zowel on-
bebouwd als gebouwd onroerend goed.11 Opvallend is dat in beide peiljaren de hoogste 
aanslag in de grondbelasting voor een niet-edelman was. De hoogste aanslag in de grond-
belasting voor een edelman was in beide peiljaren voor een lid van de familie Van den Bo-
gaerde van Terbrugge. In 1852 werd A.J.L. van den Bogaerde van Terbrugge in totaal voor 
f 2.057,59 aangeslagen, bestaande uit f 1.513,37 grondbelasting en f 544,22 personele be-
lasting. Zijn zoon L.M.Ch. van den Bogaerde van Terbrugge ontving in 1890 een aanslag 
van f 1.987,66 in de grondbelasting.

Tabel 5.2 Kengetallen betreffende de hoogstaangeslagenen in de grondbelasting in Noord-

Brabant in de peiljaren 1852 en 1890

Peiljaar Omschrijving Aant.
Gem.

Aanslag*

Hoogste
aanslag

% in hoogste
klassen

% in laagste
klassen

1852 adel 11 602,26 1.513,37 30 9

niet-adel 119 402,49 1.772,59 12 32

verschil 199,77 -259,22

1890 adel 16 579,60 1.987,66 12 38

niet-adel 137 529,35 2.527,17 12 27

verschil 50,25 -539,51

Legenda: % in hoogste klassen: het aandeel van de belastingbetalers die in de peiljaren ƒ 750 respectievelijk ƒ 900 
of meer grondbelasting betaalden; % in laagste klassen: het aandeel van de belastingbetalers die in de peiljaren 
minder dan ƒ 250 respectievelijk ƒ 300 grondbelasting betaalden.
* De grondbelasting werd geheven over het bezit van Nederlandse vaste goederen, zowel on- als gebouwd onroe-
rend goed. Moes, Onder aristocraten, bijlage I, 378.
Bron: bijlage 11 tabel 11.2.

We zien ook aan deze cijfers dat edellieden gedurende de tweede helft van de negentiende 
eeuw waarschijnlijk een luxueuzer en op meer uiterlijk vertoon gericht leven leidden dan 
niet-edellieden omdat ze gemiddeld meer personele belasting betaalden.12 Deze werd im-
mers geheven op uiterlijke tekenen van welstand. De grondslagen waren: de huurwaarde 
van het pand dat men bewoonde, het aantal deuren en vensters, het aantal haardsteden, 
de waarde van het meubilair, het aantal dienstboden en het aantal paarden.13 Hoewel deze 
edellieden inderdaad maar een klein deel van de hoogstaangeslagenen uitmaakten, be-
hoorde een flink aantal van hen in 1852 tot de top van deze groep. Dat was in 1890 nog 
steeds het geval, maar in dat peiljaar hadden ze wel gezelschap gekregen van niet-adellij-
ke collega’s. Een groeiend aantal van de laatsten dankte hun plaats onder de hoogstaange-
slagenen (mede) aan de aanslag patentbelasting, geheven op de uitoefening van handel, 
bedrijf, handwerk of nering,14 maar ook in deze groep leverde de grondbelasting de groot-
ste bijdrage (respectievelijk 69% en 64% van de gemiddelde aanslag).15 Het belang van de 
grondbelasting werd dus minder groot en dat zien we ook bij de edellieden. Omdat juist 
in deze groep een relatief groot deel in 1890 minder grondbelasting betaalde (de gemid-
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delde aanslag grondbelasting was in 1890 lager dan in 1852) vinden we in dat jaar meer 
van hen terug in de lagere belastingklassen.

We kunnen ons afvragen waardoor het verminderde belang van de grondbelasting ver-
oorzaakt is. Een verandering in de onderlinge verhouding van onbebouwd en gebouwd 
onroerend goed zou tot een andere belastingopbrengst hebben kunnen leiden, maar het 
is niet aannemelijk dat deze een dergelijke invloed op het gemiddelde belastingbedrag 
heeft gehad, als is geconstateerd. Verder zouden herzieningen in de grondbelasting die in 
de tweede helft van de negentiende eeuw plaatsvonden geleid kunnen hebben tot lagere 
aanslagen. Maar op landelijk niveau blijkt het gemiddeld belastingbedrag niet te zijn te-
ruggelopen.16 We kunnen dus concluderen dat de toch al bescheiden positie van de adel 
binnen de financiële elite van Noord-Brabant in de tweede helft van de negentiende eeuw 
nog bescheidener werd en dat de oorzaak hiervan te vinden is in het teruggelopen belang 
van grondbezit.

Een analyse van een reeks aanslagen uit verschillende peiljaren kan hierin inzicht bie-
den.17 Deze analyse geeft het volgende beeld. Een aantal families dankte hun positie onder 
de hoogstaangeslagenen (mede) aan hun grondbezit. Leden van de familie De la Court 
figureren met name op de lijsten in de jaren dat zij via vererving beschikten over veel 
onroerend goed,18 mede afkomstig van de familie Half-Wassenaer. Van beide families is 
bekend dat zij voornamelijk leefden van de pachtopbrengsten van hun landbezit.19 De fa-
milie Van den Bogaerde van Terbrugge zien we elk peiljaar op de lijst verschijnen met een 
steeds hogere aanslag, vooral dankzij telkens toegenomen bedragen grondbelasting. Le-
den van de familie De Grez figureren vanaf 1870 ook onder de hoogstaangeslagenen op 
basis van hun aanslagen in de grondbelasting. Het grondbezit van één van hen, J.M.H.J. 
de Grez, lag voor een groot deel buiten de provincie, namelijk in Noord- en Zuid-Holland. 
Toen hij dat inruilde tegen grondbezit in Noord-Brabant betekende dat een verlaging van 
zijn aanslag, maar hij bleef zijn positie onder de elite van de belastingbetalers behouden. 
Ook leden van de familie De Jonge van Zwijnsbergen werden in de tweede helft van de 
eeuw aangeslagen voor bezit buiten Noord-Brabant en dankten daar mede hun hoge po-
sitie aan. M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen werd in 1860 aangeslagen voor grondbezit 
in Zeeland en zijn zoon J. de Jonge van Zwijnsbergen in 1880 voor grondbezit in Zuid-
Holland. Diens zoon, M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen, zag aan het einde van de eeuw 
geen kans een florerend landbouwbedrijf op zijn landgoed te exploiteren en belandde 
in 1890 op de onderste helft van de lijst.20 De familie Wesselman verloor haar topposi-

10   Voor het bepalen van de kengetallen heb ik gebruik gemaakt van de studie van Moes.
11   Moes, Onder aristocraten, bijlage I, 378.
12   Vergelijk Moes, Onder aristocraten, 206-211.
13   Moes, Onder aristocraten, bijlage I, 378.
14   Moes, Onder aristocraten, bijlage I, 378.
15   De landelijke percentages zijn 63% respectievelijk 60%. Moes, Onder aristocraten, bijlage I, 534 tabel 11.
16   Zie voor de herzieningen Moes, Onder aristocraten, bijlage I, 379-380. Op landelijk niveau bedroeg de gemid-

delde aanslag grondbelasting in 1850 f 704,51 en in 1890 voor de bovenste helft f 725,74. Deze bedragen zijn 
berekend aan de hand van Moes, Onder aristocraten, bijlage I, 518 tabel 5.

17   Zie voor de gegevens bijlage 11 tabel 11.1.
18   Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk, bijlage 11, 306.
19   Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk, 88.
20   Zie voor zijn financiële problemen Ronnes en Bijsterveld, ‘Een manifestatie’, 56-57 en paragraaf 5.9.5.
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tie uit 1852 waarschijnlijk door vererving en daaruit resulterende versnippering van het 
bezit aan onroerend goed. De positie onder de hoogstaangeslagenen die één van hen in 
1890 innam, dankte hij waarschijnlijk aan het feit dat hij een groot deel van het familie-
bezit weer in handen had, nadat twee van zijn broers ongehuwd waren overleden. De ge-
broeders Wesselman hebben dus een werkelijke versnippering van hun bezit voorkomen 
door ongehuwd te blijven en samen op het kasteel van Helmond te blijven wonen.21 Niet 
van alle adellijke belastingbetalers kende de aanslag in de grondbelasting zo’n wisselend 
verloop als de toe nu besproken voorbeelden. Van één van de grotere belastingbetalers, 
G. van Beresteijn, bestond de aanslag tussen 1860 en 1884 voor drie kwart uit grondbe-
lasting. Een veel kleiner maar wel stabiel bedrag betaalden L.J.B. van Sasse van Ysselt ge-
durende dezelfde periode en leden van de familie Van Meeuwen vanaf 1860. C.J.W.C.Ph. 
van der Borch genaamd van Rouwenoort ten slotte dankte zijn vermelding vanaf 1860 
voornamelijk aan de aanslag in de patentbelasting maar betaalde ook een stabiel bedrag 
grondbelasting.

De voorgaande analyse laat zien dat de conclusie over het verminderd belang van grond-
bezit wel enige nuance behoeft. Enerzijds deden in de tweede helft van de negentiende 
eeuw enkele adellijke families hun intrede onder de hoogstaangeslagenen van de provin-
cie die we niet tot de grootgrondbezitters kunnen rekenen omdat ze een relatief lage aan-
slag grondbelasting kregen. Anderzijds is het zo dat de lijst met hoogstaangeslagenen een 
indicatie is voor het belang van het grondbezit van individuele leden maar een vertekend 
beeld kan geven over datzelfde belang met betrekking tot een familie. Door vererving en 
versnippering kan een volgende generatie uit de lijst verdwijnen of een lagere plaats in-
nemen, terwijl het grondbezit voor de familie even belangrijk blijft of zelfs toeneemt. We 
zien dan ook dat het grootgrondbezit voor sommige adellijke families de pijler onder hun 
bestaan bleef.22

De adel in Noord-Brabant en de landbouw
Aan de hand van het optreden van een aantal edellieden zien we hierna of zij belang 
hechtten aan de landbouw in het algemeen en die op hun hun grondbezit in het bijzon-
der. Betrokkenheid van de adel bij de landbouw ligt voor de hand, want als ontvangers van 
pachten, eigenaars van tienden en schuldeisers van de plaatselijke boeren hadden veel 
edellieden belang bij een florerende landbouw.23

Het lidmaatschap van landbouworganisaties
Die betrokkenheid bleek bijvoorbeeld uit het lidmaatschap van landbouworganisaties. Al 
in 1805 kwamen er departementale Commissies van Landbouw die, met een onderbre-
king tijdens de Franse Tijd (1810-1813), na de onafhankelijkheid hun werk voortzetten als 
provinciale commissies. In deze commissies bespraken regionale bestuurders en (adel-
lijke) bezitters van landgoederen de belangen van de landbouw en brachten adviezen uit 
aan het (provinciaal) bestuur. Tevens berichtten de leden over het district waarvoor ze ver-
antwoordelijk waren. Tot de in 1805 benoemde leden behoorden onder anderen J.C.G. 
van der Brugghen, P.E.A. de la Court, die van 1815 tot 1845 voorzitter was, en C.F. Wes-
selman sr. De zoon van de laatste vervulde tot 1850 het secretariaat. In 1818 kregen de 
commissies tevens opdracht alert te zijn op natuurrampen en besmettelijke ziekten, de 
nieuwste ontwikkelingen onder de aandacht van de boeren te brengen en mogelijkheden 
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te onderzoeken voor het in cultuur brengen 
van woeste gronden. De commissies leidden 
niet tot spectaculaire resultaten en de leden 
worden gekarakteriseerd als ‘notabelen voor 
wie de landbouw een leerzaam en nuttig tijd-
verdrijf was.’24

In de tweede helft van de jaren veertig wa-
ren er plannen om de commissies op te hef-
fen. Hun werkwijze sloot niet meer aan bij 
de eisen van de tijd, want, zoals Wesselman 
aan De la Court schreef, ‘de bespoediging 
waarop thans meer dan vroeger aangedron-
gen wordt’ maakte bijvoorbeeld het voorzit-
terschap van De la Court niet langer moge-
lijk omdat hij te ver van ’s-Hertogenbosch 
woonde.25 De beide mannen op leeftijd voel-
den zich ook niet meer geroepen zich sterk 
te maken voor de commissie.

In 1850 constateerde de regering dat de 
Nederlandse landbouw floreerde en daar-
om volgde opheffing van de commissies. In 
Noord-Brabant bleef de landbouwcommissie 
als provinciale commissie nog een twintig-
tal jaren bestaan. Het particuliere initiatief had echter een steeds grotere vlucht genomen 
en dit leidde uiteindelijk in 1881 tot de oprichting van de overkoepelende Noordbrabantse 
Maatschappij van Landbouw. Ook bij de verschillende particuliere initiatieven liet de Bra-
bantse adel zich niet onbetuigd. In de jaren twintig van de negentiende eeuw bestond on-
geveer de helft van de leden van het Bossche departement van de Nederlandse huishoude-
lijke Maatschappij uit leden van de onderzoekspopulatie en in de jaren zestig en zeventig 
telde de Maatschappij van Landbouw, Tuinbouw en Veeteelt in Breda en omstreken ook 
enkele adellijke leden.26 In de jaren tussen 1895 en 1910 was zo’n 25% van de onderzoeks-
populatie betrokken bij de Noordbrabantse Maatschappij van Landbouw.

In deze jaren ontstond een breuk in de landbouworganisaties in Noord-Brabant. De 
Maatschappij was in wezen een ‘herenorganisatie’ waarvan weinig boeren lid waren. De-

21   Vergelijk de strategie van de familie Van Foreest om versnippering te voorkomen en het ongedeelde bezit over 
te dragen aan de oudste zoon. Prins, ‘ “Rustoord van mijn blijdste dagen” ’.

22   Vergelijk Moes, Onder aristocraten, 147, over het belang van grondbezit voor de continuïteit van de materiële 
positie van aristocratische families.

23   Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk, 171.
24   Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk, 44; Van der Heijden en Sanders (red.), Noord-Brabant in de negentiende 

eeuw, 163-169; citaat Van Kempen, ‘Een vervagend vooruitzicht’, 52.
25   Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 388, Brief van 10 december 1845.
26   Van der Heijden en Sanders (red.), Noord-Brabant in de negentiende eeuw, 168-171. Leden van de eerste maat-

schappij waren: M. Bowier, J.C.G. van der Brugghen, P.E.A. de la Court, F. van Harencarspel Eckhardt, M.B.W. 
de Jonge van Zwijnsbergen, H.B. Martini, O.A.M.G. de Senarclens de Grancy, C.J. Speelman, J.D. van Tuyll van 
Serooskerken, C.F. Wesselman. Leden van de tweede maatschappij waren: D.C.C. van Boetzelaer, C.J.W.C.Ph. 
van der Borch genaamd van Rouwenoort, P. Six.

Afb. 5.4 W.H.E. baron van der Borch (1848-1908) 
was van 1881 tot 1908 burgemeester van Ginne-
ken en Bavel. Hij was het enige protestantse be-
stuurslid van de NCB (NL-BdSA, Breda Beeldcol-
lectie, foto Firma Schreurs (v/h firma Stutz)).
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zen vonden onderdak bij de in 1896 opgerichte Noordbrabantsche Christelijke Boeren-
bond (NCB).27 In deze bond was de elite zeker niet afwezig, zoals het bestuurslidmaat-
schap van de protestant W.H.E. van den Borch laat zien. Hij had wel bezwaar tegen de 
zijns inziens te katholieke signatuur van de bond. Door de komst van de NCB werd de 
Maatschappij nog meer dan voorheen een organisatie van heren, protestanten en katho-
lieke dissenters. De landelijke elite, waaronder de plattelandsadel, verloor door deze breuk 
in het landbouwfront op den duur haar functie als vertegenwoordiger van het platteland.28

Het Provinciaal Genootschap
Een ander podium waarop Brabantse edelen hun betrokkenheid bij de landbouw demon-
streerden, was het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen. Gouver-
neur Van den Bogaerde van Terbrugge stelde in 1837 in zijn openingsrede dat het genoot-
schap zich naast de bespiegelende wetenschappen ook moest bezighouden met de meer 
praktische en nuttige. Hij pleitte dan ook voor ontginning van woeste gronden, landbouw-
hervormingen en invoering van nieuwe gewassen als hennep, meekrap, klaver en suiker-
bieten.

Medeoprichter A. Martini hield in 1839 een voordracht over het gebruik van gemalen 
beenderen als bemesting van schrale landbouw- en weidegronden. Hij baseerde zich op 
recente buitenlandse literatuur en had bij een naburige landbouwer geëxperimenteerd 
met verschillende grondsoorten en gewassen. Ook had hij voor het malen van de been-

deren proeven genomen in de oliemolen in 
Vught. Hij was enthousiast en drong op ver-
dere proefnemingen aan. In 1873 vertelde 
J.M.H.J. de Grez in zijn functie van chef van 
het bureau voor statistiek in Noord-Brabant 
over de geschiedenis van de in zijn ogen be-
langrijke dennenteelt in de provincie. Dit re-
laas is echter een geschiedkundige verhan-
deling waarin niet ingegaan wordt op de 
situatie van dat moment.29

Een instrument van het genootschap om 
de doelstellingen te bereiken was het uit-
schrijven van prijsvragen. Dit middel bleef 
in de eerste helft van de negentiende eeuw 
nog van betekenis, hoewel de opbrengst ge-
ring was. Aan de hand van de uitgeschreven 
prijsvragen is echter wel te zien waar de be-
langstelling van de heren naar uitging en 
wat zij belangrijk achtten.30 Vooral in de be-
ginjaren en in de jaren vijftig namen land-
bouw en daaraan gerelateerde onderwerpen 
een belangrijke plaats in. De vraagstelling 
was soms heel breed, zoals in 1837, toen men 
vroeg naar de status van de landbouw in 
Noord-Brabant en de middelen ter aanmoe-

Afb. 5.5 Jonkheer mr. A. Martini (1791-1869) was 
medeoprichter van het Provinciaal Genootschap 
voor Kunsten en Wetenschappen. Daarnaast 
toonde hij zich een pleitbezorger van de land-
bouw in Noord-Brabant. Hij publiceerde hierover 
verschillende werken (Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, 
inv.nr. 18, ’s-Hertogenbosch, foto L. Stollenwerk).
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diging hiervan, of in 1850, toen gevraagd werd naar een statistiek van de landontginnin-
gen in Noord-Brabant sinds 1800.31 We komen echter ook heel specifieke vragen tegen, 
zoals in 1838, toen een vraag luidde: Wat is het beste voedsel voor het werkpaard? In 1839 
vroeg men zich af waarom rupsen periodiek en gelijktijdig verschenen en hoe deze bestre-
den konden worden. In 1859 ging de belangstelling uit naar een verhandeling over de uit-
komsten van proeven met de inenting van rundvee tegen longziekte. Twee onderwerpen 
keerden geregeld terug. Dat is ten eerste een meer juridisch onderwerp, dat echter voor de 
landeigenaren onder de leden belangrijk was, namelijk het recht van voorpoting in Noord-
Brabant. In 1841 werd om een verhandeling over dit onderwerp gevraagd, welke vraag in 
1842 en 1846 herhaald werd. In 1860 was dit recht nog een keer onderwerp van een prijs-
vraag. Het meest populair onder de prijsvragen gerelateerd aan de landbouw is echter het 
vraagstuk van de ontginningen. In 1840, 1848, 1850, 1864, 1866 en 1867 draaide een van 

27   Eenzelfde ontwikkeling zien we in Friesland waar de boeren de Friese Maatschappij van Landbouw vooral als 
een organisatie van landeigenaren zagen en daarom overgingen tot de oprichting van een Bond van landpach-
ters en Hypotheekboeren. Kuiper en Frieswijk, ‘Van landadel naar historisch instituut’, 17.

28   Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk, 171-192.
29   Van Oss en Rosendaal, ‘Noordbrabants verleden’, 16; Nl-HtBHIC, 216, GKW, inv.nr. 1, Handelingen van het Pro-

vinciaal Genootschap 1839, 167-206; inv.nr. 7, Handelingen van het Provinciaal Genootschap 1873, 79-89.
30   Van Oss en Rosendaal, ‘Noordbrabants verleden’. In dit artikel wordt mede op basis van de uitgeschreven prijs-

vragen geanalyseerd wat de ontwikkeling van geschiedvisie en belangstellingswereld in samenhang met poli-
tieke en religieuze verhoudingen is geweest.

31   De hier genoemde voorbeelden zijn afkomstig uit Nl-HtBHIC, 216, GKW, inv.nr. 1-6, Handelingen van het Pro-
vinciaal Genootschap 1837-1870.

Afb. 5.6 Ontginning op de Bakelse hei voor rekening van jonkheer C.F. Wesselman van Helmond (1859-
1918), 1914-1918. Het vraagstuk van de ontginningen nam een belangrijke plaats in onder de prijsvragen 
van het GKW die aan de landbouw gewijd waren (NL-EhvRHCE, 20210 Gemeente Helmond).
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de vragen om ontginningen met daaraan gekoppeld bijvoorbeeld de aanleg van kunstwei-
den, de bedijking van aanwassen of de mastbouw als middel bij ontginningen. In 1848 
was H.F. de Grez de auteur van het preadvies dat men in de vergadering behandelde al-
vorens een keuze te maken uit de voorgestelde onderwerpen. Hij benadrukte daarin nog 
eens het belang van de landbouw voor de provincie Noord-Brabant en dan met name het 
belang van ontginningen en de aanleg van kunstweiden. Als lichtend voorbeeld introdu-
ceerde hij M.A.J. van der Beken Pasteel, die zich op zijn landgoed in de heerlijkheid Aalst 
bezig hield met ontginningen.32

Brabantse edellieden en de bevordering van de landbouw
Van der Beken Pasteel is één van de edellieden die zich ook buiten georganiseerd ver-
band bezig hield met het bevorderen van de landbouw. Dat gebeurde tevens in andere 
delen van het land. F.G. baron van Lynden experimenteerde al in 1810 met de suikerfa-
bricage en richtte zich op de bescherming van de teelt van koolzaad in Gelderland. De 
Friese adel was betrokken bij de bosbouw maar spande zich tijdens de landbouwcrisis 
ook in nieuwe mogelijkheden voor de Friese landbouw te openen, bijvoorbeeld door de 
oprichting van een zuivelfabriek en door zich in te zetten voor kredietverbetering en het 
verstrekken van landbouwleningen. Ch.L.A.J. graaf van Limburg Stirum richtte zich in 
het begin van de twintigste eeuw onder meer op de verbetering van onrendabele terrei-
nen. Een laatste voorbeeld van een enthousiast bevorderaar van de landbouw uit de adel-
stand is O. baron van Wassenaer. Hij hield zich bezig met het rendabeler maken van zijn 
landgoed door het bijhouden van een nauwkeurige boekhouding en het experimenteren 
met bemesting.33

Opvallende aspecten van deze voorbeelden zijn het experimentele karakter van sommi-
ge bezigheden en het zich richten op nieuwe mogelijkheden. Dat zien we ook bij een aan-

Afb. 5.7 Ontwerptekening voor 
een schaapskooi, de ‘Spaanse 
schop’, die is opgetrokken op 
het landgoed van de familie Van 
der Brugghen bij kasteel Croy 
te Aarle-Rixtel (NL-EhvRHCE, 
12087, VdB).
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tal Brabantse edellieden die goed passen tussen de hiervoor genoemde voorbeelden. Ie-
mand die door het toegenomen belang van de landbouw en de stijgende landbouwprijzen 
aan het eind van de achttiende eeuw al nieuwe mogelijkheden zag, was C.F. Wesselman 
sr. Hij kocht daarom in 1780 de heerlijkheid Helmond en ging zich op allerlei manieren 
bezig houden met de verbetering van de landbouw op zijn bezitting. Dominee Hanewin-
ckel omschreef hem ‘als een liefhebber en een uitmuntend verbeteraar van de landbouw’. 
‘Niemand in de Meierij overtrof hem hierin.’ Een groot probleem op de schrale gronden 
in Zuidoost-Brabant was de bemesting. Wesselman ontwikkelde plannen om het stads-
afval uit het westen van het land naar deze omgeving te transporteren. Als secretaris van 
de Commissie van Landbouw deed zijn zoon in de jaren 1806-1808 onderzoek naar en 
kwam met een plan voor een betere afwatering van de Peel zodat van dat waardeloze moe-
ras een belangrijk agrarisch gebied gemaakt kon worden. Kortom, vader en zoon Wes-
selman ontwikkelden onder het motto ‘water en heide’ voortdurend plannen ter verbete-
ring van de landbouw. Ze kregen daarbij steun van hun buurman, J. de Jong van Beek en 
Donk, die zich ook op zijn eigen landgoed inzette voor verbetering van de landbouw.34 Een 
andere buurman, J.C.G. van der Brugghen, experimenteerde op zijn landgoed bij kasteel 
Croy onder Aarle-Rixtel met Spaanse schapenrassen en de wouwcultuur. Weer een andere 
buurman, J.D. van Tuyll van Serooskerken beproefde in zijn heerlijkheid Heeze-Leende-
Zesgehuchten de aanplanting van grove den en lariks. Dat gold ook voor grootgrondbezit-
ters als J.Th. Smits en H.B. Martini, die evenals P.E.A. de la Court en Th.C. van Rijckevor-
sel hun landbouwkundige kennis en adviezen aan het papier toevertrouwden.35

De zoon van Martini zijn we al tegengekomen als de enthousiaste bevorderaar van bemes-
ting met gemalen beenderen. Hij was een vooruitstrevend man, die zich baseerde op recente 
literatuur en wetenschappelijke experimenten. In 1830 publiceerde hij het boekwerkje Iets 
nopens den staat der ontginningen.36 Daarin ging hij eerst in op de oorzaken van de geringe ont-
wikkeling van de landbouw in Noord-Brabant. Vanaf 1815 was geprobeerd om de weerstand 
van gemeentebesturen tegen ontginningen weg te nemen. Martini propageerde als ontgin-
ningsmethode het aanleggen van bossen met voornamelijk schaarhout. Op basis van zijn 
eigen ervaring van negen jaar gaf hij een beschrijving van de methode en een kosten-baten-
analyse. Hij verklaarde zich bereid andere landbouwliefhebbers van inlichtingen te voorzien.

Gedurende een aantal jaren heeft men in Noord-Brabant ook geprobeerd de zijdeteelt 
van de grond te krijgen. Om de ontwikkeling daarvan te ondersteunen publiceerde Marti-

32   Nl-HtBHIC, 216, GKW, inv.nr. 2, Handelingen van het Provinciaal Genootschap 1848, 38-44.
33   Kuiken, ‘ “Een hoogst verdienstelijk burger” ’, 90-91; Kuiper, Adel in Friesland, 214-217; Mulder-Radetzky en De 

Vries, Geschiedenis van Oranjewoud, 71-73; Kuiper, ‘Van Heerlijkheid naar Familiestichting’, 207-208. Behalve 
edellieden hielden ook andere plattelandselites zich bezig met de bevordering van de landbouw, zoals bijvoor-
beeld de Enschedese textielelite. Hammer-Stroeve, Familiezoet, 55.

34   Van Kempen, ‘Het landbouwhart’, 171-172, 18-181, citaat 171; Heeren, Geschiedenis van het kasteel-raadhuis, 297; 
Vonk, ‘Carel Wesselman’; Leenders en Thelen, Eyckenlust, 121-123.

35   Caspers e.a., Landgoederen, 323-326, 443; Van Kempen, ‘Het landbouwhart’, 177, 181; Scholten van Aschat, ‘Ja-
gershagen’; Van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties, 362-363. Smits was de vader van J.J. 
Smits van Eckart en Van Rijckevorsel die van A.Th. van Rijckevorsel van Kessel en J.J. van Rijckevorsel.

36   Martini van Geffen, Iets nopens den staat der ontginningen. In dit boek noemt hij als mensen die zich op de weg 
van de vooruitgang bewegen, naast de al eerder genoemde C.F. Wesselman sr., Th.C. van Rijckevorsel, J.D. van 
Tuyll van Serooskerken, H.B. Martini (zijn vader) en J.Th. Smits, ook zijn grootvader A. Martini en zijn buren 
Van Beresteijn en Van Lanschot.
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ni in 1833 een handleiding en in 1836 een bijdrage.37 Ook in deze publicaties toont Martini 
zich weer de wetenschappelijke onderzoeker die feiten verzamelt, literatuur bestudeert, 
een vergelijking trekt met vergelijkbare experimenten in het buitenland en op basis van 
een analyse van de pro’s en contra’s komt tot een positief advies. Martini was overigens 
niet de enige edelman die iets zag in de zijdeteelt ter bevordering van de welvaart in de 
provincie en ook de provinciale overheid stond niet afwijzend tegenover de plannen. Gou-
verneur Van den Bogaerde pleitte onder andere voor de zijdeteelt in zijn openingsrede van 
het Provinciaal Genootschap. Dit resulteerde in 1838 in de oprichting van de Maatschap-
pij ter Bevordering van de Aankweeking van den witten Moerbezieboom en de Invoering 
der Zijdeteelt in de Provincie Noord-Braband. De maatschappij was echter geen succes en 
hield in 1855 op te bestaan nadat al in 1847 de activiteiten gestaakt waren.38

Een edelman die niet zozeer naar buiten trad met zijn hartstocht voor de landbouw was 
de zoon van P.E.A. de la Court, L.J.A.A. de la Court. Hij schreef meerdere notitieboeken 
vol over de landbouw op het eigen landgoed Baest en over de meer algemene agrarische 
problematiek. Hiervoor gebruikte hij het grootboek dat hij in zijn functie als administra-
teur van ’s Rijks schatkist bijhield. Zijn ware interesse lag niet zozeer bij deze functie als 
wel bij het reilen en zeilen op zijn landgoed. Evenals bijvoorbeeld O. baron van Wasse-
naer gebruikte hij vooral dit eigen landgoed en het beheer ervan om de landbouw te be-
vorderen. Hoezeer dat beheer hem aan het hart ging, mag blijken uit de instructie die hij 
in 1849 schreef voor zijn vrouw en kinderen over het beheer van het landgoed in het geval 
van zijn overlijden.39

Het merendeel van de mannen die in het voorgaande de revue zijn gepasseerd behoor-
de tot de (groot)grondbezitters onder de Brabantse adel. Bij de bevordering van de land-
bouw in het algemeen door middel van ontginningen, technologische vernieuwingen en 
productdiversificatie speelde natuurlijk ook het eigen belang een grote rol. De gepropa-
geerde verbeteringen leidden tevens tot een betere rentabiliteit op de eigen landgoederen. 
Daarmee was hun gedrag goed vergelijkbaar met dat van de Friese en Gelderse landadel.40

Afb. 5.8 Getekende kaart van landgoed Baest, 1872. Het beheer van dit landgoed ging jonkheer mr. L.J.A.A. 
de la Court (1795-1865) zozeer aan het hart dat hij in 1849 een instructie schreef voor zijn vrouw en kinde-
ren over het beheer ervan, indien hij zou komen te overlijden (Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 1290).
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De Brabantse adel en de heffing van de tienden41

Dat het algemeen belang en het eigen belang niet altijd samengingen, zien we bij de hef-
fing van de tienden. Eigenaren van tienden hadden recht op een deel van de oogst van een 
bepaald gebied, de tiendklamp of het tiendblok.42 Dat was in principe een aantrekkelijk be-
zit want eigenaren konden profiteren van een deel van de oogst zonder arbeid te leveren, 
investeringen te doen of risico te lopen, waarbij de hier tegenoverstaande verplichting tot 
onderhoud van de kerken verwaterd was. Zeker in de periode van stijgende landbouwprij-
zen vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw leverden tienden een flinke opbrengst 
op. In sommige heerlijkheden maakten de tienden een groot deel of zelfs het grootste 
deel van de inkomsten uit. De eigenaren van tienden behoorden dan ook tot de rijkere in-
woners van Noord-Brabant.43 Tienden vielen onder de onroerende goederen en konden in 
verschillende ridderschappen worden ingebracht bij de admissie. Voor zover ik heb kun-
nen nagaan heeft in Noord-Brabant alleen J.O. de Jong van Beek en Donk in 1890 een 
tiendklamp ingebracht.44

De aantrekkelijkheid van de tienden bracht Wesselman sr. ertoe om in 1812 samen met 
een partner de domeintienden van Soerendonk en Maarheeze te kopen. Als lid van de 
Commissie van Landbouw had hij juist gepleit voor afschaffing van de novale tienden, die 
een belemmering vormden bij de ontginning van woeste gronden en enkele jaren voor de 
aankoop had hij de tienden nog ‘de kanker van de landbouw’ genoemd. Ook zijn zoon was 
deze mening toegedaan en schreef in de jaren veertig ‘dat het heffen van tienden uit des-
zelfs aard eene zeer hatelijke belasting is’.45 Uit deze aankoop blijkt echter dat als het erop 
aankwam, het eigen belang toch zwaarder woog dan het algemeen belang.

Vader en zoon Wesselman konden echter niet ongestoord genieten van hun bezit en 
zagen voortdurend gevaren. Tijdens de voorbereiding van het Burgerlijk Wetboek werd 
besloten tot het beginsel van afkoopbaarheid en dat zou leiden tot een gevoelig verlies op 
hun bezit. In het algemeen was de juridische situatie rondom de tienden complex en on-
duidelijk, hoewel de totstandkoming van het Burgerlijk Wetboek in 1837 wel enige dui-

37   Martini van Geffen, Handleiding; Martini van Geffen, Bijdrage.
38   Vis, ‘Provinciaal bestuur van Noord-Brabant’, 37-39; Jongmans, Kroniek, 7-19; Mikkers, Zijdeteelt; Nl-HtBHIC, 

216, GKW, inv.nr. 1, Handelingen van het Provinciaal Genootschap 1837, 56. Naast de ‘usual suspects’ Wessel-
man jr., De la Court, Van der Beken Pasteel, Van Tuyll van Serooskerken en H.B. Martini, vervulden ook F.X. Ver-
heyen, H.F. de Senarclens de Grancy, J. Bowier en M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen een functie in de maat-
schappij.

39   Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk, 111; Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 1284, Instructies van Leopoldus J.A. 
de la Court aan zijn echtgenote en kinderen voor beheer landgoed Baast, voor het geval hij komt te overlijden, 
1849. Zie voor de lotgevallen van landgoed Baest Caspers e.a., Landgoederen, 348-353.

40   Van Kempen, ‘Het landbouwhart’, 172; Kuiper, Adel in Friesland, 224-225; Sleebe, ‘Tussen regeringsmacht en 
dorpscultuur’, 284-285.

41   Deze paragraaf is, tenzij anders vermeld, gebaseerd op de artikelenreeks Douma, ‘De strijd om de tienden’.
42   Ook bij garfpacht had de pachtheer recht op een deel van de oogst. Sleebe beschouwt dit stelsel als nadelig 

voor zowel pachtheer als pachter. De nadelen voor de pachtheer werden bij de tienden ondervangen door deze 
te verpachten. De garfpacht werd vanaf het midden van de negentiende eeuw vervangen door geldpacht. Slee-
be, ‘Tussen regeringsmacht en dorpscultuur’, 283.

43   Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk, 62; Van Kempen, ‘Het landbouwhart’, 185; Coenen, Baanderheren, 305; Kap-
pelhof, ‘Heren in beweging’, 57-60.

44   d’Ablaing van Giessenburg, De Ridderschappen, 22-24; bijlage 12 tabel 12.4.
45   Van Kempen, ‘Een vervagend vooruitzicht’, 52; Van Kempen, ‘Het landbouwhart’, 192.
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delijkheid schiep zonder echter een oplossing te bieden voor alle twistpunten. Er werden 
processen over gevoerd waarbij dan de ene en dan de andere partij in het gelijk gesteld 
werd. Deze grillige juridische erfenis van het Ancien Régime verklaart ook de grote be-
langstelling voor rechtsgeschiedenis onder de leden van het Provinciaal Genootschap. 
Een van hen beschreef bijvoorbeeld in een dissertatie de rechtsgeschiedenis van de tien-
den in Noord-Brabant.46 Een belangrijk proces was dat over de tienden van Heeze en 
Leende in 1849 en het hoger beroep hiervan in 1850. De tiendheffer in de heerlijkheid 
Heeze-Leende-Zesgehuchten, de familie Van Tuyll van Serooskerken, werd in het gelijk 
gesteld en mocht de tienden blijven vorderen. Een belangrijk punt in de uitspraken van 
zowel de rechtbank als het gerechtshof was dat opheffing van de heerlijke rechten niet 
had geleid tot aantasting van de novale tienden47 en dat door de Staatsregeling van 1798 
het tiendrecht niet was vervallen. Dat is ook logisch want het tiendrecht viel niet onder de 
ambachtsgevolgen van een heerlijkheid.48 In het geval van Heeze was het tevens belang-
rijk dat de tienden geen feodale oorsprong hadden en dat deze heerlijkheid werd gezien 
als een allodiale heerlijkheid. De eigenaren van de tienden beschikten over het universe-
le tiendrecht over de gehele gemeente inclusief de novale tienden over nog te ontginnen 
gronden.49

Het proces vond plaats in een periode waarin de heffing van de tienden onder grote 
druk stond. Op verschillende plaatsen mislukte de verpachting van de tienden zodat de 
eigenaars van de tienden zelf voor het binnenhalen moesten zorgen. Deze ondervonden 
daarbij veel hinder van boeren die weigerden de tienden af te dragen en die daarnaast ook 
collectief actie voerden door middel van optochten en ketelmuziek. Bij al dit rumoer was 
er bijvoorbeeld in Leende in 1849 sprake van een schietincident. De overheid greep in 
door in 1848 op verschillende plaatsen in Zuidoost-Brabant militairen te stationeren. Al 
met al waren de tienden zo langzamerhand een minder lucratief bezit geworden. Wessel-
man jr. schreef daarover aan gouverneur A.J.L. Borret: ‘Het loopt met de tienden ten ein-
de’ en ‘de geest van den tijd brengt dit mede, tiendens zijn thans droevige bezittingen’.50 
Hij verkocht ze in de zomer van 1849 dan ook aan de gemeente.

Op meer plaatsen kochten gemeentebesturen de tienden op nadat de wet van 29 augus-
tus 1848 de verkoop van domaniale tienden – dit zijn tienden in het bezit van Rijks Do-
meinen – vereenvoudigde. Op andere plaatsen gingen de tienden over naar groepen boe-
ren, zoals in Tongelre. Daar kocht J.J. Smits van Eckart voor f 23.100 de tienden op een 
veiling waarna deze in handen kwamen van een zestal landbouwers. De verkoop van de 
heerlijkheid Boxtel en Liempde aan J.H. Mahie leidde in 1857 tevens tot de aankoop van 
de tienden door de gemeente.51 In 1872 volgde wetgeving die de afkoopbaarheid van parti-
culiere tienden verbeterde waardoor dat op grotere schaal plaatsvond. In Heeze kocht een 
groep dorpsnotabelen de tienden al in 1870 van de familie Van Tuyll van Serooskerken, 
waarna in 1877 hetzelfde in Leende gebeurde. In datzelfde jaar vond ook de aankoop van 
het tiendrecht van Kasteren bij Liempde plaats.52 Na de afkoop inden de nieuwe eigenaars, 
bijvoorbeeld in de vorm van een tiendencommissie, de tienden nog een aantal jaren om 
de aankoopsom af te betalen. Soms waren de tienden niet in handen van de eigenaren 
van de grond. De wet van 1872 bood dezen de mogelijkheid de tienden tegen de in de wet 
vastgestelde waarde over te nemen.53

De inwerkingtreding op 1 januari 1909 van de Tiendenwet van 1907 betekende het de-
finitief einde van de tienden in Nederland. In het begin van de negentiende eeuw waren 
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de tienden nog zo’n aantrekkelijk bezit dat deze ook voor de adellijke eigenaren een ruime 
bron van inkomsten betekenden. Zoals een aantal van hen zelf ook wel inzag, vormden de 
tienden een rem op de ontwikkeling van de landbouw en leidden deze vooral in perioden 
van agrarische laagconjunctuur tot verarming van de plattelandsbevolking. Uiteindelijk 
woog het algemeen belang zwaarder dan het particuliere belang en moesten de tiendei-
genaren afzien van deze lucratieve inkomstenbron. Voor een aantal zal dat een financiële 
aderlating hebben betekend en/of een verschuiving naar andere inkomstenbronnen. Al 
met al leidde de teloorgang van deze door de plattelandsbevolking vaak als knellend erva-
ren band tussen de elite en henzelf op den duur tot een geringere betrokkenheid van de 
elite bij het platteland.

De Brabantse adel en Brabantse heerlijkheden
Tijdens het Ancien Régime vormde een heerlijkheid met alle eventueel daaraan verbon-
den gevolgen een aantrekkelijk bezit.54 De eigenaar van een hoge heerlijkheid ontleende 
bijvoorbeeld aanzien aan zijn bezit en de heerlijke rechten waren een belangrijke bron 
van inkomsten. Ze betekenden echter ook dat de bezitter een meer of minder grote mate 
van zeggenschap had over de bevolking die woonde in het gebied waaraan de rechten ver-
bonden waren. Als de eigenaar van de heerlijke rechten ook de enige of grootste grondbe-
zitter in de heerlijkheid was, dan kunnen we met recht spreken over iemand die het leven 
van de bevolking op allerlei gebieden en in grote mate bepaalde. Aan deze grote invloed 
kwam een einde toen in 1798 de heerlijke rechten werden afgeschaft.

In 1814 volgde herstel van een deel van de rechten en een provisioneel herstel van de 
voordrachtsrechten, die inhielden dat de heer het recht had een voordracht te doen bij de 
benoeming van overheidsfunctionarissen in zijn heerlijkheid.55 Voor de belangrijkste 
rechten waarbij de eigenaar in zekere mate het overheidsgezag uitoefende (de eigenlijke 
heerlijke rechten), gold dit niet. Een definitieve regeling moest worden opgenomen in de 
provinciale reglementen voor het platteland. Daarover kwam men in 1819 tot overeen-
stemming. Ook de voordrachtsrechten verdwenen toen van het tapijt en de eigenaren kre-
gen een compensatieregeling aangeboden voor het geleden verlies.56 Sommige eigenaren, 

46   Duijvendak, ‘Boeren en collectieve actie’, 370; Van Kempen, ‘Het landbouwhart’, 199; Van Oss en Rosendaal, 
‘Noordbrabants verleden’, 37; Martini van Geffen, De juris decimandi.

47   Duijvendak, ‘Boeren en collectieve actie’, 379.
48   Ketelaar, ‘Heerlijkheidsgevolgen’, 34.
49   In een allodiale heerlijkheid is de heer volle eigenaar van de grond op het moment van vorming van de heerlijk-

heid. Van den Auweele, ‘Het heerlijke stelsel’, 19.
50   Duijvendak, ‘Boeren en collectieve actie’, 372.
51   Op den Buijs, Open venster op Eckart, 118; Duijvendak, ‘Boeren en collectieve actie’, 371-372; Coenen, Baander-

heren, 328.
52   Coenen, Baanderheren, 329. Verkoopster was de dochter van J.H. Mahie, echtgenote van J.M.H.J. de Grez.
53   L.A. de Gruijter, eigenaar van landerijen die in de tiendklamp de Pettelaarsche tiende lagen, wilde in 1873 deze 

op basis van de wet van 12 april 1872 overnemen van de eigenaren, de familie De Senarclens de Grancy. Nl-Ht-
BHIC, 361, ASV, inv.nr. 1745, Berail, Louise S., weduwe Senarclens de Grancy, Henri F. Baron de, afkopen tien-
den, 1873.

54   Ketelaar, ‘Heerlijkheidsgevolgen’; Kappelhof, ‘Heren in beweging’, met name 60; Van Nierop, Van ridders tot re-
genten, 122-126; Groenveld, ‘Terug naar Wassenaar’, 84, 115-117; Aalbers, ‘Mutando Non Mutor’, 159; Fockema 
Andreae, De Nederlandse staat, 77. De laatste heeft het over de ‘souvereine bevoegdheden’ die de heren preten-
deerden en ook wel uitoefenden.

55   Deze alinea is gebaseerd op Latjes, ‘De doodslaap’.
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onder wie de edellieden J.D. van Tuyll van Serooskerken, eigenaar van de heerlijkheden 
Heeze-Leende en Zesgehuchten, en C.J. Speelman, eigenaar van de heerlijkheden Hees-
wijk en Dinther, boden enkele jaren felle tegenstand. De eerste deed in 1825 nog een po-
ging de hele regeling van tafel te krijgen maar moest ten slotte toegeven. Latjes spreekt 
van een gerechtvaardigd protest, want de geboden vergoeding stond in geen verhouding 
tot het verlies aan inkomsten, zoals Van Tuyll van Serooskerken de autoriteiten ook voor-
rekende.57

Het ging de heren niet alleen om een verlies aan inkomsten maar ook wel degelijk om 
het verlies van macht en invloed. Dat zien we aan de casus Wesselman en Helmond.58 Bij 
de bestuurlijke inrichting van het platteland werd Helmond in 1814 in eerste instantie als 
stad geclassificeerd. Dat betekende dat Helmond de status van heerlijkheid verloor, waar-
mee een eventuele aanspraak op bestuurlijke heerlijke rechten definitief van de baan was. 
Wesselman sr. wendde al zijn invloed aan om dit te voorkomen. Op plaatselijke niveau 
kreeg hij het voor elkaar dat er een verzoekschrift werd ingediend om van Helmond geen 
stad te maken. Samen met D.J.F. van Hogendorp, eigenaar van de heerlijkheid Tilburg en 
Goirle, die in hetzelfde schuitje zat, protesteerde hij tegen de classificatie van Helmond 
en Tilburg als stad. Van Hogendorp verloor zijn rechten in Tilburg, dat een stad bleef. Bij 
de compensatieregeling in 1819 kreeg deze dan ook alleen schadeloosstelling voor Goirle. 
Voor alle zekerheid regelde Wesselman dat zijn zoon werd benoemd tot arrondissements-
commissaris, maar op enig moment leek het erop dat deze functionaris alleen iets te zeg-
gen zou krijgen over de dorpen in zijn district. Alle inspanningen van Wesselman leidden 
ertoe dat bij de nieuwe indeling van Provinciale Staten in 1815 Helmond geen stad meer 
was.59 De aanval op de beperking van zijn macht en invloed was in eerste instantie afgesla-
gen, maar ook hij ging in 1819 toch akkoord met de compensatieregeling.

Al deze gebeurtenissen deden niet direct iets af aan de populariteit van de heerlijkheid. 
Het bezit ervan bracht naast inkomen vooral een zekere status met zich mee. Tot 1855 
werden heerlijkheden en eigenaren opgenomen in de provinciale almanakken. In de pe-
riode tot 1848 mochten heerlijkheden zich verheugen in de belangstelling van het Pro-
vinciaal Genootschap, zoals blijkt uit de voor de prijsvragen aangedragen kwesties, waar-
van een aantal handelt over heerlijkheden of hieraan gerelateerde onderwerpen. In het 
algemeen gaf deze periode tevens een opleving te zien in de interesse voor het verwerven 
van een heerlijkheid.60 Ook in Noord-Brabant wisselden heerlijkheden van eigenaar. Acht 
heerlijkheden werden aangekocht door edellieden of mannen die op een later tijdstip zelf 
of van wie de nazaten deel gingen uitmaken van de Brabantse adel. Daarnaast kwamen 
twee heerlijkheden waarvan de aankoop in deze periode plaatsvond, later in handen van 
een adellijke familie.61

De grondwetswijziging van 1848 betekende het definitieve einde van het publiekrech-
telijke karakter van de heerlijkheid.62 De rechten gebaseerd op het leenstelsel waren ver-
vallen. Wel konden aan een heerlijkheid nog rechten verbonden zijn die gebaseerd waren 
op de regalia. Dat dit een belangrijk onderscheid is, zullen we nog zien bij de behandeling 
van het heerlijk jachtrecht. Voor veel edellieden was dat laatste recht een belangrijk bezit 
als onderdeel van hun adellijke identiteit en voor niet-edellieden werkte het bezit ervan 
statusverhogend. Toen F.A.A. van Lanschot in 1833 de heerlijkheid Berlicum, Middelrode 
en Kaathoven kocht, verzekerde hij zich in principe van het heerlijk jachtrecht. Hij schafte 
zich dus vooral een statussymbool aan.63 Andere statussymbolen die aan een heerlijkheid 
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verbonden bleven, waren het recht een heerlijkheidswapen te voeren en het recht tot het 
voeren van een suffix, bestaande uit de naam van de heerlijkheid achter de geslachtnaam.

Het was in Nederland al sinds jaar en dag gebruik dat de eigenaar van een heerlijkheid 
de naam van deze heerlijkheid toevoegde aan zijn geslachtsnaam om aan te geven dat het 
hier ging om de ‘heer van de heerlijkheid’. De familie De Jong, eigenaar van de heerlijk-
heid Beek en Donk, noemde zich bijvoorbeeld De Jong van Beek en Donk. Het gebruik 
had ook tot doel van een familie de verschillende takken te kunnen onderscheiden, maar 
dat was sinds de instelling van de burgerlijke stand in 1811 niet meer nodig. De toevoeging 
kon echter nooit deel gaan uitmaken van de geslachtsnaam. Toch was het in veel gevallen 
zo ‘dat allengskens zulk een naam als het ware als geslachtsnaam is aangenomen en ook 
aan de afstammelingen van zulk een eigenaar in de akten, waarin zij voorkomen, derge-
lijke toenaam is toegevoegd.’64 In 1859 trachtte de overheid iets te ondernemen tegen dit 
misbruik waaraan zij zich zelf overigens ook schuldig maakte. Het gebruik bleek echter 
niet zo maar uit te roeien, want in 1886 stuurde de Nederlandsche Heraut nog een open 
brief aan de Minister van Justitie om tegen het onjuist inschrijven van familienamen in 
de burgerlijke stand te protesteren.65

Ook aanzienlijke Brabantse families voegden de naam van hun heerlijkheid toe aan 
hun geslachtsnaam. De tak Van Tuyll van Serooskerken die op kasteel Heeze woonde, 
werd vaak aangeduid met ‘Van Tuyll van Serooskerken van Heeze en Leende’ ter onder-
scheiding van andere takken van dit geslacht en de familie Verheyen noemde zich op 
rouwbrieven, bidprentjes en in krantenartikelen ‘Verheyen van Loon op Zand’.66 De fa-
milies De Jong en De Roy bezaten al voor 1800 een heerlijkheid en de namen ‘De Jong 
van Beek en Donk’ en ‘De Roy van Zuidewijn’ waren dan ook voor de invoering van de 
burgerlijke stand al in gebruik. De familie Wesselman was sinds 1780 in het bezit van 
de heerlijkheid Helmond en heette in het algemeen spraakgebruik ‘Wesselman van Hel-
mond’. Deze naam is echter pas sinds de bekrachtiging in 1881 de officiële geslachtsnaam 
van de familie. A. Martini en F.A. de Jonge, als gevolmachtigde voor zijn zoon, kochten in 
1819 respectievelijk 1820 de heerlijkheden Geffen en Zwijnsbergen.67 De uit deze kopen 
resulterende namen ‘Martini van Geffen’ en ‘De Jonge van Zwijnsbergen’ zijn ook als ge-
slachtsnaam in de burgerlijke stand terechtgekomen. Andere families kochten een heer-

56   Zie voor de compensatieregeling bijlage 11 tabel 11.4.
57   Douma, De bewoners van kasteel Heeze, 17. De opbrengst uit de verkoop van ambten bedroeg ooit f 1.160 per 

jaar terwijl de toegezegde schadevergoeding f 153 groot was.
58   Zie voor de casus Helmond Van Kempen, ‘Districtscommissaris Wesselman’.
59   Van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties, 81.
60   Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk, 84; Van der Burg, ‘Heerlijkheden na 1848’, 206. De belangstelling van het 

Provinciaal Genootschap blijkt uit de prijsvragen van 1840, 1842 en 1847. Nl-HtBHIC, 216, GKW, inv.nr. 1, Han-
delingen van het Provinciaal Genootschap 1840 en 1842; inv.nr. 2, Handelingen van het Provinciaal Genoot-
schap 1847.

61   Bijlage 11 tabel 11.5.
62   Van der Burg, ‘Heerlijkheden na 1848’.
63   Van der Heijden, De Wamberg, 108-109; Van Immerseel en Tromp, ‘Wonen in Arcadië’, 24.
64   De Hoge Raad van Adel, 196-198, Circulaire van 15 februari 1859, citaat 197.
65   Gietman, ‘Genealogie, waarheid en statusangst’, 189.
66   Gelevert, ‘De bewoners’, 109-110. De familie was in 1856 in het bezit van de heerlijkheid gekomen en mocht 

zich dus ‘Heer van’ noemen.
67   Zwijnsbergen was eigenlijk geen heerlijkheid meer en dat gaf ook problemen ten aanzien van de naam ‘De Jon-

ge van Zwijnsbergen’. Zie bijlage 11 noot 9.
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lijkheid wellicht mede om hun naam een onderscheidend of fraaier aanzien te geven. Het 
gaat om een tak van de familie Van Rijckevorsel en twee takken van de familie Smits. In 
1840 kocht A.Th. van Rijckevorsel Kessel, waarna hij de naam ‘Van Rijckevorsel van Kes-
sel’ vanaf 1843 officieel mocht gebruiken, twee jaar nadat hem de titel baron verleend was. 
De familie Smits bezat de heerlijkheid Eckart al sinds 1828, maar nadat die tak in 1841 ver-
heven werd, liet deze de naam ‘Smits van Eckart’ in 1843 officieel vastleggen. Een andere 
tak kocht in 1836 de heerlijkheid Oijen en nazaten uit deze tak lieten in 1926 de naam 
‘Smits van Oyen’ bekrachtigen, nadat één van hen in 1909 verheven was.

Uit deze voorbeelden blijkt dat ook in Noord-Brabant de waarde van een heerlijkheid 
mede bestond uit de mogelijkheid de naam ervan aan de eigen geslachtsnaam te verbin-
den. In de eerste decennia van de negentiende eeuw ging dat nog op de manier die sinds 
jaar en dag gebruikelijk was. Toen in de loop van de eeuw dat gebruik onder druk kwam 
te staan, liet men de naamswijziging officieel vastleggen. In drie gevallen volgde die vast-
legging op het verkrijgen van de adellijke status of een promotie binnen de adelstand, 
waarmee zo’n promotie extra glans kreeg. Duidelijk is dat een heerlijkheid niet alleen een 
economische waarde kon hebben maar tevens of vooral een symbolische. Het lijkt erop 
dat ook leden van de Brabantse culturele elite in de ban raakten van ficties van adeldom 
en heerlijkheden.68 Het bezit van een heerlijkheid bood hun een middel in de strijd om 
Oben zu bleiben nu zij daar eenmaal waren gekomen. De zucht tot distinctie als aspect 
van het beschavings- of standsdefensief waarmee de laat-negentiende-eeuwse notabelene-
lite qua levensstijl reageerde op de veranderde omstandigheden, valt ook terug te zien in 
het exclusiever doen zijn van de geslachtsnaam.69 Het bezit van een heerlijkheid bepaalde 
daarnaast mede de identiteit van een geslacht, zeker als die heerlijkheid gedurende lan-
gere tijd deel uitmaakte van hun bezittingen.70 Toen in de loop van de negentiende eeuw 
het bezit ervan economisch gezien niet aantrekkelijker werd, deden Brabantse adellijke 
families hun bezit toch niet van de hand, maar vererfden heerlijkheden op een volgende 
generatie.71 

5.3 Facetten van de band tussen adel en plaatselijke omgeving

Vooral adellijke families op het platteland namen een belangrijke plaats in de lokale sa-
menleving in. Zeker in Noord-Brabant konden deze families deze plaats nog lang behou-
den. De provincie verstedelijkte in de loop van de negentiende eeuw wel, maar vooral de 
kleine dorpen op het platteland vormden in economisch en sociaal opzicht nog lang een 
stabiele omgeving.72 En in zo’n omgeving liep de dominerende positie van de plattelands-
adel niet gauw gevaar.73 Toch kwamen ook de inwoners van de dorpen steeds meer in aan-
raking met invloeden van buiten en waren zij dankzij infrastructurele verbeteringen in 
staat zelf de contacten met de buitenwereld te onderhouden. Ze gingen zich organiseren 
en dat leidde bijvoorbeeld, zoals we hiervoor gezien hebben, tot een grotere deelname van 
de boeren aan boerenorganisaties en een terugtreden van de ‘heren’.74 Tot die verbeterde 
bereikbaarheid droeg de plaatselijke adel soms zelf bij. De aanleg van de provinciale weg 
van Berlicum naar Veghel werd bevorderd door gouverneur A.J.L. van den Bogaerde van 
Terbrugge. De aanleg van deze weg diende zowel het algemeen belang als het persoonlijk 
belang van de gouverneur, die daarmee over een snelle verbinding beschikte tussen het 
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gouvernementsgebouw in de provinciehoofdstad en zijn kasteel in Heeswijk.75 De wedu-
we van J.D. van Tuyll van Serooskerken zorgde er met een aanzienlijke financiële bijdrage 
voor dat de weg Eindhoven-Weert via Geldrop en Heeze ging lopen en droeg verder bij aan 
de aanleg van de weg naar Meijel.76

De band tussen de adel en de plaatselijke omgeving had verschillende facetten. We 
hebben hiervoor gezien dat verschillende Brabantse edellieden behoorden tot de (groot)
grondbezitters en/of eigenaar van een heerlijkheid en/of tienden waren. Dat betekent dat 
tussen hen en een (groot) deel van de plattelandsbevolking sprake was van een econo-

68   Kuiper en Van der Laarse, ‘Inleiding’, 17. Kenmerkend voor de bestuurscultuur van de ‘notabelenelite’ was on-
der andere het in de ban geraken van ficties van adeldom en heerlijkheden.

69   Kuiper en Van der Laarse, ‘Inleiding’, 24; Kuiper, ‘Aristocraten contra burgers’.
70   Van der Burg, ‘Heerlijkheden na 1848’, 207.
71   Bijlage 11 tabel 11.6.
72   Engelen en Klep, ‘Een samenleving’, 70-71 en 75.
73   Vergelijk Van den Bosch, ‘Aristocratische levensvormen’, 330.
74   Van den Eerenbeemt, In het spoor, 90.
75   Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk, 27; Cleverens, Kasteel Heeswijk, 36. Hermans legt in zijn ‘Levensberigt’ 

vooral de nadruk op de ‘krachtdadigen invloed’ die de gouverneur had op de aanleg van provinciale wegen. 
Hermans, ‘Levensberigt’, 145.

76   Aerts, ‘De burgemeesters’, 10-11; HKH, inv.nr. D66, Bundel ‘G’, Brieven aan A.A. Deelen van 12 augustus 1855 
en ongedateerd.

Afb. 5.9 Gouverneur A.J.L. baron 
van den Bogaerde van Terbrugge 
(1787-1855) speelde op verschil-
lende manieren een rol bij het 
contact tussen dorp en buiten-
wereld (Nl-HtBHIC, Beeldcollec-
tie Abdij van Berne).
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mische afhankelijkheidsrelatie. Die bestond ten eerste doordat de ‘heren’ als inners van 
pachten en tiendheffers voor een belangrijk deel van hun inkomsten afhankelijk waren 
van de arbeid en inzet van de boeren en ten tweede omdat de adel daarmee mede bepa-
lend was voor de welvaart en economische speelruimte van de boeren en overige dorpsbe-
volking. Zoals we hiervoor zagen werd deze onderlinge afhankelijkheidsrelatie aanvanke-
lijk nog sterk bepaald door de paternalistische instelling van de adel,77 maar in de loop van 
de negentiende eeuw verzakelijkte de onderlinge band in dit opzicht.78 Bij het hiervoor ge-
noemde verzet van de boeren tegen de afdracht van tienden toonden dezen bijvoorbeeld 
een zelfbewuste en zakelijke houding.79

Een ander facet van de band tussen adel en plaatselijke of regionale omgeving betreft de 
functie van de eerste als schakel tussen lokaal en bovenlokaal niveau. Zijn vooraanstaan-
de positie in de negentiende-eeuwse plattelandssamenleving was mede te danken aan het 
lidmaatschap van de provinciale en nationale elite. De adel vormde de verbinding tussen 
‘dorp’ en ‘buitenwereld’.80 Bij die verbinding was er sprake van tweerichting verkeer. De 
Prins van Oranje, de latere Willem II, riep bijvoorbeeld de bemiddeling in van gouverneur 
A.J.L. van den Bogaerde van Terbrugge bij de benoeming van militairen tot commies te 
paard en onderwijzer te Oosterhout.81

Anderzijds wendde de plaatselijke bevolking zich met verzoeken om bemiddeling en 
ondersteuning tot edellieden. J.D. van Tuyll van Serooskerken en later zijn weduwe en 
dochter werden bijvoorbeeld ingeschakeld bij het verkrijgen van een notariaat, de benoe-
ming van burgemeesters of de salariëring van brievenbestellers. M.B.W. de Jonge van 
Zwijnsbergen stond borg bij de verstrekking van een lening aan een inwoner van Hel-
voirt.82

Politiek op nationaal niveau was nog heel lang een afspiegeling van regionale en lokale 
groepsbelangen.83 Pas in de loop van de negentiende eeuw werd politiek meer een zaak 
van landelijke kwesties en verdween de politicus als belangenbehartiger van zijn regio uit 
beeld. Allerlei maatschappelijke ontwikkelingen leidden ertoe dat de nationale cultuur 
verder doordrong in de haarvaten van de samenleving.84 Van den Brink beschrijft dat mo-
derniseringsproces als een soort drietrapsraket, waarbij het primaat ligt bij politiek-be-
stuurlijke ontwikkelingen waarna veranderingen volgen op cultureel-mentaal gebied en 
ten slotte demografisch-economische wijzigingen hun beslag krijgen. Door de tijdelijke 
convergentie van deze ontwikkelingen vond de ‘grote overgang’ daarom in Woensel met 
name plaats tussen 1830 en 1890. De loyaliteit van de Woenselnaar verschoof in een pro-
ces van ‘nationalisering’ van het lokale naar het nationale niveau.85 Mede daarom kwam 
er rond 1900 langzamerhand een einde aan het bestaan van de plaatselijke edelman als 
schakel tussen verschillende politieke, economische, sociale en culturele niveaus en groe-
pen. Deze ontwikkelingen betekenden ook voor de Brabantse landedelman een verlies 
aan sociaal en cultureel vermogen.86

5.3.1 De adel als weldoener

De functie als verbindingsschakel en bemiddelaar kon de adel uitoefenen omdat deze 
beschikte over een natuurlijk overwicht over de dorpsgemeenschap. De dorpelingen be-
schouwden zijn positie en zijn gezag als ‘goed’ en traden de ‘heren’ met eerbied en ontzag 
tegemoet. De adel op zijn beurt voelde zich vanuit een paternalistische houding verplicht 
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de minderbedeelden te helpen met bijvoorbeeld voedsel, kleding én geld.87 Met dit optre-
den wilde men zich conformeren aan het zelfbeeld, de opvatting hoe adel zich hoorde te 
gedragen.88 Tevens droeg zo’n houding, waarbij op een zorgvuldige manier liefdadigheid 
beoefend werd, bij aan de stabiliteit van de dorpssamenleving en de continuïteit in de be-
staande verhoudingen.89

Ook de Brabantse plattelandsadel toonde zich geregeld van zijn weldadige kant. In ver-
schillende kasboeken vinden we nieuwjaarsgiften aan plaatselijke functionarissen. De 
marechaussee in Heeze ontving ieder jaar een ‘nieuwjaar’ van f 20 en de familie De la 
Court gaf veldwachter Kees in 1854 f 5 en in 1883 aan de politiebeambten f 16.90 De nood-
lijdende gezinnen van Helvoirt werden door de plaatselijke adel ondersteund.91 Ook bij 
overstromingen toonden verschillende families hun betrokkenheid. De familie Wessel-
man ontplooide ondersteunende activiteiten. Rufina van Bommel-Half-Wassenaer van 
Onsenoort correspondeerde in 1850 met haar schoonzuster Barbara Half-Wassenaer-van 

77   Een voorbeeld is J. de Jong van Beek en Donk die in 1829, toen een huurder van één van zijn boerderijen over-
leed en werd opgevolgd door diens zoon, vanwege de jarenlange pachtrelatie besloot tot slechts een geringe 
huurverhoging. ‘Niet veel opslag genomen en niet meer gevraagd dan 25 gulden jaarlijks schoon, hoewel meer-
der wel reëel zou zijn’. Leenders en Thelen, Eyckenlust, 60-61, citaat 61.

78   Ook uit die tijd zijn er voorbeelden van de paternalistische opstelling van de adel, bijvoorbeeld Spanninga, 
‘Grootgrondbezit en grietmanschap’, 62.

79   Verrips-Roukens, Over heren en boeren, 59-62; Douma, De bewoners van kasteel Heeze, 69.
80   Spanninga, ‘Grootgrondbezit en grietmanschap’, 58; Kuiper, Adel in Friesland, 27-29. Verrips-Roukens spreekt 

van een monopolisering en beheersing door de landgoedeigenaar van vrijwel alle bindingen tussen lokale ge-
meenschap en buitenwereld. Verrips-Roukens, Over heren en boeren, 72; De barones van Heeze en Leende werd 
in 1850 in Bergeijk ontvangen als een regionale grootheid en vertegenwoordigster van de ‘hoge stand’. Meur-
kens, Bergeijkse notabelen, 37.

81   Cleverens, Kasteel Heeswijk, 25 en 28-29. Van den Bogaerde van Terbrugge werd ingeschakeld omdat de vader 
van een beoogde commies in Noord-Brabant woonde en de beoogde onderwijzer op dat moment nog hulpon-
derwijzer in een buurtschap van Tilburg was.

82   HKH, inv.nr. D66, Brief aan J.B. Deelen van 15 februari 1847, Brief van J. Pots van 11 april 1857, Brieven aan en 
namens J.C. van Tuyll van Serooskerken-Van Westreenen van 1 augustus 1855 en 1 februari 1860; Bundel ‘Ne-
derlandse brieven’, Brief van 12 februari 1857; inv.nr. F129, Bundel A, Briefwisseling met burgemeesters; Nl-Ht-
BHIC, 319, DJvZ, inv.nr. 200, Brieven over financiële aangelegenheden van particuliere aard, 1879-1907, brief-
wisseling met de Protestantsche Vereeniging Christelijk Hulpbetoon.

83   Zie hoofdstuk 4.
84   Knippenberg en De Pater, De eenwording.
85   Van den Brink, De grote overgang, met name 342-343, 487-490, 501-529.
86   Vergelijk Kuiper en Van der Laarse, ‘Inleiding’, 24.
87   Spanninga, ‘Grootgrondbezit en grietmanschap’, 58; Kuiper, Adel in Friesland, 345; Verrips-Roukens, Over heren 

en boeren, 105; Sleebe, ‘Tussen regeringsmacht en dorpscultuur’, 288-292; Moes, Onder aristocraten, 218; Wien-
fort, Der Adel in der Moderne, 29.

88   Vergelijk Kuiper, Adel in Friesland, 344 en 386, waarin hij stelt dat de Friese adel in zijn optreden probeerde te 
voldoen aan bepaalde aspecten van het romantische beeld over die adel, volgens welk beeld de Friese landedel-
man op zijn state te midden van de dorpsgemeenschap leefde, vertrouwd met het leven van de boeren en met 
oog voor de noden van het volk.

89   Horn, Victorian countrywomen, 45-46; Moes, Onder aristocraten, 220.
90   Douma, De bewoners van kasteel Heeze, 73; Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 808, Kasboeken Julia M.C. Half-

wassenaer van Onsenoort, 1851-1892.
91   Nl-HtBHIC, 319, DJvZ, inv.nr. 360, Inzamelingslijsten en verdelingslijsten voor noodlijdende gezinnen in Hel-

voirt, 1891. Op de lijsten figureren onder anderen D.L.W. van Hardenbroek, C.G. van Hardenbroek van de Klei-
ne Lindt en M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen. Montijn bespreekt ‘de eeuwig weerkerende intekenlijst’ en stelt 
daarbij dat deze de verwevenheid van standsbesef en liefdadigheid wel heel zichtbaar maakte. Montijn, Leven 
op stand, 29.
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Willigen over persoonlijke onderstand aan een gezin en leden van de familie De Jonge van 
Zwijnsbergen kochten in 1869 loten voor de Watersnoodverloting.92

De ondersteuning van de armen had vaak een meer structureel karakter, zoals blijkt 
uit de kasboeken van kasteel Heeze, waarin door de jaren heen telkens weer substantiële 
bijdragen voor de armen zijn genoteerd. Datzelfde geldt voor de kasboeken van de fami-
lies De Jonge van Zwijnsbergen en Half-Wassenaer-De la Court. Soms konden de plaatse-
lijke armen bij het overlijden van een lid van een adellijke familie rekenen op een al dan 
niet forse ondersteuning. De weduwe Van der Beken Pasteel liet in een codicil opnemen 
dat na haar overlijden voor f 100 brood moest worden uitgedeeld aan de armen van Stra-
tum en dat f 1.000 moest worden belegd, waarna uit de jaarlijkse revenuen kleren moes-
ten worden gekocht voor de arme kinderen van Stratum ter gelegenheid van hun Eerste 
Communie. De dochter van J.D. van Tuyll van Serooskerken nam in haar testament ver-
schillende legaten op voor liefdadige instellingen, waaronder f 2.000 voor de ‘Algemene 
Armen van Heeze’, eenzelfde bedrag voor de ‘Algemene Armen van Leende’ en f 1.000 
voor de ‘Algemene Armen van Zesgehuchten’.93 De grootste nalatenschap kwam in 1873 
toe aan het armbestuur van Stiphout. Deze erfenis ging met enig rumoer gepaard. De erf-
laatster, Constance van der Brugghen, was zo’n twee jaar voor haar overlijden overgegaan 
tot het katholieke geloof, tot ongenoegen van haar protestantse familie.94 Een grote rol bij 
haar bekering speelden de zeer katholieke J.F. ridder de van der Schueren en de brouwer 
van kasteel Croy, Gradus Nikkelen. Het was de bedoeling dat de nicht van de erflaatster 
het vruchtgebruik zou krijgen, maar deze overleed in 1872.95 Over dit onverwachte overlij-
den deden in 1873 nog wilde geruchten de ronde, zoals blijkt uit de briefwisseling tussen 
de protestantse procureur-generaal J.C.F. d’Aulnis de Bourouill en rechter Jacob van Heus-
den in Eindhoven.96 De heren overwogen de hulp van de eveneens protestantse W.L.J. 
Wesselman in te roepen om duidelijkheid over de gang van zaken te krijgen.97 De erfenis 
van de freule leidde uiteindelijk tot de oprichting van de stichting Geloof, Hoop en Liefde.

De paternalistische houding die de adel aannam ten aanzien van de dorpsgemeenschap 
spreidde hij vaak ook ten toon tegenover het personeel.98 Het familiearchief De Jonge van 
Zwijnsbergen bevat bijvoorbeeld werklijsten waarin gedetailleerd wordt opgesomd welke 
taken de diverse personeelsleden, zoals de huisknecht, de koetsier, de meid of de huis-
houdster, moesten uitvoeren. De toon is die van een huisvader die zijn kinderen opdraagt 
wat ze moeten doen.99 Het volgende citaat uit de werklijst voor een huisknecht mag dit 
demonstreren: 

Algemeenen regel: Om 6 uren opstaan,100 zachtjes loopen door het huis en op den trap, niet 
zo schandelijk stampen, beleefd en niet zo ruw zijn, niet zo onbetamelijk uitvallen tegen 
Jaantje, als die je mede aan je plichten houdt, je niet zo onverschillig aanstellen; altijd met 
twee woorden spreken; alle bedieningen over den achter(dienst)trap. Niet alle avonden op ei-
gen goedvinden uitloopen. Nooit met vuile voeten binnen of boven loopen […] Als ge uitgaat 
om 10 uur binnen zijn en om 11 uur naar bed.101

Dit paternalisme bracht wel mee dat personeel ook kon rekenen op ondersteuning in 
moeilijke tijden. Uit een nieuwjaarswens aan J. de Jonge van Zwijnsbergen namens ‘het 
zoontje Uwer dankbare werkster’ blijkt dat hij het gezin van de werkster steeds tot steun 
geweest is, echter ‘bijzonder […] tijdens de langdurige ziekte mijns goeden vaders zaliger’. 
Daardoor was er wel een verplichting ten opzichte van de werkgever ontstaan die enigs-
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92    Zie voor de ondersteuning van de familie Wesselman paragraaf 3.8. Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 890, 
Brieven aan Jacobus W. Halfwassenaer en Barbara J. van Willigen, 1799-1857; 319, DJvZ, inv.nr. 465.

93    Nl-HtBHIC, 321, SvO, inv.nr. 81, Codicil M.A. Smits, weduwe Van der Beken Pasteel, 1875 en inv.nr. 92, Staat 
van nalatenschap M.A. Smits, weduwe Van der Beken Pasteel, door J.T. Smits van Oyen, 1881; HKH, inv.nr. 
F32, Testament van U.U.A. van Tuyll van Serooskerken van 4 november 1898.

94    Zie hiervoor het artikel ‘De freule van Croy’. Dit artikel beschrijft de gang van zaken vanuit een katholiek stand-
punt en zet de protestantse familie weg als een stel op de erfenis van de suikertante beluste lieden die alles 
in het werk stelden om deze in handen te krijgen. De schrijver conformeert zich aan de zienswijze van G. van 
den Elsen in zijn boek over de bekeringsgeschiedenis. Van den Elsen, De Freule van Croy.

95    Van Zalinge-Spooren en Van Neerven, ‘De heerlijkheid Stiphout’, 12.
96    Nl-HtBHIC, 325, VHE, inv.nr. 145, Afhandeling nalatenschap van J.C. van der Brugghen van Croij door Jacob 

van Heusden, 1873.
97    In de briefwisseling wordt gesuggereerd dat ook de nicht zich kort voor haar overlijden had laten bekeren. 

Deze suggestie wordt ook vermeld in het in noot 94 genoemde artikel. ‘De freule van Croy’, 148-149.
98    Zie voor een voorbeeld van zo’n dubbele paternalistische houding van een Amsterdamse patriciër in Los en 

Olde Meierink, ‘Gelukkig op Geerestein’. Zie ook Moes, Onder aristocraten, 218-219.
99    Vergelijk Montijn, Leven op stand, 215. Zie voor de werklijsten Montijn, Leven op stand, 231-239.
100   Volgens Montijn is half zeven het vroegste tijdstip dat op de werklijsten voorkomt. Montijn, Leven op stand, 103.
101   Nl-HtBHIC, 319, DJvZ, inv.nr. 168, Werklijsten van personeel, vermoedelijk opgesteld door Susanna C.S. van 

Hardenbroek, circa 1880; inv.nr. 249, Werklijst voor mevrouw Van der Schans, door Reijniera M.C. van Har-
denbroek, 1895.

Afb. 5.10 De zitkamer van jonk-
vrouw J.C.C.W. van der Brugg-
hen (1795-1873) op kasteel Croy 
te Aarle-Rixtel. Zij liet het kasteel 
na haar overgang tot het katho-
lieke geloof na aan de ‘armen 
van Stiphout’. Daarvoor werd na 
haar dood de stichting Geloof, 
Hoop en Liefde opgericht (NL-
EhvRHCE, 20210 Gemeente Hel-
mond).
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zins werd ingelost door hem toe te wensen ‘dat de goede God U allen nog lang het leven 
sparen en U altijd met Zijne Zegeningen begunstigen zal.’102 Personeelsleden die trouw 
bleven aan hun ‘meester’ en goed functioneerden binnen zijn huisgezin werden op hun 
beurt na zijn overlijden vaak beloond met een legaat. W.J.P.E. de la Court legateerde bij-
voorbeeld in 1912 f 2.500 aan zijn dienstmeid als deze bij zijn overlijden nog in dienst 
zou zijn en zegde drie mannen die voor hem als jachtopziener werkzaam waren, elk f 500 
toe.103 De asymmetrische verhouding tussen adellijke werkgever en personeel stelde de 
eerste in staat zich ook tegenover de laatsten op te stellen als een goed huisvader die zorg-
droeg voor zijn gezin en allen die daarbij hoorden.104

5.3.2 De adel en de kerkelijke gemeenschap

De adel in de rol van lokale ‘heer’ had natuurlijk ook te maken met de plaatselijke religi-
euze gemeenschap(pen). De familie Singendonk beschikte in Dieden in de negentiende 
eeuw nog steeds over het collatierecht, het recht om een kandidaat voor te dragen bij de 
benoeming van de plaatselijke predikant. Daar stond de verplichting tegenover bij te dra-
gen aan zijn traktement en daarover rekening en verantwoording af te leggen. Met die 
verplichting nam de familie het niet zo nauw.105 A. Martini had problemen bij het bezoe-
ken van de hervormde kerk in Vught omdat hij met zijn koets moeilijk tussen de hekken 
door kon rijden. Hij richtte een verzoek tot de plaatselijke kerkvoogd om het probleem op 
te lossen en liet dat verzoek vergezeld gaan van een tekening met de door hem gewens-
te oplossing.106 Deze twee voorbeelden wekken de indruk dat de adel ten opzichte van 
de plaatselijke kerkelijke gemeenschap vooral rechten had en zich boven haar geplaatst 
voelde. De hierna volgende voorbeelden van een protestantse en twee rooms-katholieke 
adellijke families laten zien dat men zich eveneens opstelde als haar weldoener en steun-
pilaar.

In Heeze steunde de protestant J.D. van Tuyll van Serooskerken in 1825 de pogin-
gen van pastoor Gast om een nieuwe katholieke kerk te bouwen, nadat hij in 1815 al bo-
men had geschonken voor de verfraaiing van de toren van de schuurkerk. De herhaalde 
aanvraag tot naasting van de nog steeds hervormde grote kerk leverde een subsidie van 
koning Willem I van f 5.000,– op maar geen toestemming om de stenen van de oude 
kerk te mogen gebruiken. Hierover bereikten pastoor en kerkvoogd Van Tuyll van Se-
rooskerken in 1828 overeenstemming, zodat de nieuwe rooms-katholieke kerk in 1833 
in gebruik kon worden genomen.107 Naast deze ondersteuning van de rooms-katholieke 
parochie was de familie Van Tuyll van Serooskerken vooral betrokken bij de kleine her-
vormde gemeente in Heeze. Over het algemeen was er sprake van harmonieuze verhou-
dingen tussen de adel en de lokale dominee. Die goede banden konden de vaak weinig 
verdienende en onbemiddelde predikant goed van pas komen. Tevens had de plaatselijke 
gemeente er baat bij doordat de betrokkenheid en goede zorgen van de lokale ‘heer’ de 
aantrekkelijkheid van de gemeente verhoogden. Predikanten probeerden carrière te ma-
ken door zich te laten beroepen in telkens aantrekkelijker gemeenten en een gemeente 
onderaan deze carrièreladder had soms tijdelijk geen predikant of zat jaren vast aan een 
slechte.108 Dat verschijnsel speelde vooral in het begin van de negentiende eeuw in veel 
hervormde gemeenten in Noord-Brabant.109 Ook in Heeze had men tussen 1810 en 1825 
moeite een dominee te vinden, hoewel dominee Koch bijvoorbeeld in 1814 tevens kon 
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102   Nl-HtBHIC, 319, DJvZ, inv.nr. 126, Brief van 1 januari 1873.
103   Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 1067, Testament van Willem J. de la Court, 1912. Zie voor een vergelijkbare 

houding onder de Friese adel Kuiper, Adel in Friesland, 222.
104   Zie voor deze asymmetrische verhouding en de betekenis van wederkerigheid paragraaf 3.6.3. Zie voor de 

goede wederzijdse verhouding tussen meesters en personeel ook De Keyzer, ‘Madame est servie’, 145-149.
105   Nl-HtBHIC, 254, CHNHK, inv.nr. 248, Geschil tussen classis en provinciaal college van toezicht op kerkelijke 

administratie enerzijds, en weduwe Singendonk, vrouwe van Dieden, anderzijds, over collatierecht en beheer 
kerkelijke goederen en fondsen hervormde gemeente Dieden, 1841-1877. De familie deed in 1877 afstand van 
het collatierecht.

106   Nl-HtBHIC, 5233, NHGV, inv.nr. 868, Brief van A. Martini van Geffen inzake de voor rijtuigen te nauwe pas-
sage naar de kerk; met schetsje kerkterrein, 1854.

107   Douma, De bewoners van kasteel Heeze, 21 en 71. Het overeengekomen aankoopbedrag voor de stenen was 
f 500.

108   Kuiper, Adel in Friesland, 395; Van Rooden, ‘De sociale positie van de predikant’, 40-41.
109   De Gast, ‘Protestantisme en overige gezindten’, 361.

Afb. 5.11 Wijnkan, zilver, 33,5 
cm h, 1878. Met inscriptie: ‘Ge-
schenk van mevrouw J.M. van 
Veeren de Jong van Beek en 
Donk, 1-7-1878 de Hervormde 
Gemeente van Aarle Rixtel’. Al-
liantiewapen. Jonkvrouw J.M. de 
Jong van Beek en Donk (1809-
1895), de jongste dochter van 
de eerste adellijke De Jong van 
Beek en Donk, was de eigena-
resse van kasteel Eyckenlust te 
Beek en Donk en woonde daar 
waarschijnlijk na de dood van 
haar man in 1870 (NL-EhvRHCE, 
20210 Gemeente Helmond).
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fungeren als huisleraar voor de familie Van Tuyll van Serooskerken en zijn onderdak aan 
hen te danken had.110 De komst van dominee Kremer in 1825 betekende een verbetering 
van de situatie.111 Dat gebeurde wellicht niet toevallig in een periode waarin Van Tuyll 
van Serooskerken kerkvoogd was. Daarnaast was Van Tuyll van Serooskerken gedurende 
ruim twintig jaar ook op provinciaal en classisniveau werkzaam als lid van hervormde 
kerkbesturen. Uit de bij zijn overlijden gehouden grafrede kunnen we opmaken dat het 
voortbestaan van de hervormde gemeente in Heeze voor een groot deel te danken was 
aan zijn inzet en ondersteuning.112

Zijn dochter Ursule zette deze voort door in haar testament legaten op te nemen voor 
de diaconie, het onderhoud van gebouwen en een verhoging van het traktement van de 
dominee.113 Die betrokkenheid bij het wel en wee van de kerkelijke gemeente betekende 
overigens niet dat er geen afstand bestond tussen de adellijke familie en de overige kerk-
gangers. Nog aan het eind van de negentiende eeuw bleek dat. Ursule bezocht de kerk-
diensten per rijtuig en als ‘freule de kerk betrad stonden alle aanwezigen op en freule 
groette dan links en rechts afgemeten vriendelijk.’114 Een dergelijk standsverschil tussen 
leden van de plaatselijke adel en de dorpsbewoners zien we ook in Loon op Zand. Daar 

Afb. 5.12 Segment van een gebrandschilderd raam in de Laurenskapel te Ginneken voorstellende J.A.M.G. 
Mahie (1843-1917), weduwe van jonkheer J.M.H.J. de Grez (1837-1910). Linksonder de twee familiewapens 
De Grez en Mahie met daaronder ‘Je fay mon fyt’. Op de achtergrond een kerkinterieur. De weduwe sticht-
te de bij het Laurensziekenhuis behorende kapel in 1913 (NL-BdSA, Breda Beeldcollectie en BN De Stem, 
foto Johan van Gurp).
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mochten de freules Verheyen de kerk via de sacristie en het priesterkoor betreden, waarna 
zij plaatsnamen in de familiebank.115

Een ander voorbeeld van een familie die de plaatselijke parochie ondersteunde, is de fa-
milie Half-Wassenaer. Julia Half-Wassenaer was na het overlijden van haar broer in 1853 
eigenaresse geworden van de heerlijkheid Onsenoort en Nieuwkuijk. Na het overlijden 
van haar echtgenoot voerde de weduwe in ieder geval twee huishoudens, één in ’s-Herto-
genbosch en één op kasteel Onsenoort.116 Toen vanaf 1873 in Nieuwkuijk een nieuwe kerk 
naar ontwerp van Carl Weber gebouwd werd, ondersteunde ze deze bouw met aanzien-
lijke bedragen. In 1875 betaalde ze voor een in Gent vervaardigd raam, in 1878 doneerde 
ze in totaal f 5.000 (huidige waarde € 51.000) voor de bouw van de toren en in 1879 droeg 
ze f 300 bij aan de bouw van de sacristie. In 1882 rekende ze voor de werkzaamheden aan 
het hoogaltaar door J. Goossens van het atelier Gebr. Goossens in ’s-Hertogenbosch in to-
taal f 3.774 af. Daarnaast betaalde ze in deze jaren voor de aanschaf van bijvoorbeeld kan-
delaars en een communiebank van f 950.117 Sophia Snouck Hurgronje-Verheyen, doch-
ter van Johannes Verheyen, ondersteunde de plaatselijke parochie in Loon op Zand door 
haar persoonlijke inbreng. Na de restauratie van de parochiekerk in de jaren 1879-1880 
wendde zij haar schildertalent aan door in 1885 onder meer twee altaren te beschilderen 
met bloemen.118

5.3.3 De Brabantse adel en de dorpssamenleving

Deze voorbeelden laten zien dat de plaatselijke heer zich tegenover de dorpssamenleving 
van twee kanten liet zien: enerzijds als degene die vanuit een natuurlijke gezagspositie bo-
ven die samenleving stond, deze economisch beheerste en de toegang tot de buitenwereld 
domineerde; anderzijds als de paternalistische weldoener die op vele terreinen als een 
goed huisvader zorgde voor zijn dorpsfamilie.119 Ook de Brabantse plattelandsadel paste 
in dat beeld van de weldadige edelman te midden van een vreedzame dorpssamenleving. 
Dat beeld brokkelde in de loop van de negentiende eeuw echter wel af.120 De dorpsbewo-

110   HKH, inv.nr. D77, Bundel 1, Brieven van 8 en 9 juli en 4 augustus 1814.
111    De Jong, ‘Kerken en Kapellen’, 68.
112    Zie voor de grafrede noot 164.
113    HKH, inv.nr. F32.
114    Douma, De bewoners van kasteel Heeze, 71.
115    Gelevert, ‘De bewoners’, 105.
116   De kasboeken uit de jaren zeventig bevatten aan de uitgavenkant twee hoofdstukken: uitgaven ’s-Hertogen-

bosch en uitgaven Onsenoort. In 1878 zijn bijvoorbeeld in beide hoofdstukken posten ten behoeve van het 
huishouden genoteerd. Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 808, Kasboeken Julia M.C. Halfwassenaer van On-
senoort, met bijlagen, 1851-1892.

117    BHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 808; inv.nr. 821, Kwitantie voor Julia M.C. Halfwassenaer van Onsenoort, wegens be-
taling voor raam in nieuwe kerk van Nieuwkuijk, 1875; inv.nr. 824, Kwitantie van J. Goossens, voor Julia M.C. Half-
wassenaer van Onsenoort, wegens betaling werkzaamheden aan altaar in katholieke kerk in Nieuwkuijk, 1882.

118    Gelevert, ‘De bewoners’, 101.
119   Vergelijk Lindeijer, ‘Heersen of weldoen?’. Zie voor een voorbeeld van een Friese edelman die zowel de armen 

ondersteunde als de plaatselijke kerk Spanninga, ‘Grootgrondbezit en grietmanschap’, 60.
120   Zie bijvoorbeeld de ‘Agema-zaak’ uit 1881 waarin een conflict tussen Johannes Bieruma Oosting en zijn 

knecht voor het gerecht werd uitgevochten. Borghuis, ‘De dorpsaristocratie’, 242-243. Deze gebeurtenis 
stond in schril contrast met de verwijdering in 1853 van een pachtboer van zijn boerderij door Sjuwke Cats, 
omdat de boer bij verkiezingen niet op haar zoon had gestemd. Kuiper, ‘Onder notabelen’, 158.
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ners gingen zich minder onderdanig opstellen en achtten zich niet langer rechteloos. Zij 
waren soms mede dankzij de inspanningen van de plaatselijke adel beter in staat hun ei-
gen lot te bepalen en kwamen op eigen benen te staan, niet meer onder de invloed van de 
plaatselijke patriarch.

Dit losser worden van de onderlinge verhoudingen betekende overigens niet dat adel en 
dorpsbewoners zich niet meer bij elkaar betrokken voelden. Een voorbeeld daarvan is de 
verhouding tussen de bewoners van Heeze en de dochter van J.D. van Tuyll van Seroos-
kerken. Dat hier sprake was van een persoonlijke band, blijkt uit het feit dat Ursule op 
reis ‘tal van kleine cadeautjes voor de Heezenaren’ kocht.121 Zelf deed ze verslag van het 
ongeval dat de zoon van de plaatselijke metselaar overkwam, waarna ze hem met haar ei-
gen rijtuig naar Eindhoven liet brengen. Ook bezocht ze persoonlijk slachtoffers van een 
brand.122 Haar negentigste verjaardag vormde aanleiding voor de bevolking van de heer-
lijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten om de freule te bedanken voor haar betrokkenheid 
en haar weldaden. Er werd in alle dorpen gevlagd en familie en genodigden maakten een 
rijtoer langs de versieringen. Ursule ontving verschillende gedichten, waaronder één dat 
een duidelijk verband legde tussen haar geestelijke adeldom en haar afkomst uit een adel-
lijk geslacht.123 Het was aan de adel voorbehouden zich als ‘heerser’ en als ‘weldoener’ op 
te stellen.

5.4 De adel en het dorp tijdens publieke gebeurtenissen124

De band tussen een adellijke familie en de plaatselijke bevolking zien we ook verbeeld in 
de rituele functie van publieke gebeurtenissen waarbij beide zijden betrokken waren.125 
Een voorbeeld daarvan zijn de intochten van de heer in zijn heerlijkheid of van een bruid 
en bruidegom ter gelegenheid van hun huwelijk. Dergelijke intochten hadden zowel een 
integratie- als een bezweringsfunctie.126 Enerzijds dienden ze tot herbevestiging van de 
band tussen dorpelingen en kasteelbewoners en anderzijds moesten zij de sociale daling 
van de adel als stand bezweren en tot staan brengen.

In de heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten heeft een reeks van dergelijke intoch-
ten plaatsgevonden, waaraan deze functies en de ontwikkeling ervan goed af te lezen zijn. 
De eerste intochten dateren uit het eind van de achttiende eeuw, toen de heer van de heer-
lijkheid nog in het volle bezit was van zijn heerlijke rechten en een grote zeggenschap 
over de inwoners van de heerlijkheid had. In zekere zin was er toen sprake van een we-
derzijdse verplichting. Dat was in 1825 al veranderd bij de intocht van de oudste zoon van 
de familie Van Tuyll van Serooskerken en zijn echtgenote ter gelegenheid van hun huwe-
lijk. Deze intocht had in die tijd al een sterk symbolisch karakter. Ten eerste beschikte de 
heer vrijwel niet meer over formele rechten. Ten tweede ging het hier om de toekomstige 
heer, die zich echter niet in de heerlijkheid zou vestigen. Toen in 1902 een volgende heer 
werd ingehaald, was de heerlijkheid als reële entiteit nog meer uit het zicht verdwenen. 
Degene die werd ingehaald, was de grootste grondbezitter in de streek, die in een zake-
lijke verhouding met zijn pachters stond en die op het plaatselijke kasteel woonde. Toch 
blijkt uit alles dat de gebeurtenissen een diepere betekenis hadden. De gilden, bewoners 
en notabelen van alle drie de dorpen uit de heerlijkheid waren uitdrukkelijk bij de feeste-
lijkheden betrokken. De bevolking wenste in diverse gedichten en toespraken de nieuwe 
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baron het allerbeste toe en gaf blijk van de verknochtheid aan de familie Van Tuyll van 
Serooskerken. Door de verwijzing daarbij naar de om haar weldadigheid bekend staande 
voorgangster, spreekt uit deze wensen de impliciete verwachting dat de nieuwe heer in de 
voetsporen van zijn voorgangers zou treden. Van Tuyll van Serooskerken begreep dat en 
beloofde zich in te zetten voor de dorpen en hun bewoners. Het bijzondere karakter van 
de gebeurtenissen blijkt ook uit het verslag in de krant waarin de waarschijnlijk uit Hee-
ze afkomstige verslaggever spreekt over ‘onze familie’ en ‘onze tegenwoordige heer’.127 
De zakelijke verhouding tussen pachtheer en pachters werd overgoten met een middel-
eeuws sausje en werd daarmee onderdeel van het in 1902 opgevoerde spel dat een allang 
vervlogen verleden moest verbeelden. Een vergelijkbare reeks feestelijkheden vond plaats 

121    HKH, inv.nr. F192, Relaas freule Henriëtte van Tuyll van Serooskerken, 12.
122   HKH, inv.nr. F31, Bundel ‘B’, Brieven van Ursule aan Cecilia van 7 en 19 september 1899.
123    Douma, ‘Van “inhaalinge” tot uitvaart’, 70-73. Het denken over de verhouding tussen geboorte- en deugdadel 

en de discussie over de vraag of ware adeldom bepaald wordt door geboorte of ook door een deugdzaam le-
ven, gaat al terug tot de Middeleeuwen. Zie hiervoor bijvoorbeeld Van Steensel, Edelen in Zeeland, 51-55 en 
Buylaert en Dumolyn, ‘Beeldvorming rond adel’.

124   Het volgende is, tenzij anders vermeld, gebaseerd op Douma, ‘Van “inhaalinge” tot uitvaart’.
125    Zie bijvoorbeeld de familie Van Reenen. De leden ervan waren eigenaren van de heerlijkheid Bergen. Zij ver-

groeiden steeds meer met de dorpssamenlevingen waarover zij van generatie op generatie als grootgrond-
bezitters en burgemeesters regeerden. Dit proces werd omkleed met nieuw-uitgevonden tradities. Kuiper en 
Van der Laarse, ‘Inleiding’, 23; De Haan, ‘Een heerlijkheid als familiebedrijf’.

126   Zie Van den Bosch, ‘Aristocratische levensvormen’, 331-334, waar hij een dergelijke intocht beschrijft en duidt.
127   Douma, ‘Van “inhaalinge” tot uitvaart’, 50-52.

Afb. 5.13 De gilden Sint-Joris en Sint-Agatha op kasteel Heeze, 1902. Deze foto is genomen tijdens het in-
halen van de nieuwe kasteelheer van Heeze, S.J. baron van Tuyll van Serooskerken (1874-1955) (NL-EhvRH-
CE, 20096 RHCe).
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op 26 mei 1893 in Beek en Donk, toen de nieuwe burgemeester én nieuwe bewoner van 
Eyckenlust, J.O. de Jong van Beek en Donk, werd ingehaald. Zowel de bevolking als De 
Jong verwezen naar de jarenlange innige band tussen Beek en Donk en de oudadellijke 
familie.128

Of men zich van de diepere betekenis van het ritueel in 1902 al zo bewust was, is niet dui-
delijk. Dat bewustzijn was er wel in 1962 bij gelegenheid van de feestelijke intocht van de 
heer toen deze zich definitief in Heeze vestigde. In het krantenverslag sprak de verslaggever 
over een ‘Blijde Inkomst’. Dat was een zeer juiste typering want een vergelijking tussen as-
pecten van de Blijde Inkomsten en de intochten te Heeze maakt de overeenkomsten duide-
lijk.129 Zowel bij de Blijde Inkomst als bij de intochten in de heerlijkheid nam elke nieuwe 
heer door middel van dat ritueel zijn plaats in de rij van voorgangers in en volgde een herbe-
vestiging van de band tussen heer en inwoners van het territorium. De inwoners van de heer-
lijkheid kregen daarbij een steeds grotere rol ten koste van die van de plaatselijke gezagsdra-
gers. De integriteit van het territorium was een belangrijk onderdeel van de Blijde Inkomst 
en dat werd gesymboliseerd door de nieuwe heer bijvoorbeeld de sleutels van de stad te 
overhandigen. In de heerlijkheid wachtte een vertegenwoordiging van de bevolking de heer 
op aan de grens van zijn heerlijkheid om hem daar welkom te heten. Met het overschrij-
den van de grens ging de heer deel uitmaken van de gemeenschap van de heerlijkheid.130

De belofte om de bevolking van het territorium te beschermen kon de heer van de heer-
lijkheid in de achttiende eeuw nog waarmaken omdat hij als plaatselijke heer het gewelds-
monopolie bezat. In de negentiende en twintigste eeuw kreeg de belofte tot bescherming 
een symbolische invulling door de belofte zich in te zetten voor de bevolking en deze te 
ondersteunen. Blijde Inkomsten waren evenals andere publieke ceremonieën een vorm 
van communicatie tussen vorst en onderdanen en één van de weinige mogelijkheden tot 
direct contact. Er was sprake van een ‘sociaal contract’ waarbij vorst en onderdanen elkaar 
wederzijds beloften deden. Met andere woorden, Blijde Inkomsten waren een vorm van 
dialoog waarbij tevens de collectieve identiteit van de inwoners bevestigd werd.131

Datzelfde geldt voor de gebeurtenissen in Heeze. Beide partijen speelden hun rol in het 
ritueel en verwachtten van de ander hetzelfde. In eerste instantie nog omdat het een ‘we-
derzijdse verplichting’ betrof, later op vrijwillige basis, toen wederzijdse wensen en ver-
wachtingen soms duidelijk uitgesproken werden en soms meer impliciet bleven. Door 
deelname aan het ritueel gaven de inwoners van de heerlijkheid niet alleen blijk van hun 
band met de familie Van Tuyll van Serooskerken maar ook van hun onderlinge verbon-
denheid en bevestigden daarmee hun collectieve identiteit als inwoners van een heer-
lijkheid. Naast deze overeenkomsten in betekenis komen de Blijde Inkomsten en de in-
tochten ten slotte ook overeen in allerlei uiterlijke kenmerken, zoals de optochten en 
versiering met bijvoorbeeld erepoorten.

De eerder genoemde integratiefunctie komt in het voorgaande duidelijk naar voren. In 
de achttiende eeuw gebeurde dat vooral op formele basis en namen aan de kant van de 
bevolking de plaatselijke gezagsdragers de voornaamste plaats in. Bij volgende intochten 
kreeg de band tussen heer en inwoners een steeds meer symbolisch karakter en daarom 
werd de rol van de inwoners ook belangrijker. De gebeurtenissen droegen daarmee tevens 
bij aan het versterken van de onderlinge cohesie tussen de inwoners. Het in stand houden 
van de band was in die periode vooral gebaseerd op de wens van beide partijen. De heer 
bleef zich daarbij presenteren als de aanzienlijke partij, in de achttiende eeuw omdat hij 
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dat ook was en als het ware recht had op het eerbetoon van de bevolking. Toen dat recht 
verdween, zorgden een beschermende houding ten opzichte van de bevolking, de uitwis-
seling van geschenken en de rituelen tijdens de Blijde Inkomsten ervoor dat het aanzien 
van de heer, zij het meer symbolisch, bleef bestaan.

5.4.1 De adel en dorpsverenigingen

Een belangrijk element in de diverse intochten was de deelname van de gilden van de 
heerlijkheid. Al van oudsher maakten gilden onderdeel uit van en gaven vorm aan de ver-
houding tussen overheid en bevolking.132 Tijdens het Ancien Régime stonden zij de heer 
van een heerlijkheid bijvoorbeeld bij in de uitoefening van zijn geweldsmonopolie en wer-
den daarvoor op diverse manieren beloond. De herinnering hieraan maakte de gilden ook 
zo geschikt als deelnemers aan de intochten waarbij de heer symbolisch in zijn positie 
bevestigd werd. Gilden maken deel uit van de Brabantse tradities133 en tradities speelden 
en spelen een grote rol in het gildewezen. Bij deze tradities is overigens een aanzienlijke 
rol weggelegd voor de uitgevonden tradities en nieuwe rituelen.134 Maar deze positie maakte 
gilden wel bij uitstek geschikt voor hun rol in het spel tussen ‘overheid’ en ‘onderdanen’.

Die rol kreeg dus onder meer vorm in de deelname aan intochten. De gilden werden 
daarvoor bijvoorbeeld beloond met een gift van enkele tonnen bier en soms tabak en een 
uitnodiging voor hun overheid (bestuur) om deel te nemen aan de maaltijd met de heer. 
Daarnaast kregen de gilden een jaarlijkse bijdrage van het kasteel, die oorspronkelijk ge-
baseerd was op een zakelijke afspraak tussen gilden en heer. Ook toen die afspraak geen 
reële inhoud meer had, werd deze tot in de twintigste eeuw voortgezet. In 1843 ontving 
het Sint-Jacob- en Annagilde uit Leende bijvoorbeeld f 15 voor vier jaar en in de twintigste 
eeuw trok datzelfde gilde elk jaar naar het kasteel in Heeze om hun betaling van f 3,75 in 
ontvangst te nemen.135 De familie Van Tuyll van Serooskerken droeg verder bij aan maal-
tijden en teerdagen, bijvoorbeeld in 1845 f 4 voor de teerdag van het gilde van Zesgehuch-
ten en in 1851 f 18,75 voor bier voor de schutterij.136 Het is niet duidelijk of voor deze bijdra-
gen ook een tegenprestatie van de gilden werd gevraagd, maar ze dienden in ieder geval 
als smeerolie voor de goede onderlinge verstandhouding.

Die verstandhouding kreeg tevens vorm in het beschermheerschap van de heer, waaraan 
vaak ook het schenken van allerlei attributen zoals vaandels en schilden gekoppeld was. 

128   Leenders en Thelen, Eyckenlust, 127-131.
129   De aspecten van de Blijde Inkomst zijn gebaseerd op artikelen uit Bijsterveld e.a. (red.), Noordbrabants Histo-

risch Jaarboek.
130   Vergelijk Prevenier (red.), Prinsen en poorters, 323.
131    Soly, ‘Plechtige intochten’, met name 342-343, 345 en 357; Prevenier (red.), Prinsen en poorters, 321-333.
132    Zie voor de meer symbolische aspecten van die verhouding Janssen, De deugd van broederschap, 201-265, met 

name 247-249.
133    In 1996 promoveerden de gilden tot beeldmerk en icoon van Noord-Brabant. Bijsterveld, ‘Het maakbare ver-

leden’, 19-25; Janssen, De deugd van broederschap, 13-14.
134   Hobsbawm en Ranger (red.), The Invention of Tradition; Oomen, ‘Rituelen en schuttersgilden’, 116. Oomen 

onderscheidt naast de nieuwe rituelen ook de rituelen die uit een ver verleden zijn overgeleverd en niet of wei-
nig zijn veranderd en rituelen die zijn gebaseerd op oude rituelen maar wel opnieuw zijn vormgegeven.

135    ‘Sint-Jacob en Annagilde’, 118-119; HKH, Kasboek 7, Inkomsten en uitgaven vanaf 9 juli 1843.
136   HKH, Kasboek 18, Uitgaven vanaf augustus 1845; Kasboek 39, Inkomsten en uitgaven december 1851 plus 

jaaroverzicht 1851.
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Afb. 5.15 Dienstdoende schutterij met scherpschuttersvereniging ‘Piet Hein’, waarvan jonkheer E.A.P. Wes-
selman van Helmond (1864-1937) beschermheer was (NL-EhvRHCE, 20210 Gemeente Helmond).

Afb. 5.14 Aanbieding door jonkheer mr. Th.G.M. Smits (1860-1919) van het nieuwe drapeau aan Harmo-
nie Sobriëtas op 7 augustus 1904, bij de eigen muziekkiosk (NL-EhvRHCE, 10463 collectie Van Poppel, foto 
Boekhandel H. van Hooff-Sengers (uitgever)).
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Het gilde profiteerde door de ontvangst van die attributen en het verwerven van aanzien 
door zo’n belangrijk beschermheerschap en de heer toonde betrokkenheid bij het gilde. 
Twee tinnen borden die zich op kasteel Heeze bevinden, laten zien dat er bij het onder-
houden van de onderlinge band niet altijd sprake was van eenrichtingsverkeer in het ge-
ven van geschenken.137 Het Ambrosiusgilde in Loon op Zand schonk in 1888 ter ere van 
zijn vijftigjarig lidmaatschap aan hoofdman Jan Baptist Verheyen een gouden medaille 
met inscriptie en aan zijn echtgenote twee zware zilveren sauslepels.138 Het belang van het 
beschermheerschap gold overigens niet alleen voor de plaatselijke gilden, maar ook voor 
andere verenigingen.139 Sophia’s Vereeniging, de fanfare van Loon op Zand, benaderde na 
de dood van medeoprichter en beschermheer Jan Baptist Verheyen in 1898, diens zoon 
 Eugène met de vraag het beschermheerschap op zich te nemen.140 Arnoldus de la Court 
kreeg na het overlijden van zijn oom Willem de la Court dergelijke verzoeken van vereni-
gingen in Oirschot en Middelbeers.141

De heer kon ten slotte ook betrokken zijn bij het belangrijkste gilderitueel, het ‘konings-
schieten’. Dat kon hij doen door als autoriteit de boom te ‘vrijen’ of zelf deel te nemen. Het 
gaf het ritueel natuurlijk extra glans als hij zich dan tot koning schoot, reden waarom hem 
daarbij wel eens de helpende hand werd geboden. Zowel gilden in de heerlijkheid Heeze-
Leende-Zesgehuchten als in Loon op Zand tellen leden van de families Van Tuyll van Se-
rooskerken en Verheyen onder hun koningen.142

Gedurende de negentiende en twintigste eeuw bleven zowel gilden als heren belang 
hechten aan hun onderlinge verhouding. Dat blijkt uit de giften van de eerste partij en 
diens deelname aan de gilderituelen en doordat de tweede partij deze daartoe de ruimte 
gaf en zich daarnaast presenteerde als vertegenwoordiger van de bevolking. Volgens de 
beschrijving in Wonen in Arcadië geven de eerder genoemde tinnen borden ‘de relatie 
weer van de familie Van Tuyll van Serooskerken met de dorpsgemeenschap’.143 En dat is 
terecht, want de verhouding tussen heer en gilden was niet alleen onderdeel van de ver-
houding tussen heer en bevolking maar stond daar ook symbool voor.

5.5 Inleiding uitvaarten

Behalve van de hiervoor besproken publieke manifestaties vormt de band tussen plaatse-
lijke heer en plaatselijke samenleving ook een facet van een bijzondere gebeurtenis, na-

137    Huys Janssen e.a. (red.), Wonen in Arcadië, 201.
138    Gelevert, ‘Een generatie’, 133-134. Volgens het gildeboek herdacht men het 37-jarig beschermheerschap van Jan 

Baptist Verheyen, maar Gelevert meent dat het hoofdmanschap bedoeld werd. Hij duidt mevrouw Verheyen, 
A.A.E. gravin Dumonceau, aan als beschermvrouwe. Zie voor dit laatste ook Gelevert, ‘De rentmeesters’, 147-148.

139   Zie voor de lokale betrokkenheid van de Friese adel via bestuursfuncties en beschermheerschappen Kuiper, 
Adel in Friesland, 346; Spanninga, ‘Grootgrondbezit en grietmanschap’, 60.

140   Gelevert, ‘De bewoners’, 112; Gelevert, ‘Een generatie’, 119. Eugène voldeed overigens niet officieel aan het 
verzoek omdat hij dat niet verenigbaar achtte met zijn functie van kantonrechter in Waalwijk.

141    Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 1099, (Bestuurs)lidmaatschappen en beschermheerschappen Arnoldus J. de 
la Court van commissies, verenigingen en instellingen, 1886-1919. De verzoeken kwamen van handboogschut-
terij De Zwartmikkers en harmonie De Vriendschap in Middelbeers en voetbalvereniging Victoria in Oirschot.

142   Opeenvolgende generaties Verheyen waren daarnaast actief als gildebroeder en hoofdman. Gelevert, ‘De 
rentmeesters’; Gelevert, ‘Een generatie’; Gelevert, ‘De bewoners’.

143   Huys Janssen e.a. (red.), Wonen in Arcadië, 201.
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melijk de uitvaart van de heer. Dit ritueel kent daarnaast ook meer groepsinterne en pri-
vate kanten. Deze aspecten komen in het hiernavolgende aan bod, waarbij we ingaan op 
hun betekenis. De voor een uitvaart genodigde groep personen vormde een afspiegeling 
van de netwerken waarvan de overledene deel uitmaakte.144 Diegenen die daadwerkelijk 
aanwezig waren, bevestigden met hun aanwezigheid dat de overledene inderdaad tot die 
netwerken behoord had. Aan de samenstelling van de groepen aanwezigen bij de uitvaar-
ten van Marinus de Jonge van Zwijnsbergen en Josephus Smits kunnen we het verschil 
aflezen tussen een dorpsnotabele en een lid van een familie die nog volop streefde naar 
invloed en aanzien.

Begrafenisrituelen hebben ook de functie om na het wegvallen van de overledene te 
komen tot herschikking van de verhoudingen en het versterken van de groepscohesie en 
daarmee de groepshandhaving. Dat geldt zowel voor de groep van directe en verdere ver-
wanten van de overledene als voor de sociale groepen waarvan deze deel uitmaakte. Voor 
adellijke overledenen geldt dat zij behoorden tot een speciale groep, namelijk de adel. Een 
uitvaart bood een regionale adelsgroep een van de weinige gelegenheden waarbij deze 
zich als groep kon presenteren. En public kon deze blijk geven van zijn bestaan en tonen 
wie er tot de aristocratie behoorde.145

Begrafenisrituelen bieden steun bij het verwerken van het geleden verlies en houvast in 
een angstige en verwarrende periode. Dat geldt zowel voor de familie als voor andere re-
laties van de overledene. Die integrerende en stabiliserende functies van de rituelen dra-
gen bij aan de hiervoor genoemde groepscohesie en we kunnen ze beschouwen als het op 
de deelnemers betrokken deel van een uitvaart. Zeker de rituelen bij de uitvaart van een 
aanzienlijke overledene zijn echter ook bedoeld voor de toeschouwers. Een uitvaart is te-
vens een demonstratie van zijn of haar leven en een demonstratie van de sterkte en ver-
bondenheid van de nabestaanden. Deze laten daarmee zien wie ze zijn en dat ze als groep 
blijven voortbestaan.146

De uitvaart van Rudolf graaf de Marchant et d’Ansembourg in Limburg in 1952 die Dick 
van den Bosch in zijn artikel beschrijft, droeg volgens hem ‘nog het karakter van een pu-
blieke ceremonie, zoals die bij de traditionele, bestuurlijke, militaire en agrarische elites 
tot ontwikkeling kwam.’147 Juist omdat deze ceremonie in 1952 een anachronistisch karak-
ter droeg met tradities die qua vorm voortborduurden op het verleden maar qua inhoud 
geen basis meer hadden in de werkelijkheid van die tijd, is het een goed voorbeeld van een 
adellijke uitvaart zoals die in de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw 
had kunnen voorkomen. Kenmerkende onderdelen zijn ten eerste een grote stoet met on-
der anderen (vertegenwoordigers van) plaatselijke, regionale en landelijke autoriteiten, 
leden van de adel en personeel en/of pachters.148 Ten tweede werd de status van de over-
ledene getoond met behulp van meegedragen wapens of onderscheidingen. Verder toon-
de de bevolking grote belangstelling voor de uitvaart en participeerde zij in het ritueel en 
ten slotte werd de overledene ter aarde besteld in een familiegraf. Deze uitvaart vormt een 
goed uitgangspunt om te onderzoeken in hoeverre er bij de begrafenissen van leden van 
adellijke families in Noord-Brabant sprake was van een dergelijk, adellijk ceremonieel.

Veel mensen denken na over het leven na hun dood. Dat kan zijn het leven in het hier-
namaals maar het kan ook betrekking hebben op de wijze waarop ze na hun dood in 
herinnering zullen blijven. Vooral ten aanzien van het laatste is het interessant in hoe-
verre voor Brabantse edelen gold dat hun adellijke identiteit daarbij een rol speelde. De 
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teraardebestelling in een familiegraf is hiervoor genoemd als kenmerk van een adellijke 
begrafenis. De vorm van zo’n graf en de plaats waar het zich bevindt zegt niet alleen iets 
over de wijze waarop individuen als individu herinnerd willen worden, maar ook iets 
over de wijze waarop zij na hun dood hun plaats innemen tussen de voorgangers uit 
hun familie. Tevens is een familiegraf de uitdrukking van de identiteit van een familie 
zoals die blijft voortbestaan. Het laat door vorm en plaats zien in hoeverre die identiteit 
een publiek of een privékarakter draagt. Ook bij dit aspect kunnen we de vraag stellen 
in hoeverre de familiegraven van Brabantse adellijke families uitdrukking zijn van een 
adellijke identiteit. De beantwoording van deze vragen zal plaatsvinden aan de hand van 
de beschrijving en analyse van (aspecten van) het overlijden en begraven van een aantal 
Brabantse edelen.

5.6 Adellijke uitvaarten in Noord-Brabant

In 1837 overleed J.W. Half-Wassenaer en tussen de stukken met betrekking tot de afwik-
keling van zijn nalatenschap bevindt zich een opsomming van kosten met betrekking tot 
zijn overlijden. Deze bedroegen f 371,40 (€ 3.846) plus een bedrag van f 312,50 (€ 3.237) 
voor het laten opdragen van 250 missen met waskaarsen.149 Volgens oud gebruik was zo-
wel in Nieuwkuijk als in Vlijmen door de onderwijzer de klok geluid.150 Het overlijden was 
aangezegd door vier lijkbidders in Onsenoort en nog eens vier, waarschijnlijk in ’s-Herto-
genbosch. Op kasteel Onsenoort had men een rouwkamer ingericht en ook de kerk was 
met zwart doek bekleed. De baar werd door twaalf personen gedragen en voor de begra-
fenis had men achthonderd doodsprentjes laten drukken. Daaruit mogen we afleiden dat 
een grote groep mensen was uitgenodigd.

De schoonzoon van Half-Wassenaer, L.J.A.A. de la Court, overleed in 1865 en zijn zoon 
noteerde een aantal posten met betrekking tot zijn overlijden en begrafenis in het kas-
boek van het landgoed Baest.151 Hieruit kunnen we opmaken dat de stoet (gedeeltelijk) 
bestond uit koetsen, waarvoor men zes koetsiers had ingehuurd. Ook was blijkbaar de 
hulp van de politie ingeroepen, want deze kreeg een fooi. De rekening van de begrafenis-
ondernemer en het aanzeggen bedroeg f 240,45 (€ 2.560). De uitvaartdienst vond waar-

144   Zie voor het uitnodigingsbeleid van de adel in Noord-Brabant paragraaf 3.7.2.
145   Van den Bosch, ‘De laatste eer’, 199. Van den Bosch schrijft dit naar aanleiding van de begrafenis van Rudolf 

graaf de Marchant et d’Ansembourg in 1952 waarbij de presentatie van de Limburgse adel gezien kan worden 
als een verdedigingsmechanisme van een groep die als groep niet meer over werkelijke macht en invloed be-
schikte.

146   Van den Bosch, ‘De laatste eer’, 181-182.
147   Van den Bosch, ‘De laatste eer’, 195.
148   Zie ook Kuiper, Adel in Friesland, 345. In Friesland bleven pachters tot in de twintigste eeuw hun landheer ten 

grave dragen.
149   Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 904, Afwikkeling nalatenschap Jacobus W. Halfwassenaer, 1837. In dit hoofd-

stuk staan tussen haakjes de huidige equivalenten van de genoemde bedragen vermeld, berekend met behulp 
van www.iisg.nl/hpw/calculate.php.

150   Dit was eveneens gebruikelijk op het Friese en Oost-Friese platteland: Spanninga, ‘Grootgrondbezit en griet-
manschap’, 58; Düselder, ‘Von den Menschen und den Dingen’, 167. Het laatste voorbeeld dateert uit de ze-
ventiende eeuw en laat zien dat er inderdaad sprake was van een oud gebruik.

151    Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 1430, Kasboek van landgoed Baast, van familie de la Court, 1865-1875.
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schijnlijk plaats in de Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch gezien de notitie van een bedrag van 
f 10,50 (ruim € 110) voor de schaal van de Sint-Jan en een fooi voor de meid van de ple-
baan. Er is echter ook een offer genoteerd voor de parochie van Nieuwkuijk, zodat daar 
wellicht de teraardebestelling heeft plaatsgehad. In 1907 is er sprake van een grafkelder 
van de familie De la Court en de overledene was bij zijn overlijden heer van Onsenoort 
en Nieuwkuijk. Evenals we gezien hebben bij de huwelijken, kreeg het personeel een ex-
tra uitkering.

In 1843 vond de teraardebestelling plaats van de protestant J.D. van Tuyll van Seroos-
kerken. Hij was na een kort ziekbed waarschijnlijk overleden aan een hernia of breuk. 
Een verslag van zijn uitvaart op 13 juli ’s morgens om tien uur is ons overgeleverd door de 
gemeentesecretaris van Heeze, H.G. van Moorsel, die zelf tot de aanwezigen behoorde.152 
Onder hen bevonden zich ook enkele mannelijke familieleden, dominee J.L.A. Kremer. 
die na de teraardebestelling een preek hield, een proponent (een dominee die nog niet 
als predikant in een gemeente geplaatst is) en de kapelaan van Heeze. Verder was er een 
vertegenwoordiging van de wereldlijke overheid van de dorpen die tot de heerlijkheid be-
hoorden, bestaande uit burgemeesters, assessoren (wethouders), gemeenteontvangers en 
Van Moorsel in zijn functie van secretaris van zowel Heeze als Leende. De regionale elite 
werd vertegenwoordigd door de eigenaar van Sterksel, F. Pompen, en het personeel on-
der anderen door de molenaars van de molens die de familie Van Tuyll van Serooskerken 
in bezit had. Ten slotte waren alle protestantse inwoners van Heeze aanwezig en liepen 
ook de overheden (besturen) van de gilden uit de heerlijkheid mee in de stoet. Deze kreeg 
extra uitstraling doordat aan de kop de standaardruiter van het Sint-Jorisgilde uit Zesge-
huchten reed en de verdere begeleiding bestond uit zes koninklijke jagers en vijf leden 
van de in Heeze gestationeerde bereden brigade van de marechaussee.

De kosten van deze uitvaart waren relatief bescheiden en bedroegen, voor zover ze af 
te lezen zijn uit het kasboek, f 205,45 (€ 2.120).153 Voor dat bedrag waren onder meer 175 
rouwbrieven gedrukt, twaalf dragers betaald en hadden zes dienstboden en de tuinman 
een bedrag ontvangen. Verder zien we posten die regelmatig voorkomen, zoals de kos-
ten voor mantels en hoeden en voor de aanspreker. Aan de begrafenis van de dochter van 
Van Tuyll van Serooskerken in 1901 wijdde de Meierijsche Courant een klein artikel waarin 
stond dat deze onder grote belangstelling had plaatsgevonden. Omdat het artikel niet rept 
over de deelname van belangrijke autoriteiten of leden van de adel, zullen deze niet aan-
wezig geweest zijn.154

O.A. graaf van Bylandt is een voorbeeld van een vermogend man van wie de uitvaart 
zijn maatschappelijke status weerspiegelde. Dat het ging om een uitvaart met het nodige 
uiterlijke vertoon valt af te lezen aan de hoge begrafeniskosten van f 952 (€ 9.270).155 Een 
broer van de graaf, W.F. van Bylandt, overleed in 1855 evenals zijn broer in Noord-Brabant 
en is daar in tegenstelling tot de laatste ook begraven. In de verdeling van zijn nalaten-
schap vinden we namelijk een betaling aan de administratie van de hervormde gemeente 
te Leur voor grafrechten en het aanleggen van een graf.156 De totale begrafeniskosten be-
droegen volgens deze verdeling f 652,30 (€ 5.554) en zijn dus aanzienlijk lager dan die van 
de in ’s-Gravenhage begraven graaf.

M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen, die in 1864 overleed, werd ter aarde besteld in de 
grafkelder van de familie, waarbij evenals bij verschillende andere uitvaarten twaalf dra-
gers betrokken waren, die samen f 30,– kostten. Over de uitvaarten van zijn gelijknami-
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ge kleinzoon en diens echtgenote is veel meer bekend. Deze kleinzoon is de in de inlei-
ding genoemde ‘dorpsnotabele’ en zijn begrafenis en die van zijn vrouw waren vooral een 
plaatselijke gebeurtenis. De kosten van de begrafenis in 1915 van de laatste bedroegen 
f 117,50 (€ 1.065).157 De meest personen kregen voor hun medewerking f 2,50, onder wie 
de twintig dragers, drie luiders en twee tafeldienaars. Alleen aanzegger Jo Gerritsen ont-
ving f 5. Zijn naam en de namen van de anderen wijzen erop dat de uitvaart niet in handen 
was van ‘professionals’ maar van dorpsgenoten. Datzelfde geldt voor de uitvaart van haar 
echtgenoot in 1916.158 Dezelfde mensen vervulden weer dezelfde functies. Wel was deze 
uitvaart waarschijnlijk wat grootser van opzet. Dat kwam onder meer door de medewer-
king van het muziekkorps van het derde bataljon van het 21e Regiment Infanterie, waar-
van de bevelhebber was ingekwartierd bij de familie. Dit bataljon leverde in de personen 
van de oppasser van de majoor en de ziekendrager ook twee extra dragers. De medewer-
king van de militairen blijkt uit een speciaal opgestelde verklaring, bedoeld om te worden 
bewaard bij de genealogie van de familie De Jonge van Zwijnsbergen. Zowel de majoor 
als zijn echtgenote hebben deze ondertekend. Dragers, luiders en muziekkorps genoten 
na afloop een glas bier in de Zwarte Leeuw terwijl de genodigden de lunch gebruikten bij 
café De Keizer.159 De totale kosten van deze ‘dorpse’ uitvaart bedroegen f 470 (€ 4.263).

De uitvaart van L.M.Ch. van den Bogaerde van Terbrugge ging volgens een krantenarti-
kel in 1890 met heel wat meer pracht en praal gepaard. De baar met de overledene werd 
voorafgegaan door twee wapendragers die een wapenschild meedroegen ten teken dat de 
overledene lid was geweest van de Maltezer Orde. Daarna volgden twaalf dragers met de 
kransen en de stoet rijtuigen, ‘het eene al rijker dan het andere’ met familie, vrienden en 
genodigden. Op de begraafplaats zong een koor het lied ‘Een laatste accoord’, waarvan de 
woorden op de overledene waren aangepast en ‘welk roerend gezang menigeen een traan 
uit de oogen perste’. Deze pracht en praal stond in schrille tegenstelling met de teraardebe-
stelling van de broer van de overledene in 1895, waarvoor weinig belangstelling bestond.160 
De schoonzuster van beide mannen, O.Th. barones van Tuyll van Serooskerken, kreeg in 
1890 een uitvaart die vergelijkbaar is met die van de eerste broer en waaraan de Provinciale 
NoordBrabantsche en ’s-Hertogenbossche Courant ruimschoots aandacht besteedde.161 Ook 
hier weer een indrukwekkende stoet bestaande uit tal van rijtuigen met daarin familiele-
den uit de hoge adel en een prachtige lijkwagen voorafgegaan door twee wapendragers.

Als we naar de kosten kijken, voor zover die bekend zijn, maken de Brabantse uitvaar-
ten in vergelijking met die van graaf Van Bylandt in ’s-Gravenhage een tamelijk beschei-
den indruk. Toch was bij sommige uitvaarten in ieder geval een grote groep mensen be-

152    Van Moorsel, Kronijk, 101-103.
153    HKH, Kasboek 7.
154   Douma, ‘Van “inhaalinge” tot uitvaart’, 3.
155    Moes, Onder aristocraten, 165-167.
156   Nl-HtBHIC, 423, PR, inv.nr. 763, Verdeling nalatenschap van Willem Frederik graaf van Bijlandt, 1855.
157    Nl-HtBHIC, 319, DJvZ, inv.nr. 195, Lijsten van dragers bij begrafenis van Reijniera M.C. van Hardenbroek(?), 

1915.
158    Nl-HtBHIC, 319, DJvZ, inv.nr. 276.
159   Zie voor deze lokaliteiten Van Balkom en Van Gorp, Uitgegroeid tot Helvoirt, 13 en 156.
160   Cleverens, Kasteel Heeswijk, 90-91, 113.
161   Nl-HtBHIC, 1757, CDV, inv.nr. 25, Krantenknipsels en tijdschriftartikelen betreffende de geschiedenis van kas-

teel Heeswijk en zijn bewoners, 19e eeuws.
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trokken en zien we tekenen van aanzien en luxe, zoals koetsen, een groot aantal dragers 
en een indrukwekkende rouwstoet. Bij verschillende uitvaarten waren ook het personeel 
en de lokale bevolking betrokken, waarmee de band tussen heer en dorp nog eens werd 
uitgedragen en de verhouding tussen de achterblijvers, zowel familie als personeel en 
dorpsgenoten, opnieuw vorm kreeg. Belangrijkste conclusie is echter dat deze uitvaar-
ten over het algemeen een goede afspiegeling zijn van de positie van de overledene en 
zijn of haar familie. De begrafenis van de dorpsnotabele was een plaatselijke gebeurte-
nis. De uitvaarten van de heren Half-Wassenaer en Van Tuyll van Serooskerken waren, in 
overeenstemming met hun positie, waarschijnlijk van bovenlokaal belang en gingen met 
meer rituelen en vertoon gepaard. Bij de begrafenissen in de familie Van den Bogaerde 
van Terbrugge zien we de positie die zij in ieder geval zichzelf toedichtten weerspiegeld 
in de pracht en praal, de demonstratie van hun adellijke status en de deelname van de 
adel. Deze begrafenissen vonden plaats in een periode waarin de adel zich wellicht in het 
defensief gedrongen voelde en het valt niet uit te sluiten dat hier sprake was van het zich 
zichtbaar presenteren door de adel.

Uitvaarten zijn gebeurtenissen die zich zowel in het private als het publieke domein af-
spelen. De toenemende terugtrekking van het familieleven in het private domein waar-
bij bijvoorbeeld ook rouw en verdriet in sterke mate een individuele zaak werden, lijkt in 

Afb. 5.16 Bidprentje van jonkheer L.M.C. van den 
Bogaerde van Terbrugge (1826-1890) (Nl-HtBHIC, 
1747, CDV, inv.nr. 24).

Afb. 5.17 Bidprentje van jonkheer D.Th.A. van den 
Bogaerde van Terbrugge (1829-1895) (Nl-HtBHIC, 
1747, CDV, inv.nr. 24).
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tegenspraak met het publieke karakter dat de hiervoor beschreven uitvaarten hadden.162 
De vorm waarin en de wijze waarop uitvaarten plaatsvonden werden echter niet alleen 
bepaald door de wensen van de overledene en zijn of haar familie, maar ook door de ver-
wachtingen van de buitenwereld. Het ceremoniële deel van een uitvaart was een uitwis-
seling van ‘eer’ waarbij de adellijke familie geacht werd haar status te tonen en daarmee 
tegemoet te komen aan de verwachtingen van het publiek dat op zijn beurt die status be-
vestigde.163 Wij hebben hiervoor gezien dat de verhouding tussen adellijke familie en om-
geving in de loop van de onderzoeksperiode veranderde en als gevolg hiervan werd dit as-
pect wel minder belangrijk. De uitvaart van de ‘heer’ in Heeze in 1843 ging bijvoorbeeld 
nog gepaard met uiterlijk vertoon van de plaatselijke deelnemers. De uitvaart van de ‘heer’ 

162   Duijvendak, ‘Elite Families between Private and Public Life’, 87-88.
163   Duijvendak, ‘Elite Families between Private and Public Life’, 75, 88.

Afb. 5.18 Bidprentje van O.Th. 
barones van Tuyll van Seroos-
kerken (1817-1890), weduwe van 
A.A.R. baron van den Bogaerde 
(1823-1874) (Nl-HtBHIC, 1747, 
CDV, inv.nr. 24).
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van Helvoirt in 1916 dankte het uiterlijk vertoon aan de toevallige aanwezigheid van een 
regiment militairen.

5.7 In herinnering blijven

5.7.1 Protestanten

Tussen de archiefstukken die van protestantse uitvaarten bewaard zijn gebleven, vinden 
we soms de weergave van de toespraak die de plaatselijke dominee bij die gelegenheid 
hield. De bekende ‘ogendominee’ J.L.A. Kremer herdacht bijvoorbeeld J.D. van Tuyll van 
Serooskerken met een lijkrede naar aanleiding van Spreuken 10 vers 7a: ‘De Gedachtenis 
des Regtvaardigen zal tot zegening zijn’.164 De keuze van deze tekst gaf Kremer de gelegen-
heid om de deugden en verdiensten van Van Tuyll van Serooskerken te memoreren. Deze 
was dan ook ‘naar beter oorden overgegaan om zijnen verdienden loon te ontvangen’.165

Aan het graf van M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen werd waarschijnlijk een toespraak 
gehouden door de plaatselijke dominee R. de Jongh van Arkel.166 In deze rede herdacht de 
dominee het leven van de overledene, zowel de vreugdevolle als droevige kanten ervan, on-
der het motto ‘Het leven is een droom!’167 Hij bood ook troost aan de nabestaanden met de 
woorden: ‘En de Hoop der Liefde die de achterblijvenden bezielt, zegt hun: de overledene 
leeft – leeft nu in en door de liefde Gods! Zijne gedachtenis blijve in zegening! In zegening 
bij zijn bedroefde betrekkingen, die hem lief hadden; in zegening bij zijn vrienden, die hij 
achterlaat; in zegening ook bij deze gemeente waaraan hij gehecht was!’. De overledene 
was dan wel in persoon niet meer aanwezig, maar zou blijven voortleven in de herinnering 
van hen die tijdens zijn leven tot zijn persoonlijke en sociale omgeving behoorden. Hij 
had zijn plaats ingenomen ‘in de stille rustplaats der betrekkingen die hem voorgingen’.

5.7.2 Rooms-katholieken

Protestantse overledenen bleven dus mede in herinnering door de woorden die de do-
minee sprak bij hun begrafenis en waarvan een weergave werd bewaard in het familie-
archief. Rooms-katholieke overledenen gaven vaak zelf vorm aan de wijze waarop zij in 
herinnering bleven. Dat gebeurde bijvoorbeeld doordat zij bepaalden dat na hun dood 
bedragen beschikbaar waren voor het houden van maandstonden, jaargetijden en zielen-
missen.168 De weduwe van M.A.J. van der Beken Pasteel gaf bijvoorbeeld in een codicil 
aan dat de parochiekerk in Stratum een bedrag van f 2.000 kreeg ‘onder de verpligting om 
gedurende vijf en twintig jaren in die kerk tot rust mijner ziel twaalf jaargetijden te hou-
den’. Verder wilde ze dat zo snel mogelijk na haar overlijden voor een bedrag van f 1.000 
missen werden gelezen ‘tot lafenis mijner ziel.’ De kerkelijke kosten van haar uitvaart tot 
en met het eerste jaargetijde bedroegen dan ook het aanzienlijke bedrag van f 2.415,44 
(€ 25.175). Dit bedrag is veel hoger dan dat voor de vervolgmissen van f 39 (€ 414), dat is 
opgenomen in de nalatenschap van haar man.169

W.J.P.A. de la Court wilde in 1905 nog begraven worden bij zijn familielieden in Nieuw-
kuijk, waar ook de maandstonden en vijfentwintig jaar lang de jaargetijden moesten wor-
den gehouden. Daarnaast diende in zijn woonplaats Oostelbeers een uitvaartdienst te 
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worden gehouden en moesten in het jaar na zijn overlijden duizend missen tot rust van 
zijn ziel worden gelezen. Zeven jaar later voelde hij zich waarschijnlijk zo in Oostelbeers 
geworteld dat hij daar ook herdacht wilde worden. Hij bepaalde toen dat zowel de begrafe-
nis als de maandstonden en jaargetijden daar dienden plaats te vinden. Uit zijn nalaten-
schap blijkt dat f 50 (€ 521) is uitbetaald voor het houden van de jaargetijden, f 17,60 (€ 184) 
voor elf maandstonden en f 1,70 (€ 17) voor de dertigste en het zielboek.170 Een oom van De 
la Court, J.P.J.A. de la Court, die in 1842 in Luik overleed, bestemde een obligatie van f 734 
(€ 6.877) voor onder meer het vieren van missen voor zijn ziel. Daartoe kregen de deken 
van Oirschot en de pastoor van Orthen f 200 respectievelijk f 55 uitgekeerd, maar werden 
ook in Luik voor f 30 missen gelezen.171

Rooms-katholieken die zich dat konden veroorloven, stelden dus geld beschikbaar ten 
behoeve van hun eigen zielenheil en om ook jaren na hun dood nog herdacht te worden 
in de kring van nabestaanden en medegelovigen. Daarnaast komen we geregeld een meer 
concrete vorm tegen van ‘in herinnering blijven’, zoals bijvoorbeeld de donatie van een 
bedrag ten behoeve van armenzorg. De weduwe Van der Beken Pasteel stelde f 100 be-
schikbaar voor het uitdelen van brood aan de armen en eenzelfde bedrag voor zowel de 
Sint-Elisabethvereniging in Stratum als in Eindhoven. Ook haar echtgenoot had opdracht 
gegeven om na zijn dood brood voor de armen te bakken, zoals blijkt uit de rekening van 
de pastoor waarin f 6 bakloon is opgenomen. De eerdergenoemde J.P.J.A. de la Court gaf 
zijn nabestaanden opdracht om het restant van de beschikbaar gestelde obligatie naar 
 eigen goeddunken te besteden voor de armen.

5.8 Materiële herinneringscultuur

5.8.1 Rouwborden en grafmonumenten

We hebben hiervoor al gezien dat in sommige uitvaartstoeten tekenen van het aanzien of 
de status van de overledene werden meegedragen. In de zeventiende en achttiende eeuw 
was het gebruikelijk om de gedachtenis aan en het aanzien van de overledene te verbeel-
den door middel van een rouwbord, dat voor de stoet werd uitgedragen. Na het verstrij-

164   HKH, inv.nr. D62, Bundel 1, Lijkrede en aanspraak van 23 juli 1843 door dominee Kremer. Dominee Kremer 
had zijn bijnaam ‘ogendominee’ te danken aan het feit dat hij beschikte over een middel tegen oogziekten. In 
de loop der jaren zijn honderden patiënten voor genezing naar Heeze gekomen. Coenen, Heeze, 307.

165   Van Moorsel, Kronijk, 103. Zie ook Douma, ‘Van “inhaalinge” tot uitvaart’, 7-8.
166   R. de Jongh van Arkel was van 1863 tot 1870 dominee in Helvoirt. Van Balkom en Van Gorp, Uitgegroeid tot 

Helvoirt, 78.
167   Nl-HtBHIC, 319, DJvZ, inv.nr. 140, Overlijden en begrafenis M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen, 1864.
168   Maandstonde: een maandelijkse mis voor een overledene. Deze wordt soms ook aangeduid als een dertigste. 

Jaargetijde: een mis op de verjaardag van iemands overlijden. Zielenmis: mis die opgedragen wordt ter nage-
dachtenis en voor de zielenrust van een overledene. Coupé, Kerk en geloof, 123-125

169   Nl-HtBHIC, 321, SvO, inv.nr. 81; inv.nr. 92; inv.nr. 70, Kwitanties, ontvangen door M.A. Smits, weduwe Van der 
Beken Pasteel, 1864.

170   Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 1067; inv.nr. 1068, Afwikkeling nalatenschap Willem J. de la Court, 1913. Het 
zielboek is een boek waarin die namen van overledenen zijn geschreven voor wie jaarlijks nog een H. Mis (een 
jaargetijde) wordt opgedragen.

171    Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 799, Kasboek voor Leopoldus J.A. de la Court, 1842-1843.
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ken van de rouwperiode kreeg het dan een prominente plaats in de kerk.172 Die plaatsing 
was vaak onderdeel van een breder scala aan middelen waarmee plaatselijke heren hun 
rijkdom en macht ten toon spreidden in de dorpskerk. ‘Behalve tot eer van God zijn veel 
kerken door de eeuwen heen tevens gebouwd ter ere van mensen. Voor persoonlijke ma-
nifestatie was het kerkinterieur bij uitstek geschikt: in deze vaak statige en beschermde 
ruimte was men verzekerd van een breed publiek.’173 De adel oefende zijn invloed op het 
kerkinterieur uit door het plaatsen van rijk gesneden preekstoelen, doophekken, banken, 
koorhekken, avondmaaltafels, orgels, rouwborden en grafmonumenten. De komst van de 
Fransen betekende het einde van dit van wapens voorziene adellijke vertoon en in veel ge-
vallen ook de vernietiging ervan.

Toch zijn er in Noord-Brabant voorbeelden bewaard gebleven van in de religieuze ruim-
te aangebrachte rouwborden en grafmonumenten. Voorvaderen van Brabantse edellieden 
wilden zo ook na hun dood hun aanzien demonstreren en bij de kerkgangers in herinne-
ring blijven. De kapel in Heeze bevat bijvoorbeeld een rouwbord dat is vervaardigd na het 
overlijden van de vader van J.D. van Tuyll van Serooskerken in 1784. Waarschijnlijk heeft 
dit rouwbord geen rol gespeeld tijdens diens bijzetting maar wellicht wel bij de herbegra-
ving in het familiegraf in de kapel. Ook kan het rouwbord in de ‘grote kerk’ in Heeze heb-
ben gehangen en bij het afbreken van deze kerk zijn overgebracht naar de kapel.174 Twee 
andere voorbeelden zijn de rouwborden van de grootvader van de gebroeders Van Bereste-
ijn en de grootvader en -moeder van H.B. Martini. Het eerste rouwbord hangt nog steeds 
in de Lambertuskerk in Vught en de twee anderen zijn in 1795 overgebracht naar Ouwer-
kerk in Vught en bevinden zich nu in de collectie van het Noordbrabants Museum.175 Op-
vallend is dat deze voorbeelden van protestantse origine zijn. Toch is dat goed te verklaren 
want juist in de kale protestantse kerk was er ruimte voor adellijke pracht en praal. ‘Nadat 
de kerk was ontdaan van alles wat herinnerde aan de katholieke mis, raakte de ruimte op-
nieuw gevuld, ditmaal met eretekenen van aanzienlijken.’176

Leden van de onderzoekspopulatie gaven soms blijk van hun aanwezigheid in de reli-
gieuze ruimte door het plaatsen van herenbanken. Een voorbeeld daarvan is de bank van 
de familie Van Tuyll van Serooskerken in de protestantse kapel in Heeze. Deze had een 
fraaie rand van houtsnijwerk op de overhuiving en bevatte een geborduurd familiewapen 
uit de tweede helft van de negentiende eeuw.177 Een ander voorbeeld is de kerkbank van 
de familie Van Rijckevorsel in de rooms-katholieke kerk van Berlicum. Deze kerkbank is 
voorzien van de familiewapens van het echtpaar Van Rijckevorsel-De Bieberstein Rogalla 
Zawadska en de wapenspreuk ‘condit opes virtus’ (deugd gaart schatten).178

Tot het begin van de negentiende eeuw was het gebruikelijk dat zeker de aanzienlijken 
in de kerk begraven werden. De herinnering aan hen en hun aanzien werd levend ge-
houden door grafzerken met familiewapens en de vermelding van belangrijke functies. 
Een voorbeeld is de al eerder genoemde grootvader van H.B. Martini, wiens grafzerk in 
de Sint-Jan is voorzien van het familiewapen en zo’n tekst.179 Aanzienlijke families richt-
ten ook vaak een grafkelder in waarin meerdere leden ter aarde besteld werden. De moe-
der van J.D. van Tuyll van Serooskerken liet na de dood van haar echtgenoot een grafkel-
der bouwen in de kapel in Heeze waarin de laatste werd herbegraven en waarin ook diens 
broer een laatste rustplaats vond. De kapel was door zijn ligging een soort ‘huiskapel’ voor 
de familie en dus een geschikte plaats om de overleden familieleden te gedenken.180 De fa-
milie Van Beresteijn bezat een grafkelder in zowel de Sint-Lambertuskerk als de Sint-Pe-
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terskerk in Vught, waarbij de laatste in ieder geval was voorzien van een familiewapen.181 
Leden van de familie Verheyen vonden een laatste rustplaats in een grafkelder in de kerk 
van Bokhoven, waarin de rentmeesters van de graaf van Bokhoven werden begraven.182 De 
familie Half-Wassenaer beschikte over een familiegraf in de kerk in Nieuwkuijk. Uit een 
bewaard gebleven brief blijkt dat de weduwe van J.W. Half-Wassenaer in 1857 werd bijge-
zet in de familiegrafkelder in de parochiekerk.183 

Daarmee overtrad de familie de bepalingen ten aanzien van het begraven, want sinds 
het begin van de negentiende eeuw waren deze veranderd. Uit 1804 stamt een decreet 
waarin het begraven in kerken en binnen de bebouwde kom werd verboden en waarin 
tevens de bepaling stond dat nieuwe begraafplaatsen minstens 35 tot 40 meter buiten 
die kom moesten worden aangelegd. Nadat dit decreet in 1813 voorlopig buiten werking 
werd gesteld, volgde in 1827 een KB tot intrekking van deze buitenwerkingstelling én be-
vestiging van het eerdere decreet. Per 1 januari 1829 waren gemeenten verplicht dit KB 
uit te voeren, hoewel wetgeving op nationaal niveau pas in 1869 volgde.184 Overigens was 
niet alleen de familie Half-Wassenaer in overtreding, ook J.D. van Tuyll van Serooskerken 
werd na zijn dood in 1843 in eerste instantie ter aarde besteld in de hiervoor genoemde 
grafkelder in de kapel.

De overdracht van kerken door de protestanten aan de rooms-katholieken had tevens 
veranderingen tot gevolg. Hoewel de vader van H.B. Martini in 1800 in Helvoirt overleed, 
volgde de bijzetting van deze protestantse Bossche magistraat in de hoofdkerk van die 
stad. Toen zijn weduwe in 1811 overleed, was de Sint-Jan inmiddels weer in rooms-katho-
lieke handen en kon zij niet bij haar man begraven worden. Daarom werd zij begraven 
in de protestantse kerk van Helvoirt, de woonplaats van haar dochter en schoonzoon, en 
werd haar man daar herbegraven. Op beider graven plaatste men een grafsteen waarop 
deze dubbele (her)begrafenis vermeld staat.185

172   Bakker, ‘De Friese adel en de schilderkunst’, 48.
173    Kroesen, ‘Eretempels voor de adel’, 76 en 83.
174   Over het rouwbord is een aantal artikelen verschenen waarin datering, heraldische en genealogische beteke-

nis en maker besproken worden. Kolen, ‘Het graf- of rouwbord’; Cornelissen, ‘De betekenis van het graf- of 
rouwbord’; Smit, ‘De maker van het rouwbord’. Zie voor een samenvatting Douma, ‘Van “inhaalinge” tot uit-
vaart’, 12-15.

175    Das-Horsmeier, ‘Begraven op eigen grond’, 71; Van Sasse van Ysselt, ‘De wapen- en rouwborden’, 365.
176   Kroesen, ‘Eretempels voor de adel’, 78.
177    Coenen, Heeze, 292.
178   Van der Heijden, De Wamberg, 208.
179   www.degrafzerkenvandesintjan.nl/ (geraadpleegd 20 februari 2014), 86 Hendrik Bernard Martini, 1776. De 

tekst luidt: ‘GRAF-KELDER VAN DEN HEERE EN MR HENDRIK BERNARD MARTINI OUD-PRESIDENT 
SCHEPEN EN OUDSTE RAAD DEZER STADT –’.

180   Douma, ‘Van “inhaalinge” tot uitvaart’, 6-7.
181    Das-Horsmeier, ‘Begraven op eigen grond’, 70-71.
182   Gelevert, ‘De rentmeesters’, 142.
183    Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 907, Brief over bijzetting stoffelijk overschot van Barbara J. van Willigen in 

familiegraf geslacht Halfwassenaer, 1857.
184   Das-Horsmeier, ‘Begraven op eigen grond’, 66-67.
185    Van Balkom en Van Gorp, Uitgegroeid tot Helvoirt, 13; Smulders, ‘Antoni Martini en de atlas’, 108.
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5.8.2 Familiegraven

Al deze veranderingen leidden ertoe dat Brabantse edellieden verplicht waren hun laatste 
rustplaats voortaan buiten een kerk te zoeken. Daarvoor konden zij kiezen uit een bijzet-
ting in een familiegraf of een privégraf, een plaats op een openbare begraafplaats of op pri-
véterrein en voor een eenvoudige of meer uitbundige vormgeving. Hierna zien we welke 
keuzen zij maakten en wat dat zegt over de manier waarop zij herdacht wilden worden.

Op een openbare begraafplaats
M.A.J. van der Beken Pasteel werd na zijn dood in 1864 begraven op het kerkhof bij de 
oude kerk in Stratum. De kosten voor het graf en de zerk vinden we terug op de rekening 
van de pastoor. Zijn weduwe wenste naast haar man begraven te worden in een gemet-
seld graf voorzien van een zerk met opschrift.186 Beiden werden dus niet ter aarde besteld 
in een gezamenlijk graf, maar in twee afzonderlijke graven. Deze zijn niet opvallend ge-
weest, want ze kregen geen bijzondere behandeling bij de sloop van de kerk in 1886. Ook 
hebben de familieleden toen niet de moeite genomen de stoffelijke resten te laten her-
begraven. De bakstenen grafkelders kwamen in 2004 bij archeologisch onderzoek weer 
boven water. Ze waren als enige graven gevuld met skeletresten en de zware grafstenen 
waren nog aanwezig. De grafsteen van Van der Beken Pasteel bevatte naast zijn naam en 
begeleidende tekst ook een wapen, die van zijn echtgenote alleen naam en tekst. In haar 
graf waren met witte tegels een kruis en de tekst RIP aangebracht. Hoewel de graven dus 
niet opvallend waren, blijkt uit de grafstenen en vooral ook uit de bewaard gebleven attri-
buten dat het om mensen van aanzien ging.187

Een neef van dit echtpaar, J.Th.A. Smits van Eckart, koos ervoor om begraven te worden 
op de begraafplaats in Woensel in een eenvoudige hardstenen tombe, voorzien van een 

Afb. 5.19 Grafkapel van de familie Smits van Oyen op de begraafplaats van de Catharinakerk te Eindhoven 
(rijksmonumenten.nl/monument/518781).
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familiewapen en de tekst dat deugd veradellijkt.188 Leden van een andere tak van de fami-
lie, namelijk Smits van Oyen, kozen voor een meer opvallende laatste rustplaats. Zij von-
den deze in een neogotische grafkapel uit 1899 op de begraafplaats bij de Catharinakerk 
in Eindhoven. Deze grafkapel is onder meer voorzien van een rijk bewerkte paneeldeur 
met familiewapen. In de kapel worden de overledenen herdacht door marmeren gedenk-
platen.189 

Ongeveer een jaar nadat hij in de adelstand verheven was, sloot F.X. Verheyen een over-
eenkomst met het parochiebestuur van Bokhoven tot het oprichten van een familiegraf op 
het plaatselijke kerkhof. Er kwam een grafkelder, bedekt met een grafplaat van wit en grijs 
marmer met daarop een wapenschild van de hand van de kunstenaar Royer. Verschillende 
leden van de familie Verheyen, onder wie de stichter zelf, werden hierin bijgezet.190 Zijn 
zoon gaf de voorkeur aan een laatste rustplaats op het kerkhof in Loon op Zand. Nadat zijn 
echtgenote in 1893 in een tijdelijk graf werd begraven, kwam op dezelfde plaats een fami-
liegrafkelder. Deze kapelvormige kelder werd voorzien van een hardstenen deur met daar-
op de persoonsgegevens en familiewapens van het echtpaar Verheyen-Dumonceau en een 
kruis. Ook in deze kelder vonden diverse familieleden een laatste rustplaats.191

186   Nl-HtBHIC, 321, SvO, inv.nr. 70; inv.nr. 81; inv.nr. 92. Het graf en de zerk van Van der Beken Pasteel kostten 
samen f 200 en die van zijn weduwe f 208,50.

187   www.eindhoven.nl/stad/historie-1/archeologie/Deel-10-Het-geheim-van-mevrouw-Smits.htm (geraadpleegd 
20 februari 2014). Naast het hoofd van de weduwe lag een koperen plaatje met de letters MHVPR en de da-
tum 9 april 1857, met een voor haar waarschijnlijk belangrijke betekenis, die echter voor de onderzoekers een 
geheim is gebleven. Verder bevatten de graven onder meer dure kisten met veel hengsels, kruisjes, een devo-
tiemedaille, rozenkrans en een medaille die waarschijnlijk heeft gediend als amulet tegen cholera. Op het graf 
van Van der Beken Pasteel is in of kort na 1903 grafroof gepleegd. Arts, Hardy en Korthorst, ‘Archeologie van 
gisteren’.

188   Op den Buijs, Open venster op Eckart, 128.
189   rijksmonumenten.nl/monument/518781/grafkapel+familie+smits+van+oyen++begraafplaats+ catharinakerk/ 

eindhoven/ (geraadpleegd 20 februari 2014).
190   Gelevert, ‘De rentmeesters’, 147 noot 38. De kunstenaar Royer is waarschijnlijk Louis Royer (Mechelen 

1793-Amsterdam 1868) die onder meer bustes van koning Willem I vervaardigde.
191   Gelevert, ‘Een generatie’, 135, noot 39.

Afb. 5.20 Familiegraf van de familie Van Tuyll van Serooskerken op de begraafplaats van de protestantse 
gemeente te Heeze (opdenrosheuvel.nl/heeze%20oude%20kerkhof-2-pdf).
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Het echtpaar Van Rijckevorsel-De Bieberstein Rogalla Zawadska kwam in 1888 via ver-
erving in het bezit van het landgoed De Wamberg in Berlicum, nadat dit enkele generaties 
eerder ook in het bezit was geweest van de familie Van Rijckevorsel. Hoewel het echtpaar 
in 1903 in ’s-Hertogenbosch een huis kocht, was dit bedoeld als stadsverblijf en kozen ze 
domicilie op het landgoed. In de koopakte van het huis laat Van Rijckevorsel zich Heer 
van Berlicum, Middelrode en Kaathoven noemen. Hij beschouwde De Wamberg waar-
schijnlijk als een soort familiestamhuis en koos er daarom voor om voor zichzelf, zijn 
echtgenote en nazaten een familiegraf te stichten op het rooms-katholieke kerkhof van 
Berlicum. De eersten die daarin in 1894 en 1913 ter aarde besteld werden, waren zijn zo-
nen.192

Leden van de familie De Jonge van Zwijnsbergen beschouwden zichzelf als Heer van 
Zwijnsbergen en het kasteel Zwijnsbergen als hun familiestamhuis. Deze familie koos 
daarom voor een grafkelder op de begraafplaats van Helvoirt. De stichter van deze graf-
kelder was M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen en ook zijn zoon is in het familiegraf bij-
gezet.193 De familie Van Tuyll van Serooskerken besloot als eigenaar van de heerlijkheid 
Heeze- Leende-Zesgehuchten tot aankoop van een stuk grond op het terrein van de afge-
broken oude parochiekerk en liet daar een grafkelder bouwen. Daarop werd na de herbe-
grafenis van J.D. van Tuyll van Serooskerken een eenvoudige grafsteen geplaatst. In deze 
grafkelder, onderdeel van de protestantse begraafplaats van Heeze, werden ook de wedu-
we, twee dochters en één zoon van de baron ter aarde besteld.194

Hoewel sommige adellijke Brabanders dus kozen voor een relatief eenvoudig graf, laten 
de voorbeelden zien dat anderen een meer opvallende laatste rustplaats vonden. Juist om-
dat deze graven zich op openbaar terrein bevonden, was er enerzijds de behoefte om het 
aanzien van de families en de overleden leden zichtbaar te maken met behulp van fami-
liewapens, soms vervaardigd door een kunstenaar van naam. Die zichtbaarheid op vooral 
begraafplaatsen in de dorpen zien we ook in Limburg. Kerkhoven in dorpen behielden 
veel langer hun traditionele functies en juist daar lieten adellijke geslachten vaak eigen 
rouwkapellen en grafkelders bouwen.195 Anderzijds geeft de keuze voor een familiegraf in 
tegenstelling tot losse graven aan dat de overledenen ook na hun dood deel bleven uitma-
ken van de opeenvolging van generaties die samen ‘de familie’ vormen.196 De boodschap 
die een familiegraf op een begraafplaats overbrengt, is dus zowel expressief als intiem van 
karakter, bedoeld voor de ‘buitenwereld’ en voor de ‘binnenwereld’ van de familie.

Op eigen grond
Nu is het de vraag of dat ook geldt voor familiegraven die op eigen grond werden inge-
richt. Om die vraag te beantwoorden passeren hierna weer enkele voorbeelden de revue. 
Het eerste betreft de familie De Kuijper en vormt als het ware de verbinding tussen beide 
categorieën. J.F. de Kuijper was tijdens zijn leven al van plan een familiegraf te bouwen, 
maar koos in afwachting van die bouw ervoor om in 1823 op eigen grond een grafkelder in 
te richten waarin als eerste zijn moeder bijgezet werd.197 Daarna volgden onder meer hij-
zelf en zijn echtgenote. Een jaar na haar overlijden was het familiegraf op het kerkhof bij 
de Sint-Lambertuskerk in Veghel gereed en werden de reeds in de privégrafkelder begra-
ven familieleden overgebracht naar het nieuwe familiegraf. In de jaren daarna vond de bij-
zetting plaats van verschillende nazaten. Dit opvallende graf is een zogenoemde Calvarie-
berg, voorzien van een beeldengroep met kruis en in een nis een terracotta beeldengroep 



 5.8 Materiële herinneringscultuur 357

192   Van der Heijden, De Wamberg, met name 162-164, 181, 204-207, 218.
193   Van Balkom en Van Gorp, Uitgegroeid tot Helvoirt, 225-226.
194   Coolen, ‘Het Oude Kerkhof te Heeze’ op www.opdenrosheuvel.nl/heeze%20oude%20kerkhof-2.pdf (geraad-

pleegd 25 juni 2013). Dit is een artikel over het oude kerkhof te Heeze door W.L.P. Coolen. Het is onduidelijk 
of het aangekochte perceel overeenkwam met of aansloot bij een eventueel in 1823 in de oude kerk gesticht 
familiegraf.

195   Van den Bosch, ‘De laatste eer’, 198.
196   Vergelijk ‘De familie is een groep, zowel in het heden als in het verleden. Wanneer men leeft in een dynastieke 

familie, leeft men als het ware in parallelle werelden, gelijktijdig in zowel heden als verleden.’ Venborg Peder-
sen, ‘Gevormd tot het juiste karakter’, 126. 

197   Nl-HtBHIC, 7698, GV, inv.nr. 1992, Ingekomen verzoek van I. de Kuyper om een grafkelder aan te mogen leg-
gen, 1823. De brief is niet zozeer een verzoek als wel een mededeling van jonkheer De Kuijper dat hij op een 
aan hem toebehorend veld een grafkelder heeft ingericht die dient als grafkelder voor hem en zijn familie en 
die voldoet aan de voorwaarden van het Keizerlijk Decreet.

Afb. 5.21 De calvarieberg op het 
kerkhof van de Sint-Lambertus-
kerk te Veghel, tevens familiegraf 
van de familie De Kuijper, circa 
1900 (Nl-HtBHIC).
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die het vagevuur voorstelt. Hoewel dit familiegraf de aandacht trekt, is dat niet omdat het 
een expressie is van het aanzien en de status van de familie. De functie van familiegraf 
blijkt alleen uit een eenvoudige witte steen met de tekst ‘Grafplaats van familie de Kuijper, 
1852’ die na de renovatie in de jaren negentig van de twintigste eeuw geplaatst werd.198

Twee volgende voorbeelden betreffen de protestantse families Martini en Van Bere-
steijn.199 Al enige jaren voordat hij in de adelstand werd verheven, liet H.B. Martini om-
streeks 1813 op eigen grond een grafkelder bouwen waarin als eerste zijn tweede echtge-
note, die in 1813 overleed, ter aarde werd besteld. Van deze teraardebestelling getuigde een 
ovalen cartouche boven de ingang. Uit bewaard gebleven afbeeldingen blijkt dat het fami-
liegraf een schitterend monument is geweest, bekroond door een taps toelopend fronton 
met daarop de wapens van de geslachten Martini en Van Hanswijk. Slechts van drie fami-
lieleden staat vast dat zij in het familiegraf begraven zijn, maar waarschijnlijk zijn het er 
meer geweest, onder wie de stichter van het graf. In 1851 bood diens zoon de Hervormde 

Afb. 5.22 De Warande te Hel-
mond, 1907-1914. Op de ach-
tergrond is het monumentale 
toegangshek naar de familiebe-
graafplaats van de familie Wes-
selman zichtbaar (NL-EhvRHCE, 
20210 Gemeente Helmond).
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Gemeente in Vught een stuk grond naast de grafkelder aan om daar een eigen begraaf-
plaats in te richten. De kerkenraad wees het aanbod echter af ‘overwegende de bezwaren 
aan eene begraafplaats ter aangewezen plaatse verbonden’.200 De grafkelder bleef eigen-
dom van de familie maar het onderhoud kwam wel in handen van de Hervormde Ge-
meente en deze kreeg daarvoor bijvoorbeeld in 1898 een legaat van f 1.000 van een klein-
dochter van de stichter. De restanten van de grafkelder werden in 1998 door de gemeente 
Vught aangewezen als gemeentelijk monument.

De rivaliteit tussen de Martini’s en de Van Beresteijns heeft wellicht een rol gespeeld bij 
de afwijzing.201 Ook de laatste familie koos ten slotte voor een familiegraf op eigen grond. 
Zoals we hiervoor al gezien hebben, beschikte de familie in twee kerken over een familie-
graf. Omdat de grafkelder in de Sint-Lambertuskerk niet meer gebruikt mocht worden, 
kreeg J. van Beresteijn, burgemeester van Vught, gratis de voornaamste plaats op de in 
1830 gereedgekomen Algemene Begraafplaats aangeboden. Nadat er meerdere keren op-
hef ontstond over dit graf, droeg zijn zoon het in 1853 over aan het hervormd kerkbestuur. 
Het is onbekend of in dit graf ook leden van de familie begraven zijn. Deze zoon, G. van 
Beresteijn, bestemde een door drie sloten omgeven en daardoor afgesloten perceel bij kas-
teel Maurick voor de bouw van een grafkelder.202 Tussen 1840 en 1844 vond hier de bouw 
plaats van een mausoleum met een eenvoudige classicistische architectuur met boven de 
toegangsdeur een zorgvuldig uitgewerkt familiewapen. In dit mausoleum zijn acht leden 
van de familie Van Beresteijn bijgezet, onder wie de vader en broer van de oprichter. De 
zoon van de laatste, J. van Beresteijn, vond er in 1898 als laatste lid van de familie een 
rustplaats. Toen was het familiegraf al in handen van de hervormde gemeente. De oprich-
ter had het namelijk aan deze instantie gelegateerd ‘met bepaling, dat die grafkelder aan 
zijne bestemming moet blijven beantwoorden, om de familielijken te bevatten.’ Zijn na-
zaten kregen het recht om in het mausoleum bijgezet te worden zonder daarvoor een be-
drag verschuldigd te zijn aan de kerkelijke gemeente. Deze kreeg daarom een legaat van 
f 1.000 ten behoeve van het onderhoud.203

De familie Van Beresteijn koos dus voor een afgesloten grafeiland op eigen grond. Een-
zelfde keuze maakte de familie Wesselman in Helmond. Waarschijnlijk in 1817 liet men 
in een vijver een grafeiland aanleggen. De eerste van de in totaal elf personen die hier be-
graven liggen, is de echtgenote van de laatste niet-geadelde Wesselman. Op enig moment 
volgde de aanleg van een grafkelder waarin in 1865 als eerste de echtgenote van A.P. Wes-
selman van Helmond werd bijgezet. Daarna vonden daar nog zestien personen een laat-
ste rustplaats, onder wie ook nakomelingen van de met A.W.M. Wesselman gehuwde 
J.A. Carp. Ten slotte vond in 1918 de bijzetting plaats van C.F. Wesselman van Helmond. 

198   rijksmonumenten.nl/monument/521255/kerkhof/veghel/; home.online.nl/jdek/s03.html en home.online.nl/
jdek/s07.html (geraadpleegd 25 februari 2014).

199   Beiden voorbeelden komen uitgebreid aan bod in het artikel Das-Horsmeier, ‘Begraven op eigen grond’.
200   Scholten van Aschat, ‘”Ouwerkerk” ’, 26.
201   Ibidem.
202   Hoewel ook dit familiegraf vaak wordt aangeduid met de benaming ‘grafkelder’ is er in feit sprake van een 

mausoleum, een bovengrondse ruimte waarin kisten worden geplaatst. Das-Horsmeier, ‘Begraven op eigen 
grond’, 72, noot 33.

203   Nl-HtBHIC, 5233, NHGV, inv.nr. 763-inv.nr. 770 Stukken betreffende zowel de legatering van, als het beheer 
over het het mausoleum van de familie Van Beresteijn in het Bos van Maurick. In deze stukken bevindt zich 
een sleutel waarmee het hek geopend kon worden op de brug waarover men het grafeiland kon bereiken.
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Een monumentaal toegangshek vormde de afsluiting van deze familiebegraafplaats.204

Het laatste voorbeeld van een grafeiland levert D.Th.A. van den Bogaerde van Terbrug-
ge. Hij liet in een ven op het terrein van zijn landgoed De Nemerlaer twee eilanden aan-
leggen, waarna op het kleinste een grafkelder verscheen met daarop twee beelden. De 
inwoners van Haaren vonden beide naakte beelden aanstootgevend en trokken ’s nachts 
naar het kasteel om ze stuk te slaan en in het ven te gooien. De oprichter werd overigens 
niet in zijn eigen grafkelder begraven maar vond een laatste rustplaats in het familiegraf 
op de begraafplaats in Heeswijk.205

Het echtpaar De Girard de Mielet van Coehoorn-De Bye bewoonde naast kasteel Hen-
kenshage in Sint-Oedenrode, eigendom van hun één na oudste zoon, ook het landgoed 
Heerenbeek in Oirschot, eigendom van hun oudste zoon. Op dit landgoed lieten zij een 
kleine familiebegraafplaats aanleggen, waarop in 1865 als eerste de echtgenote ter aarde 
werd besteld. In de jaren zeventig volgden twee van hun zonen en de echtgenoot. In 1897 
kreeg de verplaatsing naar de huidige locatie haar beslag, waarna de leden van het gezin 
hier werden herbegraven en waar heden ten dage tien tombes liggen. Het echtpaar schiep 
met de aanleg van de begraafplaats een traditie die de familieleden na aan het hart lag. Uit 
een overeenkomst met de gemeente Oirschot uit 1917 blijkt dat dragers van de naam De 
Girard de Mielet van Coehoorn op de begraafplaats begraven mogen worden, een recht 
waarvan de laatste mannelijke nazaat nog in 1994 gebruik maakte.206

In het laatste voorbeeld is wellicht getracht ook aan een dergelijke familietraditie vorm 
te geven. Deze poging moest welhaast mislukken omdat de stichter geen nakomelingen 
had en zijn erfgenamen niet in de provincie geworteld waren. Vanaf 1820 kwam G.J. van 
Hogendorp successievelijk in het bezit van gronden op het landgoed Nieuwkerk bij Goirle 
en Poppel. Omstreeks 1824 liet hij op het landgoed een grafkelder bouwen, waarin ach-

Afb. 5.23 Tekening van de brug naar de grafkelder van de familie Van Hogendorp op het landgoed Nieuw-
kerk bij Goirle en Poppel, 1918. Deze tekening geeft de situatie weer vóór de ruiming van het graf in 1861 
(De Meester de Betzenbroeck, tekening, NL-TbRAT).
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tereenvolgens zijn broer, D.J.F. van Hogendorp, en hijzelf ter aarde werden besteld. Na de 
boedelscheiding in 1847 werd Nieuwkerk eigendom van een derde broer, die in Dordrecht 
woonde. Deze sloot met de dochters van D.J.F. van Hogendorp een overeenkomst over 
het familiegraf. De familie was voortaan gezamenlijk eigenaar en beide partijen namen 
50% van de onderhoudskosten op zich. In principe mocht het landgoed alleen verkocht 
worden indien deze voorwaarden van kracht bleven, tenzij hieruit voor de partijen of hun 
erfgenamen een nadeel voortvloeide. De dood van A.W. van Hogendorp in 1855 leidde op 
termijn tot de verkoop van het landgoed en de ruiming van het graf in 1861.207

Adellijke families of edellieden die kozen voor een familiegraf op eigen grond gaven een 
andere boodschap aan de ‘buitenwereld’ af dan zij die kozen voor een openbare begraaf-
plaats. Vooral de graven op een eiland zijn een symbool van splendid isolation en afstand 
tot de samenleving. Hoewel ook in deze gevallen soms sprake is van een van familiewa-
pens voorzien grafmonument met uitstraling, zijn deze monumenten niet bedoeld om 
de plaats en het aanzien van de familie of overledene in de samenleving in herinnering te 
houden. De belangrijkste functie van deze familiegraven was het uitbeelden van de fami-
lie. Door het creëren van een gedenkplaats voor overleden familieleden op het eigen land-
goed, bij het eigen ‘stamhuis’, in de dagelijkse omgeving van de levenden, werden dezen 
eraan herinnerd deel uit te maken van de ‘dynastie’.208 

5.9 Adellijk leven op een Brabants landgoed

We hebben in de inleiding gezien dat een deel van de Brabantse adel een buitenplaats of 
landgoed bewoonde of in ieder geval in bezit had. Ik beschouw daarbij een buitenplaats 
als plaats om op het platteland te verblijven en een landgoed als grootgrondbezit met een 
economische functie dat daarnaast vaak dient als verblijfplaats.209 Iets meer dan de helft 
van de families die in de onderzoeksperiode een buitenplaats of landgoed bezaten en op 
enig moment tot de adel zouden toetreden, was in 1814 al eigenaar van dit bezit.210 Voor 
ongeveer een derde van deze groep gold dat ook nog in de twintigste eeuw. Dat betekent 
dat ongeveer een vijfde van deze families gedurende de hele onderzoeksperiode hun be-
zit heeft behouden. Daarnaast zijn sommige buitenplaatsen of landgoederen overgegaan 
in handen van andere adellijke families.211 Iets minder dan de helft van de buitenplaatsen 

204   0042.filmenfotobank-nb.nl/content.php?Menu=intro&Submenu=&ar_id=256 (geraadpleegd 25 februari 
2014); Heeren, Geschiedenis van het kasteel-raadhuis, 319.

205   Van Oirschot, Kasteel Nemderlaer, 10; Becx e.a., Kastelengids, 75. In 1922 richtte G.Ch.O.A.M.H.J.M.Gh. ba-
ron van den Bogaerde de Ter Brugge hier een mausoleum op. monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/php/ 
main.php?cAction=show&cOBJnr=1012790 (geraadpleegd 26 februari 2014).

206   www.dodenakkers.nl/begraafplaatsen/noord-brabant/362-oirschotcoehoorn.html (geraadpleegd 25 februari 
2014); Caspers e.a., Landgoederen, 345.

207   Nl-HtBHIC, 311, VHO, inv.nr. 70, Nalatenschapsregelingen, waarschijnlijk afkomstig van Andries W. graaf van 
Hogendorp, 1850; Van Gils, ‘Grootgrondbezit langs de grens’; Caspers e.a., Landgoederen, 218-220.

208   Vergelijk Venborg Pedersen, ‘Gevormd tot het juiste karakter’, 123.
209   Kuiper en Van der Laarse, ‘Inleiding’, 12. Vergelijk Leenders, ‘Het landgoederenlandschap’, 1 en Caspers e.a., 

Landgoederen, 11. De laatste definitie sluit aan bij de Natuurschoonwet uit 1928.
210   Zie voor het overzicht van buitenplaatsen en landgoederen bijlage 11 tabel 11.7.
211    Zie bijvoorbeeld kasteel Heeswijk dat door de familie Speelman werd verkocht aan de familie Van den Bogaer-

de van Terbrugge.
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en landgoederen verdween in de loop van de negentiende eeuw uit adellijke handen, bij-
voorbeeld omdat er geen erfgenamen waren of omdat deze om financiële of andere rede-
nen geen prijs stelden op het bezit. Daarnaast kochten in de loop van de eeuw een paar 
adellijke families een buitenplaats of landgoed of kwamen ze via een erfenis in het bezit 
ervan. Ten slotte bewoonden edellieden ook tijdelijk een buitenplaats, voornamelijk in de 
omgeving van de provinciehoofdstad.

Deze ontwikkelingen laten het volgende beeld zien. In de eerste helft van de negen-
tiende eeuw nam het adellijk bezit van een buitenplaats of landgoed toe om daarna gelei-
delijk weer af te nemen. In 1814 was het aantal families dat tot de adel zou gaan behoren 
en in het bezit was van een buitenplaats of landgoed hoger dan in 1918. De grootste con-
centraties vinden we in het zuidoosten van de provincie en in de omgeving van ’s-Herto-
genbosch. In het zuidoosten gaat het vaak om landgoederen die tevens een heerlijkheid 
waren en van generatie op generatie in het bezit van een familie bleven. In de omgeving 
van de hoofdstad gaat het vooral om buitenplaatsen die geregeld als tijdelijke woonplaats 
dienden.

Over landgoederen, kastelen en buitenplaatsen in Noord-Brabant is in de loop van de 
jaren veel gepubliceerd. Het gaat daarbij in veel gevallen om artikelen in heemkundige 
tijdschriften op lokaal en regionaal niveau. Ook enkele reeksen jaarboeken bevatten in 
diverse jaargangen dergelijke artikelen. Een voorbeeld van artikelen op lokaal niveau vor-
men de aan landgoederen en buitenplaatsen in Vught gewijde publicaties in de Vughtse 
Historische Reeks, zoals die over het landgoed Zionsburg en kasteel Maurick. De publi-
caties van Karel Leenders over het landgoederenlandschap rond Breda en de Bredase 
Turfvaart zijn voorbeelden van regionale studies. Op provinciaal niveau bestaan er twee 
belangrijke overzichtswerken. In 1999 zag de Kastelengids van Noord-Brabant het levens-
licht en in 2012 volgde een kloeke inventarisatie van Brabantse landgoederen onder de 
titel Landgoederen in Noord-Brabant. Het lief en leed dat landgoed heet.212 Van deze publi-
caties heb ik dankbaar gebruik gemaakt bij de hiernavolgende paragrafen over het adel-
lijk leven op een Brabants landgoed en bij de inventarisatie van Brabantse landgoederen, 

Kaart 5.1 Overzicht van door adellijke families bewoonde landgoederen, kastelen en buiten-

plaatsen in Noord-Brabant, in de periode 1814-1918

Toelichting: zie voor een weergave per streek bijlage 11 figuur 11.1 tot en met figuur 11.5.
Bron: bijlage 11 tabel 11.7
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kastelen en buitenplaatsen die tijdens de onderzoeksperiode in handen waren van adel-
lijke families.213

5.9.1 Het buitenplaatslandschap rondom ’s-Hertogenbosch

Het ontstaan van een reeks buitenplaatsen en landgoederen rondom ’s-Hertogenbosch 
komt overeen met ontwikkelingen elders in het land. Daar ontstonden vanaf 1800 buiten-
plaatslandschappen door de ontginning van woeste gronden en incorporatie van landbouw-
gronden en grootscheepse activiteiten op het gebied van parkaanleg en villabouw.214 Een 
Brabants voorbeeld met betrekking tot deze activiteiten levert de familie Martini. Deze hield 
zich bezig met het ontginnen van woeste gronden en de modernisering van hun landgoed. 
H.B. Martini liet na de aankoop van Ouwerkerk in 1803 een landhuis in Italiaanse stijl 
bouwen en ontwikkelde het landgoed door de aanleg van kassen, een oranjerie en tuinkoe-
pels en een parkaanleg in negentiende-eeuwse stijl met verschillende exoten. Zijn zoon 
liet op een deel van zijn landgoed Jagershagen het landhuis Piacenza bouwen.215 A.Th. van 
Rijcke vorsel van Kessel liet op de door hem aangekochte gronden bij Vught de buitenplaats 
Reeburg ontwikkelen. Deze bestond uit het in 1822 gereedgekomen ‘Groot Rheeburg’ en 
het tussen 1829 en 1832 gebouwde ‘Vlasmeer’ of ‘Klein Rheeburg’. De tuinaanleg liet hij 
verzorgen door zijn broer J.J. van Rijckevorsel, die landschapsarchitect was. Zo ontstond 
een buitenplaats met twee herenhuizen, koetshuizen, stallingen, tuinmanswoningen, een 
toren voorstellende een ruïne, een ijskelder, een badhuis met fontein, visvijvers, moes-
tuinen met vruchtbomen en wandeldreven tussen verschillende soorten beplantingen.216

Vught werd door dergelijke activiteiten een dorp omgeven door landgoederen en bui-
tenplaatsen, die gedeeltelijk in adellijke handen waren. Bij de bouwactiviteiten in het dorp 
aan het einde van de eeuw, toen veel villa’s in neogotische en neorenaissance stijl ver-
bouwd en gebouwd werden, was de adel niet betrokken.217

5.9.2 Het adellijk landgoed en familiebesef

In de negentiende eeuw ging het feodaal-dynastieke beeld van het stamhuis over van 
adellijke kastelen op al dan niet landgoedachtige buitenplaatsen. Deze namen in het ne-
gentiende-eeuwse familiebesef een bijzondere plaats in en families trachtten ze zo lang 
mogelijk in de familie te houden. Ze vormden de lieux de mémoire van de familieclan, de 
fysieke neerslag van de familiegeschiedenis en het kader voor de collectieve herinnerin-

212   Kolster en Peek, ‘Het landgoed Zionsburg’; Van Soelen-de Kam, ‘Kasteel Maurick’; Leenders, ‘Het landgoede-
renlandschap’; Leenders, ‘Landgoederen’; Becx e.a., Kastelengids; Caspers e.a., Landgoederen.

213    Bijlage 11 tabel 11.7.
214   Kuiper en Van der Laarse, ‘Inleiding’, 20.Vergelijk ook de definitie van landgoederenlandschap bij Leenders, 

‘Het landgoederenlandschap’, 1-3.
215     Scholten van Aschat, ‘Jagershagen’; Scholten van Aschat, ‘Het landgoed “Jagershagen” ’; Scholten van As-

chat, ‘ “Ouwerkerk” ’; Caspers e.a., Landgoederen, 328.
216   Nl-HtBHIC, 1591, DOCV, inv.nr. 460, Akten met betrekking tot het buitenverblijf en landgoed Reeburg, alsme-

de de familievereniging Van Rijckevorsel, 1786-1927, L.A.C.A.M. van Rijckevorsel, ‘De buitenplaats Reeburg 
te Vught’ en ‘Nogmaals de buitenplaats Reeburg’. De beschrijving van het landgoed komt uit de verkoopakte 
van 1847. Het geheel had toen een waarde van f 30.000 (huidige waarde  255.500).

217   Den Otter e.a., ‘Vught rond 1900’, 99 en 86.
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gen van de familie.218 De vraag is of we zo’n ontwikkeling ook in Noord-Brabant zien. We 
hebben al geconstateerd dat vooral in het zuidoosten van de provincie een aantal landgoe-
deren of heerlijkheden verschillende generaties in de familie bleef. Daarvoor moest men 
zich soms wel behoorlijke inspanningen getroosten. Adellijke ‘kasteelheren’ kregen te 
maken met verlies aan inkomsten door het wegvallen van de heerlijke rechten in 1819 en 
de tienden in de loop van de eeuw. Omdat personeel nog lange tijd betaalbaar bleef, leidde 
het afnemen van inkomsten niet direct tot problemen.219 Het onderhouden van een land-
goed werd voor sommigen echter allengs een groter probleem.

De familie Wesselman bijvoorbeeld raakte in de loop van de eeuw steeds minder opge-
wassen tegen de financiële lasten die gepaard gingen met het bewonen en onderhouden van 
een kasteel. C.F. Wesselman van Helmond wilde, toen hij in 1895 het kasteel erfde van zijn 
oom A.G. Wesselman, er wel van af en in 1900 liet hij een advertentie plaatsen. Deze leidde 
nog niet tot verkoop, maar in 1909 verkocht hij al gronden die tot het landgoed behoorden 
en na zijn dood in 1918 kwam het kasteel in 1921 in handen van de gemeente Helmond.220

Na het overlijden van J.D. van Tuyll van Serooskerken in 1843 bewoonden zijn weduwe en 
dochters en later alleen zijn dochters het kasteel. Zij hadden soms gebrek aan contanten,221 
maar het landgoed vormde de kern van hun bestaan. Van de jongste dochter werd gezegd 
dat zij de grote liefde van haar leven opgaf voor het kasteel222 en toen de twee zusters aan het 
eind van de negentiende eeuw op zoek moesten naar een erfgenaam, vond die zoektocht 
plaats binnen het ruime netwerk van familieleden. Ze vonden ten slotte een erfgenaam die 
niet alleen voldeed aan hun morele standaard maar die ook over voldoende financiële mid-
delen beschikte om het landgoed van nieuwe luister te voorzien.223 Dat was S.J. van Tuyll 
van Serooskerken, die na zijn komst niet alleen het interieur liet renoveren maar ook de 
bekende tuinarchitect Hugo Poortman in de arm nam voor het uitbrengen van adviezen en 

Afb. 5.24 De buitenplaats Reeburg te Vught, met vijver. Deze buitenplaats werd ontwikkeld door A.Th. ba-
ron van Rijckevorsel van Kessel (1783-1846) en behoorde tot het buitenplaatslandschap rondom ’s-Herto-
genbosch (Nl-HtBHIC).



 5.9 Adellijk leven op een Brabants landgoed 365

het ontwerpen van een aantal veranderingen, waaronder de aanleg van het Ursulapark.224 

We kunnen dus constateren dat een landgoed, met name als het een heerlijkheid was, 
een belangrijke plaats innam in het familiebesef en onderdeel was van de identiteit van 
de familie. Het voorbeeld Helmond laat zien dat het niet langer opgewassen zijn tegen de 
financiële lasten roet in het eten kon gooien, zoals dat waarschijnlijk ook het geval is ge-
weest bij de verkoop in 1884 van Maurick/Muiserick aan A.J.A. van Lanschot.225

5.9.3 De adellijke buitenplaats en het leven volgens de seizoenen

Buitenplaatsen werden in vergelijking met de hiervoor genoemde landgoederen veeleer 
als een verblijfsplaats ervaren en maakten niet of in ieder geval veel minder deel uit van 
familiebesef en -identiteit. Veel buitenplaatsen bleven vaak maar één generatie in het be-
zit van een familie of speelden maar een beperkte periode een rol in iemands leven. Toch 
was het bezit ervan wel degelijk onderdeel van de identiteit. De bewoners en/of bezitters 
toonden zo te behoren tot de notabelenelite, voor wie grondbezit en landelijk leven min-
stens zo belangrijk waren als stedelijke cultuur en sociabiliteit. Ze lieten zien dat de hang 
naar het buitenleven onderdeel van hun leven was. De leden van die elite beschouwden 
de buitenplaats dan ook als hét voorname huis van een notabele familie dat nauw verbon-
den was met hun levensstijl.226

De hang naar het buitenleven vertaalde zich vaak in een leven volgens de seizoenen. Dat 
betekent dat het landelijk bezit geen permanente woonplaats was, maar een plaats waar 
men tijdens de zomermaanden of bijvoorbeeld tijdens de jacht verbleef. Men ging dan 
‘naar buiten’. Met het bezit van een huis in de stad en een buitenplaats volgde men de le-
vensstijl van de rijken en onderscheidde men zich van de andere burgers.227

Zo’n levensstijl was ook voor verschillende Brabantse edelen weggelegd. We kunnen 
dat ten eerste vaststellen op basis van de lijsten van hoogstaangeslagenen. Indien daar-
uit blijkt dat iemand in verschillende plaatsen personele belasting betaalde, kunnen we 
concluderen dat diegene in beide plaatsen op stand leefde.228 Dat geldt voor verschillende 
Brabantse edelen, die in de tweede helft van de negentiende eeuw naast een huishouding 
in ’s-Hertogenbosch ook een huishouding voerden op een landgoed of buitenplaats.229

218   Kuiper en Van der Laarse, ‘Inleiding’, 13 en 20; Van der Laarse, ‘De hang naar buiten’, 44; Venborg Pedersen, 
‘Gevormd tot het juiste karakter’, 130.

219   Coenen, ‘De Heerlijkheid’, 130.
220   Van Laarhoven, ‘Kasteel Helmond’, 48; Van der Heijden, ‘300 Jaar Kasteeltuin’, 19.
221   Zie voor zo’n episode HKH, inv.nr. F192, 40-41.
222   Coppens, ‘Kasteel Heeze’, 47; HKH, inv.nr. F192, 34-36.
223   Douma, De bewoners van kasteel Heeze, 30.
224   Douma, De bewoners van kasteel Heeze, 40, 43; HKH, inv.nr. F3, Rekeningen / offertes restauratie inboedel per 

kamer, 1902. Zie voor de aanleg in Heeze Tromp, ‘Heeze’, 19. Zie voor Poortman Nieuwenhuis, Stijltuinen, 50 
en 55; Tromp en Henry-Buitenhuis, Historische buitenplaatsen, 18.

225   Caspers e.a., Landgoederen, 285.
226   Kuiper en Van der Laarse, ‘Inleiding’, 12 en 17; Caspers e.a., Landgoederen, 13; Kuiper, ‘Onder notabelen’, 152-153.
227   Kuipers en Van der Laarse, ‘Inleiding’, 10-11; Moes, Onder aristocraten, 210; Montijn, Hoog geboren, 202-203; 

Leenders, ‘Het landgoederenlandschap’, 3; Pauw van Wieldrecht, Het dialect van de adel, 96.
228   Moes, Onder aristocraten, 209-210.
229   Bijlage 11 tabel 11.8.
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Ook anderen voerden minstens twee huishoudens. Toen A.J.L. van den Bogaerde van 
Terbrugge in 1835 Heeswijk kocht, was hij nog gouverneur en hij kocht het kasteel aan-
vankelijk dan ook als buitenverblijf.230 W.F. van Bylandt bewoonde ’s zomers het door hem 
gebouwde Mastland, maar verbleef ’s winters met zijn gezin vooral in Brussel.231 Reeburg 
diende voor zowel A.Th. van Rijckevorsel van Kessel in de jaren veertig als P.J.J.S.M. van 
der Does de Willebois als ‘tweede huis’ of zomerverblijf.232 Het door G.J. van Hogendorp 
gebouwde Nieuwkerk was volgens de omschrijving in 1856 een ‘aangenaam zeer logeabel 
buitenverblijf ’.233 F.J.J.M. van Rijckevorsel kocht, hoewel hij domicilie koos op De Wam-
berg, in 1903 toch een stadshuis in ’s-Hertogenbosch.234 Zuidewijn diende vanaf het einde 
van de achttiende eeuw aanvankelijk als woonhuis, maar kreeg later de functie van bui-
tenverblijf.235 De familie De Smeth, eigenaar van de kastelen in Deurne, woonde in het 
westen van het land en bijvoorbeeld Th. de Smeth verbleef alleen tijdens de zomermaan-
den in Deurne. De familie Van Tuyll van Serooskerken had haar domicilie in Heeze maar 
verbleef tijdens de wintermaanden veel in Brussel en ’s-Gravenhage om daar aan het uit-
gaansseizoen deel te nemen.236 

Kortom, een groot deel van de adellijke families in Noord-Brabant die een buitenplaats of 
landgoed bezaten, beschikte daarnaast over een stadshuis of verbleef ’s winters in de stad. 
Zij voerden de staat van een elite die het zich kon veroorloven volgens de seizoenen te le-
ven met een pied-à-terre in de stad en verblijf op het platteland, waar de landelijke geneug-
ten volop genoten konden worden.

5.9.4 Het decor van het landadellijk leven

Die landelijke geneugten moesten natuurlijk wel in het juiste decor genoten worden. Dat 
decor is het toneel waarop mensen de voorstelling van hun leven opvoeren.237 Dat toneel 
en het spel dat daar opgevoerd werd kon bescheiden van vorm zijn maar ook ostentatief. 
De in de stad verdiende rijkdom werd op het land getoond.238 Achter een landadellijke le-
vensstijl in het juiste decor als onderdeel van het impression management kunnen twee 
bedoelingen schuil gaan, een offensieve en een defensieve. Enerzijds laten lieden die tot 
de elite zijn toegetreden hiermee zien dat ze tot de groep behoren en zich de vereiste le-
vensstijl kunnen permitteren. Anderzijds kan de gevoerde levensstijl ook deel uitmaken 
van defensieve tactieken waarmee zo lang mogelijk de schijn wordt opgehouden of ‘[…] 
through which a set of performers can save their own show’.239

Ook Brabantse edellieden hebben vorm gegeven aan het landelijk decor waar zij hun 
al of niet nadrukkelijke impression management beoefenden. Een vroeg voorbeeld is H.B. 
Martini, die, zoals al eerder vermeld, na de koop van het landgoed Ouwerkerk te Vught in 
1803 daarop een landhuis in Italiaanse stijl liet bouwen. De keuze voor deze vormgeving 
werd ingegeven door de bewering van de familie dat zij uit Italië afkomstig zou zijn.240 
Tevens sloot dit aan bij de in die tijd gangbare neoclassicistische stijl waarin veel nieu-
we landhuizen werden verbouwd of opgetrokken.241 In dezelfde tijd liet W.F. van Bylandt 
Mastland te Princenhage bouwen, waarschijnlijk ook in neoclassicistische stijl.242 Beide 
landhuizen lagen in een park in Engelse landschapsstijl. Dat gold ook voor het in 1822 ge-
bouwde, oorspronkelijk als zomerverblijf bedoelde, Reeburg in Vught. Dit landhuis kreeg 
een uitstraling van status en macht door het gebruik van elementen van de ‘castellated 
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houses’.243 Ook het in 1854 door J.F. de van der Schueren gebouwde landhuis op Dennen-
boom tussen Schijndel en Den Dungen was een zomerverblijf, dat door J. Bolsius ont-
worpen werd in een eclectische stijl en dat eveneens in een romantisch landschapspark 
gelegen was.244

Behalve met nieuwbouw hielden Brabantse edelen zich ook bezig met de verbouwing 
van hun buitenverblijf. Architect Bolsius was in diezelfde jaren niet alleen betrokken bij 
de bouw op Dennenboom, maar ook bij de verbouwing van Baest in Oostelbeers.245 De 
poorten van de kastelen Helmond en Haanwijk onder Sint-Michielsgestel ondergingen in 
1825 respectievelijk 1834 een verandering en halverwege de eeuw liet E.J.P. van Meeuwen 
het huis op Wargashuyse onder Vught verbouwen in neoclassicistische stijl.246

In de tweede helft van de negentiende eeuw brak het tijdperk van de neostijlen aan en 
Brabantse edellieden deden hieraan mee. Nadat P.J. de Girard de Mielet van Coehoorn 
in 1850 kasteel Henkenshage te Sint-Oedenrode verworven had, liet hij zijn nieuwe be-
zit verbouwen in neogotische stijl, zodat het landhuis het uiterlijk van een middeleeuws 
kasteel kreeg. Als het de bedoeling van de bouwheer was om de ouderdom en heldhaf-
tigheid van zijn geslacht op deze manier te verbeelden, is dat gelukt. Een artikel in het 
tijdschrift Buiten beschrijft in 1910 Henkenshage als een middeleeuws kasteel en stelt: 
‘Over het algemeen maakt het slot – zooals zijn karakter van middeleeuwsch-burgerlijke 
bouwkunst vordert – een rustigen ja zwaren en massieven indruk’.247

230   De Visser, Het Kasteel Heeswijk, 20.
231    Dirven, ‘ “Mastland” ’, 34.
232   Nl-HtBHIC, 1591, DOCV, inv.nr. 460.
233   Nl-HtBHIC, 319, DJvZ, inv.nr. 454, Aanplakbiljetten en catalogi van openbare verkopen onroerende goederen, 

1847-1913, Aanplakbiljet openbare verkoping van Nieuwkerk in 1856.
234   Van der Heijden, De Wamberg, 207.
235   Becx e.a., Kastelengids, 160; Caspers e.a., Landgoederen, 172-173.
236   Douma, De bewoners van kasteel Heeze, 78-79.
237   Goffmann, The presentation of Self. Vergelijk ook Daloz, The Sociology of Elite Distinction, 34.
238   Kuiper en Van der Laarse, ‘Inleiding’, 20.
239   Goffmann, The presentation of Self, 229, geciteerd in Moes, Onder aristocraten, 38.Vergelijk de methoden die 

de Bergeycks in het kader van een bewust impression management gebruikten om tegen zo laag mogelijke 
kosten hun levensstijl op te houden. Deze creatieve vormen van consumptie leidden tot ‘schone schijn’. De 
Vlieger-De Wilde, Adellijke levensstijl, 117-121.

240   Wolleswinkel, ‘Een familie-archief ontleed’, 286.
241   Kuiper en Van der Laarse, ‘Inleiding’, 20-21. Voorbeelden buiten Noord-Brabant zijn Epemastate, Overduin en 

Twijnmeer. Tromp en Henry-Buitenhuis, Historische buitenplaatsen, 26, 201 en 219.
242   Dirven, ‘ “Mastland” ’. Van Mastland bestaan geen afbeeldingen. De vermoedelijke vormgeving is gebaseerd 

op kadastrale gegevens en de beschrijving in de verkoopakte van 1856.
243   Van Leeuwen, ‘Herleving van het verleden’, 205.
244   Van Rijckevorsel, ‘De Denneboom’; Caspers e.a., Landgoederen, 289.
245   Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC , inv.nr. 803, Kasboek Leopoldus J.A. de la Court, 1849-1853; inv.nr. 1343, Rekening 

van J. Bolsius, architect, voor Leopoldus J.A. de la Court, voor opmeting en maken tekening huis Baast, 1852. 
De rekening bevat onder meer reiskosten gedurende de jaren 1852-1855.

246   Van der Heijden, ‘300 Jaar Kasteeltuin’, 16; Becx e.a., Kastelengids, 108; Caspers e.a., Landgoederen, 320.
247   Becx e.a., Kastelengids, 131. Indien de verbouwing inderdaad omstreeks 1850 heeft plaatsgevonden, kan deze 

niet zijn uitgevoerd onder leiding van Joseph Cuypers (1861-1949). Deze heeft zich waarschijnlijk wel bemoeid 
met de renovatie aan het begin van de twintigste eeuw. Zie voor het artikel in Buiten Nl-HtBHIC, 7634, GSO, 
inv.nr. 2515, Akten betreffende het eigendom van kasteel Henkeshage, 1905-1909. Zie voor de heldhaftigheid 
van het geslacht de titel van de familiegenealogie De Girard de Mielet van Coehoorn en Beelaerts van Blok-
land, Met slaande trom: driehonderd jaar soldatenfamilie.
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Afb. 5.26 Poortgebouw van kas-
teel Eyckenlust te Beek en Donk. 
De familie De Jong van Beek en 
Donk liet dit poortgebouw in 
1870 voorzien van neogotische 
opsmuk (NL-EhvRHCE, collectie 
Jan Beekmans).

Afb. 5.25 Ook Brabantse edellieden lieten in de tweede helft van de negentiende eeuw hun bezittingen 
verbouwen met gebruik van neostijlen, waarbij vooral de neogotiek populair was. Kasteel Henkenshage te 
Sint-Oedenrode, 1905. Jonkheer P.J. de Girard de Mielet van Coehoorn (1824-1871) liet dit kasteel in neogo-
tische trant verbouwen (Nl-HtBHIC).
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De familie De Jong van Beek en Donk liet Eyckenlust onder Beek en Donk in 1870 in-
grijpend verbouwen en voorzien van neogotische opsmuk, waaronder kantelen248 en in 
1880 volgde de verbouwing van Nemerlaer onder Haaren in opdracht van D.Th.A. van 
den Bogaerde van Terbrugge in neogotische en -renaissance stijl onder leiding van archi-
tect P.M.F. Snickers.

Belangrijke onderdelen van deze verbouwing waren een baksteenbeklamping van alle 
buitenmuren, het aanbrengen van dakkapellen in neorenaissancestijl en aan de achter-
zijde de aanbouw van een middenpaviljoen met aan beide zijden balkons. Verder werd 
het gebouw in lijn met de interesse en smaak van de bouwheer ruimschoots voorzien van 
smeedwerk.249

Bij de hier besproken nieuw- en verbouw zijn ongeveer alle in de negentiende eeuw ge-
bruikelijke stijlen de revue gepasseerd. Brabantse edellieden kozen uit het gehele reper-
toire aan stijlen en elementen dat de elite in de negentiende eeuw ten dienste stond om 
zich een passend decor voor een landadellijke stijl aan te meten, dat tevens in het teken 
stond van de ‘herleving van het verleden’.250 Ze volgden daarmee niet de strategie van hun 

248   Leenders en Thelen, Eyckenlust, 40-44.
249   Van Oirschot, Kasteel Nemerlaer, 9-10, 16-18; Caspers e.a., Landgoederen, 364. Zie voor architect P.M.F. 

 Snickers en de interesse van de bouwheer ook paragraaf 5.9.5.
250   Zie voor dat repertoire Van Leeuwen, ‘Herleving van het verleden’.

Afb. 5.27 Een groepsfoto met in de deur links jonkheer D.Th.A. van den Bogaerde van Terbrugge (1829-
1895), eigenaar van kasteel Nemerlaer te Haaren, en rechts architect P. Snickers, onder wiens leiding de 
verbouwing in neo-gotische en -renaissance stijl plaatsvond (Nl-HtBHIC, Beeldcollectie Abdij van Berne).
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Friese collega’s. Daar kreeg de herleving van de buitenplaatscultuur voornamelijk vorm 
door het gebruik van het neoclassicisme.251 De keuze van de rooms-katholieke Brabantse 
edellieden voor stijlen die teruggrepen op de Middeleeuwen had wellicht te maken met 
de onder de rooms-katholieke (culturele) elite levende denkbeelden dat deze periode het 
hoogtepunt vormde in de vaderlandse geschiedenis.252

We hebben hiervoor gezien dat de Brabantse landadel zich ten aanzien van de parkaan-
leg op hun buitens in de eerste helft van de negentiende eeuw conformeerde aan de popu-
laire Engelse landschapsstijl.253 Op die manier kon de oorspronkelijkheid van een buiten 
of landgoed benadrukt worden door het de illusie van natuurlijkheid te geven.254 Dat gold 
niet alleen voor de al eerder genoemde parken, maar ook voor landhuizen in Helvoirt als 
Jagtlust en Mariënhof.255 Toen A.G. Wesselman van Helmond na het overlijden van zijn 
broer eigenaar werd van Helmond, ging hij zich bezighouden met de herinrichting van 
de tuin. In 1873 liet hij bijvoorbeeld een ‘pleziertuin’ aanleggen, waarin later nog een thee-
koepel werd geplaatst.256 F.J.J.M. van Rijckevorsel liet een landschapsplan opstellen voor 
zijn nieuwe bezit De Wamberg onder Berlicum, dat vanaf 1890 werd uitgevoerd. De be-
doeling van dit plan was waarschijnlijk om het gehele landgoed beter renderend te ma-
ken, maar ook om het meer uitstraling te geven. Er werden boerderijen ge- en verbouwd, 
een portiers- of tuinmanswoning gebouwd, een poortgebouw opgetrokken om de toegang 
tot het jachthuis en het omgrachte herenhuis van meer allure te voorzien en een voorplein 
aangelegd met een put in (neo)gotische stijl. Verder kreeg het herenhuis een zijvleugel in 
zeventiende-eeuwse stijl en een algehele opknapbeurt om zo het geheel in oude glorie te 
herstellen. Op het terrein vond de aanleg van een park met waterpartijen en vergezichten 
plaats in een door het steken van turf drassig geworden gebied en akkers en weilanden 

Afb. 5.28 De Wamberg te Berlicum, waaraan vanaf 1890 in opdracht van jonkheer mr. F.J.J.M. van Rijcke-
vorsel (1858-1935) grootscheepse veranderingen werden doorgevoerd (Nl-HtBHIC).



 5.9 Adellijk leven op een Brabants landgoed 371

toverde men om in een parkachtig aangelegd bos met exotische bomen.257 Kortom, Van 
Rijckevorsel liet zijn bezit veranderen in een verblijfplaats die voldeed aan de eisen van 
een aanzienlijke landedelman. Evenals zijn adellijke collega’s die (delen van) hun landgoe-
deren aanlegden met het doel een esthetisch decor te creëren, liet hij hiermee zien zowel 
rijk te zijn als over de in zijn kringen vereiste smaak te beschikken.258

Adellijke landgoedeigenaren moesten soms ten behoeve van het algemeen belang een 
stapje terug doen.259 Op twee voorbeelden ga ik kort in omdat de motieven van de eigena-

251    Kuiper, ‘Onder notabelen’, 164.
252   Een van de strijders voor de katholieke emancipatie en hoogleraar in de kunstgeschiedenis en schoonheids-

leer aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam, J.A. Alberdingk Thijm meende: ‘Wij moeten 
terug in ons verleden; niet náar ons verleden – men vleye er zich niet mee – maar slechts in den geest te-
rug in de Middeleeuwen, om daar nog wat beter te leeren beminnen en gelooven, om er de beginselen voor 
meerdere en zuivere kunst en wetenschap uit terug te halen.’ Blok en Molhuysen (red.), NNBW deel 5, 920. 
Hij toonde zich bijvoorbeeld in 1855 een pleitbezorger van architect P.J.H. Cuypers en omschreef hem als ie-
mand die ‘het geheim der kunsteneenheid van vroeger dagen’ begreep en ‘zich bijzonder op de beoefening 
der bouwstijlen van de vroegere en latere Middeleeuwen’ toelegde. Alberdingk Thijm, ‘Eene bouwlootse’, 276.

253   Wellicht het vroegste voorbeeld uit Noord-Brabant is een aanleg bij het kasteel van Heeze, afgebeeld op een 
kaart van de Utrechtse landmeter G. Praalder uit circa 1798. Douma, De bewoners van kasteel Heeze, 42-43.

254   Daloz, The Sociology of Elite Distinction, 73.
255     Van Oirschot en Jansen, De monumenten, 109; Nl-HtBHIC, 319, DJvZ, inv.nr. 561, Ontwerptekeningen tuin-

aanleg Huize Jagtlust en kasteel Zwijnsbergen, van J. de Jonge van Zwijnsbergen, circa 1860.
256   Van der Heijden, ‘300 Jaar Kasteeltuin’, 18-19 en 22.
257   Van der Heijden, De Wamberg, 18 en 206-207; Caspers e.a., Landgoederen, 280.
258   Daloz, The Sociology of Elite Distinction, 72.
259   Dat sommige edellieden dat wisten te voorkomen zien we aan de voorbeelden die Sleebe noemt van Gelderse 

edellieden die zich met succes tijdelijk of definitief wisten te verzetten tegen de aanleg van infrastructuur ten 
koste van hun eigen belang. Sleebe, ‘Tussen regeringsmacht en dorpscultuur’, 286.

Afb. 5.29 Een van de veranderingen aan de Wamberg betreft de bouw van een poortgebouw om de toe-
gang tot het jachthuis en het omgrachte herenhuis van meer allure te voorzien (Arnhem, Nl-HtBHIC, foto 
Jospé).
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ren om zich te verzetten zo verschillend waren. In beide gevallen had de onteigening door 
de staat van een stuk van hun grondgebied te maken met de aanleg van een spoorweg. In 
1860 vroeg de aanleg van de spoorlijn ’s-Hertogenbosch-Zwaluwe om de onteigening van 
een stuk van het terrein van Onsenoort. Julia Half-Wassenaer verzette zich tegen deze ont-
eigening, hoewel zij er op voorhand al van uitging dat de staat zich van haar protest niets 
zou aantrekken. Maar omdat het landgoed al meer dan 135 jaar het eigendom van haar 
en haar voorvaderen was, wilde zij zich toch laten horen. Als we de door haar geschreven 
protestbrief mogen geloven, had haar verzet vooral een emotionele achtergrond omdat zij 
vond dat er door het gekozen traject afbreuk werd gedaan aan de allure van het landgoed. 
Zij was van mening dat het vernielen ‘van den ingang der prachtige Laan die naar het al-
oud kasteel van Onsenoort voert, het afbreken der hardstenen palen en wapendragers, por-
tiershuis woning enz. eene daad van vandalismus’ was. Een dergelijk ingreep botste met 
haar besef van traditie en deed afbreuk aan het ‘stamhuis’ van de familie.260

D.Th.A. van den Bogaerde van Terbrugge protesteerde op zijn beurt in 1863 tegen de 
onteigening van een stuk van landgoed Nemerlaer voor de aanleg van de spoorlijn Til-
burg-Boxtel. Zijn protest had in tegenstelling tot dat van zijn voorgangster vooral een fi-
nanciële achtergrond. Hij vond het geboden bedrag te laag en wilde meer. Zijn protest had 
in ieder geval tot gevolg dat op het terrein voor hemzelf (en anderen) een eigen overgang 
werd aangelegd en dat hij het recht kreeg de trein bij het kasteel te laten stoppen indien 
hij daar gebruik van wilde maken. Hij reisde op die manier in ieder geval een aantal ke-
ren naar België.261

Ook de familie De la Court werd waarschijnlijk ‘beloond’ met een eigen halte. Bij de 
openbare verkoop van Onsenoort in 1903 werd in de catalogus vermeld dat het aan de 
spoorlijn ’s-Hertogenbosch-Zwaluwe lag en over een eigen halte beschikte. De oprijlaan 
die volgens de brief van 1860 zoveel allure zou verliezen, werd in 1903 omschreven als 
‘Groote oprijlaan van af de spoorlijn ’s-Hertogenbosch-Zwaluwe tot Haarsteeg, met fraaie 
portierswoning, en beplant met buitengewoon zware eiken- en beukenbomen.’262

We zien aan deze twee voorbeelden dat men in een vergelijkbare situatie kon kiezen 
voor het behoud of vermeerderen van economisch kapitaal of bereid was van die vermeer-
dering af te zien om zo het cultureel kapitaal in stand te houden.

5.9.5 Drie voorbeelden: Zwijnsbergen, Eckart en Heeswijk

In het voorgaande is het adellijke landgoed of de adellijke buitenplaats in Noord-Brabant 
en de ontwikkeling daarvan niet beschreven vanuit een architecturale achtergrond. Bij de 
vormgeving van het decor van hun landadellijk leven volgden ook Brabantse edellieden 
geregeld bepaalde stijlen en sloten zich dan aan bij heersende conventies. Het ging daar-
bij echter niet zozeer om het decor zoals dat tot stand kwam, maar om de betekenis die 
dat had voor de gekozen levensstijl. We kunnen ons daarom afvragen welke rol landgoe-
deren en buitenplaatsen speelden in het familiebesef, in hoeverre ze deel uitmaakten van 
de identiteit van hun bezitters en hoe ze bijdroegen aan het uitdragen van die identiteit263 
Deze vragen richten zich dus niet zozeer op de hardware, het ‘dode’ omhulsel, maar meer 
op de software, het leven dat daarin geleefd werd en de betekenis die het gevolg was van 
het samenspel van beide. Om deze vragen nog wat specifieker te kunnen beantwoorden 
dan bij de voorgaande behandeling in grote lijnen, ga ik hierna in op drie casestudies.
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Kasteel Zwijnsbergen: van passend familiebezit tot financiële molensteen
Zowel M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen als zijn oom H.B. Martini stelde zich niet al 
te bescheiden op bij hun verzoek tot toetreding in de adelstand.264 Beide mannen had-
den uitgesproken ideeën over hun (geambieerde) status en beiden gebruikten een bui-
tenplaats als passend statusverlenend decor en als uitdrukking van hun eigen ambities.265 
De Jonge van Zwijnsbergen kon zijn ambities vanaf 1816 vorm geven toen hij kasteel 
Zwijnsbergen huurde met de optie van koop. Deze koop kwam tot stand in 1820, maar 
zo lang wachtte De Jonge van Zwijnsbergen niet. Zijn huwelijk in 1816 met een gefortu-
neerde vrouw gaf hem de mogelijkheid zijn ‘middeleeuwse’ kasteel aan te passen aan de 
heersende mode van die tijd, een witgepleisterd huis in een idyllisch landschapspark naar 
 Engels voorbeeld.266

In 1817 werd de eerste steen gelegd voor de uitbreiding met de orangerievleugel. Verder 
werden onder meer de ramen vervangen door empire-schuiframen, kreeg de voorgevel 
een kroonlijst en houten balustrade en werd het huis voorzien van een witte pleisterlaag. 
Ook het interieur kreeg een ‘make-over’ om het in overeenstemming te brengen met de 
door de elite geapprecieerde empirestijl. Bij deze ‘make-over’ werden verschillende ka-
mers door de ambachtslieden Pretti en Perkin voorzien van stucwerk en kregen ze een 
eigen ‘kleurenthema’.

Hiermee liet De Jonge van Zwijnsbergen zien te behoren tot een elite met een nationale 
of zelfs internationale smaak. De gronden rondom het kasteel werden getransformeerd in 
een park in landschapsstijl met een slingervijver met eiland en een met grond uit de vij-
ver opgeworpen heuvel. Het geheel bestond onder meer uit een ‘plaisierbosch’, ‘opgaande 
bomen’, een ‘plaisiertuin’ en een ‘vijver’. De landschappelijke aanleg was in 1837 al zeer 
uitgebreid en werd in 1847 nog aangepast door de verplaatsing van de entree en de plaat-
sing van een bouwwerk bij de entree. Het kan zijn dat J.D. Zocher jr. bij de aanleg betrok-
ken was, maar waarschijnlijker is de medewerking van een plaatselijke hovenier of het ge-
bruikmaken van het Magazijn van Tuin-sieraden van Gijsbert van Laar.267

M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen gebruikte de hem ten dienste staande middelen dus 
om zich te voorzien van een verblijfplaats als passend decor voor zijn nieuw verworven 
status van edelman. Deze verblijfplaats was tevens uitdrukking van zijn ambitie zich een 
plaats te verwerven binnen de adel. Voor zijn zoon vormde het landgoed de ideale omge-

260   Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 814, Brief van Julia M.C. Halfwassenaer van Onsenoort, aan Gedeputeerde 
Staten, over onteigening voor spoorweg Zwaluwe-’s-Hertogenbosch, 1860, cursivering door mij. Zie voor On-
senoort ook Caspers e.a., Landgoederen, 191.

261   Van Oirschot, ‘Jonker Donas van den Bogaerde’.
262   Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 1491, Openbare verkoop, wegens faillissement van Josephus M. de la Court 

van onroerende goederen, 1903.
263   Vergelijk Kuiper en Van der Laarse, ‘Inleiding’, 11-12.
264   Bijlage 2 tabel 2.15 en noot 38 en 41.
265   Vergelijk Ronnes en Bijsterveld, ‘Een manifestatie’, 41.
266   Zie voor de ouderdom van Zwijnsbergen en de idealisering van het middeleeuwse kasteel en de genoemde 

mode Wevers en Landewé, ‘Zwijnsbergen pronkt nu weer’, 9 en 22. Zie voor het huwelijk Ronnes en Bijster-
veld, ‘Een manifestatie’, 55. Zie voor de heersende mode Van Immerseel en Tromp, ‘Wonen in Arcadië’, 21.

267   Wevers en Landewé, ‘Zwijnsbergen pronkt nu weer’, 22-24; Tromp, Van Immerseel en Verhoeff, ‘Zoo werkt 
hier alles’, 72-73, 77-79. Het bouwwerk bij de entree is volgens de schrijvers van De monumenten in eerste in-
stantie in 1847 gebouwd als een theekoepel in late empirestijl en eind negentiende eeuw door de kleinzoon 
van de bouwer veranderd in een tuinmanshuisje. Van Oirschot en Jansen, De monumenten, 76-77.
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Afb. 5.30 Wapensteen uit het poortgebouw van kasteel Zwijnsbergen, met aan de ene zijde het alliantiewa-
pen Van Grevenbroeck-de Gulpen en aan de andere het familiewapen Bloeymans. Deze steen werd bij de 
verbouwing in 1817 verwijderd en later overgedragen aan het Rijksmuseum (Nl-HtBHIC).

Afb. 5.31 Kasteel Zwijnsbergen te Helvoirt. Omstreeks 1900 beschouwde de familie De Jonge van Zwijns-
bergen dit kasteel niet meer als familiebezit (Nl-HtBHIC).
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ving voor een leven als landedelman met een passie voor de jacht.268 Zijn kleinzoon kon 
de ingezette familietraditie op den duur niet voortzetten. Hoewel hij in Kleef een opleiding 
volgde ten behoeve van het beheer van het landgoed, zag hij geen kans een goed renderend 
bedrijf op te zetten. Hij voerde een levensstijl waarin de uitgaven de inkomsten overtroffen.

Er bestaat een briefwisseling over een nog niet betaald rijtuig. Broer Gijs adviseerde Ma-
rinus het rijtuig weer terug te geven. Verder vinden we diverse rekeningen voor geleverde 
wijnen die al verschillende jaren open stonden en brieven waarin leveranciers aandron-
gen op spoedige betaling nadat zij de rekening al zo dikwijls hadden aangeboden. Een van 
hen vroeg betaling binnen veertien dagen, anders zou hij zich genoodzaakt zien andere 
middelen aan te wenden.269

Ook de familie raakte betrokken bij de financiële problemen. De eerder genoemde broer 
Gijs stond in 1884 borg voor het krediet dat Marinus betrok van de Credietvereeniging in 
Amsterdam en zwager Karel de Vidal de Saint Germain schreef aan zijn schoonmoeder 
nadat deze borg had gestaan voor haar zoon en deze van haar en haar broer opnieuw geld 
wilde lenen. Karel schreef namens haar andere kinderen die zich achtergesteld voelden 
en stelde dat de omstandigheden Marinus er misschien toe zouden kunnen bewegen zijn 
uitgaven te beperken. Zowel voor hem als voor zijn vrouw en kinderen werd het meer dan 
tijd ‘om deze stroom van uitgaven te keeren.’270 Het lukte Marinus niet om het landgoed 
in bezit te houden, ondanks de verkoop van stukken ervan.

Zo kwam er na drie generaties alweer een einde aan het familiebezit. Hoewel Zwijns-
bergen dus niet echt lang in het bezit van de familie was, valt er veel voor te zeggen dat het 
wel degelijk bedoeld was als ‘familiehuis’.271 De al bestaande band tussen Zwijnsbergen en 
zijn voorvaderen kan De Jonge van Zwijnsbergen hebben doen besluiten Zwijnsbergen te 
kopen, nadat zijn grootvader A. Martini al eerder een poging had ondernomen. De Jonge 
voelde zich verbonden met het huis van de familie van zijn moeder, die Zwijnsbergen tus-
sen 1718 en 1730 had bezeten en waar hij een deel van zijn jeugd had doorgebracht toen 
zijn grootouders het tussen 1793 en 1797 huurden en zijn ouders er met hun kinderen 
’s zomers vaak verbleven. De koop in 1820 bracht het door de verkoop van het kasteel in 
1730 opgesplitste landgoed weer in één hand.

Hoewel de ouderdom Zwijnsbergen mede aantrekkelijk gemaakt zal hebben, werd 
bij de verbouwing in 1817 de herinnering aan eerdere bezitters toch verwijderd.272 Het 

268   Ronnes en Bijsterveld, ‘Een manifestatie’, 56.
269   Nl-HtBHIC, 319, DJvZ, inv.nr. 179; inv.nr. 198, Rekeningen en kwitanties van Marinus B.W. de Jonge van 

Zwijnsbergen, van particuliere bestedingen, 1879-1914.
270   Nl-HtBHIC, 319, DJvZ, inv.nr. 259, Akte van borgtocht, door Gijsbert C.D.R. de Jonge van Zwijnsbergen, voor 

Marinus B.W. de Jonge van Zwijnsbergen, inzake diens krediettrekkend lidmaatschap Crediet-Vereniging in 
Amsterdam, 1884; inv.nr. 167, brief van 7 juli 1885.

271   Ronnes en Bijsterveld stellen in hun inleiding dat Zwijnsbergen niet getypeerd kan worden als een ‘stamslot’ 
omdat het te vaak wisselde van eigenaar. Ronnes en Bijsterveld, ‘Een manifestatie’, 52.

272   Wevers en Landewé, ‘Zwijnsbergen pronkt nu weer’, 21-23; Ronnes en Bijsterveld, ‘Een manifestatie’, 55; 
Tromp, Van Immerseel en Verhoeff, ‘Zoo werkt hier alles’, 63 en 68. De verwijderde herinnering betreft de 
wapensteen met aan de ene zijde het alliantiewapen Van Grevenbroeck-de Gulpen en aan de andere het fa-
miliewapen Bloeymans. Deze wapensteen werd opgeslagen en behoort nu tot de collectie van het Rijksmu-
seum. Museumdirecteur B.W.F. van Riemsdijk kon op 3 juli 1910 aan De Jonge van Zwijnsbergen melden dat 
de Minister van Binnenlandse Zaken de aankoop van de wapensteen en een beeld op een voetstuk had goed-
gekeurd voor een bedrag van f 600. Nl-HtBHIC, 319, DJvZ, inv.nr. 457, Correspondentie van M.B.W. de Jonge 
van Zwijnsbergen over beheer van zijn onroerende goederen, 1881-1911.
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Afb. 5.32 Kasteel Eckart was van 1828 tot 1937 eigendom van achtereenvolgens de familie Smits van Eckart 
en de familie Smits van Oyen (NL-HtBHIC, PNB001018118, foto Provincie Noord-Brabant).

Afb. 5.33 De biljartkamer van kasteel Eckart, 1907. Bij de verbouwingen onder leiding van architect Eduard 
Cuypers (1859-1927) werd het interieur onder meer gemoderniseerd met een biljartkamer (NL-EhvRHCE, 
20096 RHCe).
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besef dat Zwijnsbergen onderdeel en uitdrukking was van de familiegeschiedenis speel-
de voor de koper in 1820 dus zeker een rol. Het is de vraag of dat voor zijn nazaten om-
streeks 1900 nog het geval was. Evenals de Wesselmans zette de familie niet alles op al-
les om het landgoed te behouden. In de correspondentie over de financiële problemen 
is nergens sprake van bekommernis om het behoud van het familiebezit. In de beleving 
van de De Jonges uit die tijd vormde Zwijnsbergen waarschijnlijk niet de kern van hun 
bestaan. 

Eckart: een passend adellijke verblijf
Mogelijk namen leden van de familie Smits uit Eindhoven ten aanzien van hun bezit een 
andere houding aan. In 1828 kocht V.C. Janssen, weduwe van J.Th. Smits, de heerlijkheid 
Eckart met het kasteel. Zij begon meteen met verbouwingen, die echter nog niet voltooid 
waren toen zij in 1832 overleed en haar zoon, J.J. Smits van Eckart, de heerlijkheid erfde. 
De verbouwingen waren niet spectaculair maar zorgden wel voor een opwaardering van 
de omgrachte herenwoning met bijgebouwen, waaronder een in deze jaren gebouwde ijs-
kelder. Naast de oude houten ophaalbrug kwam een stenen exemplaar met een smeedij-
zeren poort. De aangrenzende aanleg bestond onder meer uit een boomkwekerij en tot 
vermaak aangelegde gronden, wandeldreven en vijvers. De zoon van Smits van Eckart be-
woonde Eckart na het overlijden van zijn vader in 1847. Hij hield van het landleven en or-
ganiseerde ploegwedstrijden maar heeft verder niets bijgedragen aan de vormgeving van 
het landgoed. Het kasteel was in deze jaren niet echt een gerieflijk verblijf. Toen Eckart na 
zijn overlijden in handen kwam van zijn broer en na diens overlijden in dat van diens kin-
deren, had het afgedaan als permanente woonplaats. De in België wonende familie ver-

Afb. 5.34 De tuin van kasteel Eckart, 1906-1930. Onder leiding van tuinarchitect D.F. Tersteeg (1876-1942) 
werd de tuinaanleg omstreeks 1900 aangepast, waarbij een geometrische aanleg ontstond (NL-EhvRHCE, 
20022 Aben; prentbriefkaarten).
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bleef er slechts incidenteel omdat men het 
er te vochtig vond.273 Hoewel er in deze peri-
ode wel verbeteringen zijn aangebracht, is er 
in deze jaren zeker geen sprake van een re-
presentatief adellijk bezit waarmee de fami-
lie zich identificeerde.

Nadat Eckart in 1896 te koop kwam te staan, 
bleef het echter wel behouden voor de fami-
lie Smits. Een telg uit de tak Smits van Oyen, 
Th.G.M. Smits, kocht het in 1899. Het is mij 
niet bekend of bij deze aankoop familiesenti-
ment een rol gespeeld heeft, maar dat valt niet 
uit te sluiten. De tak had in 1898 reeds een 
poging ondernomen om zich te laten verhef-

fen, maar deze was nog afgewezen.274 De nieuwe eigenaar nam al vast een voorschot op een 
eventuele verheffing door zijn nieuwe bezit onder leiding van architect Eduard Cuypers 
een paleisachtige allure te laten geven en te laten uitbreiden met een stalgebouw en chauf-
feurswoning in landhuisstijl. In het huis werd het interieur aangepast en gemoderniseerd 
met onder meer een biljartkamer. Er kwam een speciaal gebouwde wijnkelder en de bij-
gebouwen voorzag men van de heraldische kleuren van de tak Smits van Eckart. Pas later 
zouden deze vervangen worden door de heraldische kleuren van de tak Smits van Oyen.275

Tuinarchitect D.F. Tersteeg uit Naarden, die rond 1900 ook op andere plaatsen in Eind-
hoven werkzaam was, werd aangetrokken om de parkaanleg aan te passen. Hier waren in 
de loop van de eeuw in een symmetrische aanleg van rond 1800 wat accenten uit de En-
gelse landschapsstijl ontstaan, maar aansluitend aan de heersende smaak van rond 1900 
kreeg het park een geometrische indeling die in de achtertuinen aansloot bij de indeling 
van het huis. Daar ontstonden een rosarium, een croquet- en tennisbaan en een wandel-
park.276 Na zijn verheffing in 1909 liet Smits in 1912 een nieuwe oprijlaan aanleggen, die 
hij liet flankeren door twee op sokkels geplaatste leeuwen met een wapenschild in hun 
klauwen met daaronder de naam Eckart. Helaas voor Smits bevatte het wapenschild het 
verkeerde wapen, namelijk dat van een familie Eckart in Beieren.277

Uit dit alles blijkt wel dat Th.G.M. Smits en voor hem zijn vader duidelijk de ambitie 
koesterden deel te gaan uitmaken van de adel. Evenals De Jonge van Zwijnsbergen zo’n 
honderd jaar eerder ging Smits al voordat dat streven beloond werd over tot de aanschaf 
en het creëren van een passend decor voor zijn adellijk bestaan. Nadat hij de adellijke 
status bereikte, liet hij dat nog eens duidelijk aan de buitenwereld blijken door de aan-
leg van de oprijlaan met wapenschilden. Het kon de bezoekers van Eckart niet ontgaan 
dat ze een voorname buitenplaats betraden waar een adellijke familie woonde. Eckart 
was niet alleen decor voor maar ook duidelijk uitdrukking van het adellijk bestaan van 
zijn bewoners. Smits koos hiervoor, evenals De Jonge van Zwijnsbergen, een ‘kasteel’ 
waarmee zijn geslacht al langere tijd verbonden was. Het aanbrengen van de heraldische 
kleuren van de tak Smits van Eckart bij de grootscheepse herschepping in het begin van 
de twintigste eeuw kunnen we interpreteren als het zichtbaar maken en voortzetten van 
deze band.

Afb. 5.35 De oprijlaan van kasteel Eckart met 
de op sokkels geplaatste leeuwen met in hun 
klauwen het wapenschild van de familie Eckart 
uit Beieren (www.eindhoveninbeeld.com/foto.
php?foto=23744&sel=groep).
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Heeswijk: museum Van den Bogaerde
In 1835 kocht A.J.L. van den Bogaerde van Terbrugge de heerlijkheid en het kasteel Hees-
wijk. Aanvankelijk had hij alleen belangstelling voor het kasteel zelf en niet voor de bijbe-
horende heerlijkheid.278 Voor iemand die geïnteresseerd was in oudheden en voor wie het 
verleden een bron was voor het heden, zal de aankoop van een middeleeuws kasteel veel 
betekend hebben.279 Voordat hij begon aan zijn verbouwingscampagne liet hij het kasteel 
al afbeelden op een nautilusbeker.280 Vervolgens zorgde hij ervoor dat bij de verbouwing 
en uitbreiding in neogotische stijl die in 1835 gestart werd, het middeleeuwse karakter van 
het kasteel intact bleef. De bepleistering waarvan latere bezoekers gewag maakten, had 
waarschijnlijk te maken met het gebruik van een slechte steensoort. Deze neogotische 
verbouwing was één van de vroegste in Nederland.281

De zonen ondernamen in het spoor van hun vader in de jaren zeventig van de negen-
tiende eeuw met behulp van architect P.M.F. Snickers een nieuwe bouwcampagne. Hierbij 
bouwde men achtereenvolgens een wapenzaal, de ijzertoren en een spitsbogengalerij, die 
beide verbond. De gevels van het kasteel werden opgesierd door ze te voorzien van allerlei 
bouwfragmenten en interieurstukken. De broers bleven trouw aan de neogotische stijl van 
hun vader. In een tijd dat de heruitvinding van het verleden een grote vlucht nam, creëer-
den zij hun eigen ‘middeleeuwse’ decor. De verbinding met het roemrijke verleden werd 
verbeeld in de ijzertoren, die in 1880 een bijzondere koperen vloer kreeg naar een ont-
werp van Snickers, gebaseerd op de prenten uit de Cronicke van de Hertogen van Brabant.282

Dit middeleeuwse decor was niet alleen en wellicht niet in de eerste plaats bedoeld als 
woonhuis. Van den Bogaerde kocht zijn kasteel om zo een passende ruimte te creëren voor 
zijn bijzondere collectie. Deze collectie kon op aanvraag bezichtigd worden en zo’n bezoek 
was volgens C.R. Hermans in 1842 al zeer de moeite waard. In de handelingen van het 
Provinciaal Genootschap van dat jaar schreef hij onder meer over een bezoek aan Heeswijk 
waarin hij de nadruk legde op de verscheidenheid en uitgebreidheid van de verzameling 
die in het kabinet (in de betekenis van museum) van Van den Bogaerde aanwezig was.283

De zonen zetten het uitbreiden van de verzameling voort. In de door hen gebouwde wa-
penzaal werden volledig uitgeruste ridders op paarden opgesteld. Een omvangrijke collec-
tie smeedwerk, verzameld door de jongste zoon Albéric, die daar grote belangstelling voor 
had, kreeg een plaats in de ijzertoren, waarin vanaf 1884 ook kerkelijk beeldsnijwerk was 

273   Op den Buijs, Open venster op Eckart, 110-115, 126, 128-129.
274   Bijlage 2 tabel 2.15 en tabel 2.17.
275   Op den Buijs, Open venster op Eckart, 130-137. Op de bladzijden 132-135 wordt een deel van het interieur be-

schreven zoals het er in 1907 uitzag.
276   Op den Buijs, Open venster op Eckart, 138-140.
277   Op den Buijs, Open venster op Eckart, 142. Het wapen Smits van Oyen week slechts op enkele punten af van 

het wapen Smits van Eckart. Nijkamp e.a., De Nederlandse adel, 205.
278   Cleverens, Kasteel Heeswijk, 32. 
279   Zie voor zijn oproep om via het tot stand brengen van een gewestelijke geschiedenis Noord-Brabant op te 

stoten in de vaart der volkeren Van Oss en Rosendaal, ‘Noordbrabants verleden’, 9-25.
280   Huys Janssen e.a. (red.), Wonen in Arcadië, 70.
281   Cleverens, Kasteel Heeswijk, 35; Van Immerseel en Tromp, ‘Wonen in Arcadië’, 21; Van Leeuwen, ‘Herleving 

van het verleden’, 203. De laatste noemt de aanpassing van kasteel Heeswijk een ‘markant voorbeeld van [de] 
vroege en speelse belangstelling voor de historie’.

282   Cleverens, Kasteel Heeswijk, 76-77, 81; Martin, ‘Kasteel Heeswijk’, 36; Kruijsen, Verzamelen, 287 en 309.
283   Nl-HtBHIC, 216, GKW, inv.nr. 1, Handelingen van het Provinciaal Genootschap 1842, 245-250.
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opgesteld. Albéric bouwde tevens een collectie oude munten en oude prenten en kaarten 
van Noord-Brabant op.284 Een bezoeker uit de jaren tachtig beschouwde Heeswijk niet als 
een ‘prachtig antiek gemeubeld kasteel’ maar veeleer als ‘een bijzonder rijk museum van 
oudheden en zeldzame voorwerpen’.285

De karakterisering van kasteel Heeswijk als een museum sluit aan bij de ideeën die de 
laatste negentiende-eeuwse bewoner daar zelf over koesterde. In zijn ‘beruchte’ testament 
van 12 maart 1891 benoemde hij de kinderen van zijn neef tot zijn universele erfgenamen, 
die echter niet eerder de beschikking kregen over de kastelen Heeswijk en Nemerlaer dan 
wanneer de jongste tachtig jaar was, dat wil zeggen in 1963. Tot dat moment moest een 
bewindvoerder het beheer voeren. Zijn neef en kinderen mochten eventueel wel gebruik 
maken van kasteel Nemerlaer. De bedoeling van het testament blijkt duidelijk uit het vol-
gende fragment: ‘De verzameling kostbaarheden, onder wat naam ook, aanwezig op het 
kasteel Heeswijk en op de Nemerlaer zal in haren tegenwoordigen staat moeten worden 
onderhouden; de verzameling op het Kasteel Heeswijk zal ter bezichtiging van een ieder 
toegankelijk moeten blijven gelijk dit tot heden geschiedde’. Kasteel Heeswijk moest blij-
ven voorbestaan als een toegankelijk museum.286 Niet zijn familie maar het samenstel van 
kasteel en collectie was in de optiek van de erflater het belangrijkst. We mogen niet uitslui-
ten dat hij op deze manier ook in herinnering wilde blijven als een befaamd collectioneur 

Afb. 5.36 De gebroeders Van 
den Bogaerde van Terbrugge on-
dernamen in het spoor van hun 
vader in de jaren zeventig van 
de negentiende eeuw een bouw-
campagne om van kasteel Hees-
wijk een middeleeuws decor 
voor hun verzamelingen te ma-
ken. Kasteel Heeswijk, circa 1920 
(Nl-HtBHIC).
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en beschermer van het openbaar kunstbezit, omdat het kasteel en met name de collectie 
als het ware onder een stolp werden geplaatst. Ze werden daardoor niet alleen beschermd 
maar zouden ook gedurende lange tijd ongewijzigd blijven voortbestaan. Van den Bogaer-
de van Terbrugge stelde het door hem gecreëerde ‘kunstwerk’ in ‘bevroren’ toestand ter 
beschikking aan het nageslacht.

De identificatie van de familie met deze doelstelling was ver te zoeken. De familieleden 
besloten een proces over het testament aan te spannen waarbij de stelling werd ingeno-
men dat de bepaling uit het testament dat de verzameling kostbaarheden te Heeswijk en 
Nemerlaer niet verkocht mocht worden, in strijd was met de wet en derhalve nietig. Dit 
leidde er uiteindelijk toe dat de kastelen niet bewoond mochten worden maar dat de ver-
zameling wel verkocht kon worden. Die veilingen vonden plaats in het Casino te ’s-Herto-
genbosch van 1899 tot en met 1902. Voor de veiling werd een zevendelige catalogus uit-
gegeven die door Adriaan Pit aangeduid werd als ‘lugubere holle boekdelen die alleen van 
onnozele vergaarwoede getuigen’. Pit was door het rijk aangesteld om waardevolle stuk-
ken te behouden, maar kreeg daarvoor maar een budget van f 20.000,–. Zijn kritische op-
stelling werd niet door iedereen gedeeld, maar wel bleek dat niet alles in de grote verzame-
ling met evenveel kennis van zaken was aangekocht. Zoals Werner in 1914 schreef: ‘Het 
tot stand brengen eener in allen deele goede en belangrijke verzameling, op welk gebied 
ook, is niet enkel eene quaestie van geld en verzamelwoede. Er behoort meer toe: kennis 
van zaken, verstand, overleg, fijn ontwikkelde kunstzin, wetenschappelijke ontwikkeling, 
jarenlange studie en ervaring, enz. En al die eigenschappen misten de heeren van den Bo-
gaerde voorzeker in hooge mate, zooals bij de veiling is gebleken uit hetgeen zij hadden 
bijeen gebracht.’ De superlatieven van Hermans en later Craandijk werden rond 1900 niet 
meer door iedereen gedeeld. Toch brachten de veilingen in totaal ruim f 600.000 op.287

De poging om een passend en blijvend monument van geschiedenis en kunst te stichten 
waaraan de naam Van den Bogaerde glorierijk verbonden zou zijn, mislukte dus jammer-
lijk. De belangrijkste oorzaak lijkt het ontbreken van voldoende familiezin. De verhou-
dingen tussen sommige Van den Bogaerdes waren niet al te best en de familie was niet 
bereid zich te conformeren aan het genoemde doel. Toch is het niet zo dat het kasteel als 
familiehuis niet van belang was. Een Belgische nazaat van de onterfde neef betrok voordat 
de termijn van leegstand verstreken was, in 1947 het verbouwde koetshuis. Zijn weduwe 
zorgde ervoor dat het kasteel in handen van een stichting kwam.288

De betekenis van het adellijk huis
Twee van de hiervoor behandelde voorbeelden laten zien dat de band tussen familie en 
landgoed een rol speelde bij de aankoop. Het is niet uit te sluiten dat de kopers een pas-

284   Cleverens, Kasteel Heeswijk, 107; Kruijsen, Verzamelen, 287 en 289.
285   Werner, ‘Het kasteel Heeswijk’, 44.
286   Cleverens, Kasteel Heeswijk, 115-117, citaat 117. Zie voor de achtergronden van het testament ook Van Oirschot, 

‘De achtergronden’.
287   Cleverens, Kasteel Heeswijk, 88, 139-143, citaat 141; Kruijsen, Verzamelen, 305-307; Werner, ‘Het kasteel Hees-

wijk’, 55.
288   www.kasteelheeswijk.nl/historie (geraadpleegd 30 juni 2014). Het artikel over Heeswijk in Landgoederen ver-

meldt 1949. Caspers e.a., Landgoederen, 355-359.
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send ‘huis’ zochten voor hun ‘dynastie’. Daarnaast werden de aankopen door de kopers 
veranderd in een passend decor voor en uitdrukking van hun ambities.289 Ze transfor-
meerden hun bezit tot een plaats waar het leven van de landedelman geleefd kon worden. 
Daarmee werd dat bezit tevens getransformeerd in cultureel kapitaal in geobjectiveerde 
staat, zichtbaar en overdraagbaar.290 Het derde voorbeeld toont dat een dergelijke bedoe-
ling niet altijd ten grondslag ligt aan de aankoop van een landgoed. Hoewel ook de Van 
den Bogaerdes op hun bezit een landadellijk leven leidden, had dat een extra, in hun ogen 
waarschijnlijk belangrijkere, betekenis. Het moest een museum worden ter nagedachte-
nis aan en onderbouwing van de status van deze adellijke familie.

5.10 De jacht: adellijk vermaak en serieuze bezigheid

Bij de geneugten van het leven van een landedelman behoort zeker de jacht. Deze kan 
opgevat worden als een utilitaire bezigheid die vooral uit noodzaak beoefend wordt. Jacht 
kan echter ook gezien worden als een spel, een activiteit die zich van het ‘gewone’ leven 
onderscheidt, waarvan de waarde in de activiteit zelf ligt, die gepaard gaat met een gevoel 
van spanning en die niet gericht is op een ‘extern’ doel. Een dergelijk spel is onderhevig 
aan spelregels en de inhoud van die regels en de wijze waarop de spelers ze toepassen, 
de ernst waarmee het spel gespeeld wordt, laten zien welke betekenis de jacht heeft voor 
de deelnemers. De jacht is in een dergelijke optiek een vorm van expressie waarmee me-
ningen, houdingen en betekenissen tot uitdrukking worden gebracht.291 Bij de adellijke 
jacht gaat het vooral om deze vorm. In het hiernavolgende zien we in hoeverre de Bra-
bantse adel bij deze jacht betrokken was en wat deze voor hem betekende. Daartoe ga ik 
eerst in op het institutionele en juridische kader. Daarna komt jacht in de context van de 
‘adellijke’ sociabiliteit aan de orde en ten slotte de jacht als betekenisvolle en identiteit be-
palende activiteit.

5.10.1 Regels en wetten ten aanzien van de jacht

De beoefening van de jacht heeft van oudsher plaatsgevonden onder het overkoepelend 
gezag van de overheid, waarbij rechten en voorschriften de grenzen en mogelijkheden be-
paalden. Belangrijk waren de heerlijke jachtrechten die de bezitters ervan het recht gaven 
te jagen in het gebied waarop de rechten rustten, ook al hadden zij dat niet in eigendom. 
Bezitters van gronden waaraan geen heerlijke jachtrechten verbonden waren, mochten op 
hun bezittingen jagen.292

In 1795 kwam het tot (tijdelijke) afschaffing van de heerlijke jachtrechten waardoor het 
recht tot jagen voortaan gebonden was aan de grond. Daar kwam in 1814 weer verande-
ring in toen de institutionalisering van het jachttoezicht ertoe leidde dat alle jachtactivi-
teiten in Nederland plaatsvonden onder het gezag van de opperhoutvester. Onder hem 
stonden de houtvesters van de jachtdistricten waarin het land was ingedeeld en hun ad-
juncten. Dat waren meestal adellijke grootgrondbezitters293 onder wier gezag dan weer 
de jachtopzieners stonden, onder wie particulieren in dienst van de bezitters van jachtge-
rechtigde terreinen. Van alle terreinen waarop gejaagd mocht worden, moesten namelijk 
de grenzen vastgesteld en met palen aangegeven worden en deze terreinen moest men 
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bij de opperhoutvester laten registreren. Er ontstonden zo drie soorten jacht. Ten eerste 
de publieke jacht op publieke terreinen, ten tweede de eigen en gehuurde jacht op terrei-
nen in het bezit van particulieren en ten derde de heerlijke jacht op terreinen waarop een 
heerlijk jachtrecht rustte. Om te mogen jagen moesten jagers telkens voor één jaar een 
jachtakte aanvragen.294

In verschillende Brabantse archieven is de weerslag van deze maatregelen terug te vin-
den. A. Martini meldde zijn bezit in Geffen aan voor de registratie van de eigen jacht: het 
betrof een heerlijk jachtrecht. Daarop vroeg hij jaar op jaar een jachtakte aan waarin tel-
kens omschreven werd welk soort jacht hij mocht uitoefenen. Voor het seizoen 1820/1821 
was dat bijvoorbeeld jagen met een staande hond. In het seizoen 1823/1824 werd hem als 
suppletie op de bestaande akte toegestaan om ganzen, eenden en watersnippen te schie-
ten. Hij maakte niet alleen gebruik van zijn jachtrecht maar verhuurde dat ook diverse ke-
ren. In een verhuurakte voor de periode 1829 tot 1834 werd bepaald dat Martini zelf met 
twee gezellen maximaal vier dagen per jachtseizoen mocht jagen met uitzondering van de 
eerste acht dagen. Verder mocht de huurder niet op konijnen schieten en mocht hij niet 
op deze dieren fretteren. Dat recht verhuurde Martini vaak apart. Behalve uit geld bestond 
de huur soms ook uit een aanvulling van geschoten wild, zoals per jachtseizoen twee ha-
zen en twee koppels jonge patrijzen.295 Het laten registreren van het jachtrecht was be-
langrijk, ook al maakte men daar zelf geen gebruik van. De weduwe van F.A. de Jonge liet 
na zijn dood in 1833 in 1834 toch het jachtrecht onder Helvoirt vastleggen.296

In de Jachtwet van 1852 werd het instituut opperhoutvesterij opgeheven en werden de 
heerlijke jachtrechten afkoopbaar gesteld. De invoering van deze wet leidde tot meer be-
lemmeringen voor de groep jagende grondeigenaren en daarom stemde bijvoorbeeld het 
Friese Eerste Kamerlid jonkheer F.J.J. van Eysinga tegen.297 De Jachtwet van 1857 bepaal-
de dat met het toezicht op de naleving van de wet rijksveldwachters en door het Ministe-
rie van Binnenlandse Zaken aangestelde jachtopzieners werden belast. De publieke jacht-
rechten waren door deze jachtwetten vervallen en het recht om zich wild toe te eigenen 
kwam in principe toe aan de eigenaar van de grond, behoudens de rechten door derden 
verkregen.298 A. Martini, eigenaar van een deel van het jachtrecht onder Vught en onder 

289   Vergelijk de Twentse textielbaronnen die met de aanleg van landgoederen hun rijkdom, status en smaak toon-
den Storms-Smeets, ‘De landelijke elite in negentiende-eeuws Twente’.

290   Vergelijk ‘Beyond their fundamental function as a shelter, dwelling places have often been the essential indi-
cator of social standing.’ Daloz, The Sociology of Elite Distinction, 68;. Kuiper, ‘Onder notabelen’, 166.

291   Dahles, Mannen in het groen, 16-17, 91, 234; Huizinga, ‘Homo ludens’, 31, 37-39, 70, 73.
292   Dahles, Mannen in het groen, 19, 67-68.
293   In Noord-Brabant onder anderen: J.D. van Tuyll van Serooskerken en J.B.J.H.O.A. van Hugenpoth van Stoc-

kum als houtvesters en L.F.J.J.J. van Sasse van Ysselt en P.J.G. Martini als adjuncten. De laatste werd later 
houtvester.

294   Van der Heijden en Sanders (red.), Noord-Brabant in de negentiende eeuw, 172-174.
295   Nl-HtBHIC, 280, HG, inv.nr. 31, Machtiging van opperhoutvester noordelijke provincies tot voorwaardelijke 

afpaling gronden heerlijkheid, 1818; machtigingen tot en verhandeling over registratie, 1818-1849; inv.nr. 32, 
Akten van verhuur heerlijk jachtrecht en jachtpermissies, 1815-1849.

296   Nl-HtBHIC, 319, DJvZ, inv.nr. 72, Akte van jachtvergunning, voor A.M.E. de Jonge-Martini, 1834.
297   Kuiper, Adel in Friesland, 400; Kuiper en Frieswijk, ‘Van landadel naar historisch instituut’, 16. Onder de tegen-

stemmers bevond zich geen enkele Brabander, hoewel de grondeigenaren M.A.J. van der Beken Pasteel en 
L.J.B. van Sasse van Ysselt daar op dat moment zitting hadden. Handelingen, 4 maart 1852, 138.

298   Van der Heijden en Sanders (red.), Noord-Brabant in de negentiende eeuw, 175; De Marez Oyens, ‘Materie voor 
nieuw onderzoek’, 84.
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dat van Esch, en H.F. de Senarclens de Grancy, eveneens eigenaar van een deel van het 
jachtrecht onder Vught en onder dat van Cromvoirt, waren er blijkbaar niet gerust op dat 
in de nieuw ontstane situatie hun rechten voldoende gegarandeerd waren. Zij sloten in 
dat jaar een overeenkomst om zich samen gerechtelijk te verdedigen mocht iemand hun 
beider recht of dat van één van hen betwisten.299

Met het toezicht zoals dat in de wet van 1857 geregeld was, bleek een aantal houders 
van jachtakten niet zo gelukkig. Op 8 juni 1868 richtte een jagersvereniging, waarvan ook 
J.M.W.E. de la Court deel uitmaakte, zich in een adres vanuit Tilburg tot de Tweede Kamer 
met het verzoek de wet op een aantal punten aan te passen. Zij maakten zich vooral zor-
gen over de toenemende stroperij, waartegen ze van de overheid bescherming verwacht-
ten omdat ze immers jaarlijks voor een jachtakte betaalden.300 

In het adres wordt ook een verband gelegd tussen de wildstand en de landbouw. Dat 
verband speelde ook een grote rol in ‘de anti-jacht-mentaliteit bij de overheid’ in die jaren. 
In 1873 wilde men komen tot een ‘wildschadewet’ die grondeigenaren onbeperkte rech-
ten verschafte op het doden van op hun grond levend wild. Deze wet was onderdeel van 
een scala aan maatregelen dat de kwakkelende landbouw er weer bovenop moest helpen. 
Boeren en landbouworganisaties bleven vragen om een betere bescherming van de land-
bouw tegen een ‘overmatige’ wildstand. De regering voelde zich ten slotte genoodzaakt in 
de Jachtwet van 1923 de landbouwbelangen prioriteit te geven. In deze wet werden alle 
jachtrechten definitief vervallen verklaard en was jacht voortaan een ‘genot’ dat gekoppeld 
was aan grondbezit.301

De Jachtwet van 1923 leidde dus ook tot de afschaffing van de heerlijke jachtrechten. 
Deze zijn van 1814 tot 1923 een voortdurende bron geweest van discussie en onderzoek. 
Het Provinciaal Genootschap vroeg bijvoorbeeld in 1865 bij de uitschrijving van de jaar-
lijkse prijsvraag om een verhandeling over het jachtrecht in Noord-Brabant door de eeu-
wen heen en de rechtspraak ten aanzien van dat recht.302 Verder werden er ettelijke pro-
cessen gevoerd waarin het al of niet bestaan ervan in een specifieke situatie wettelijk 
werd getoetst. De vader van de hiervoor genoemde H.F. de Senarclens de Grancy, bewo-

Afb. 5.37 Jachtakte voor de jacht 
in heel Nederland van jonkheer 
W.J.P.E. de la Court (1844-1913) 
voor het seizoen 1911-1912. Alle 
vormen van jacht mochten hier-
mee uitgeoefend worden met 
uitzondering van de lange jacht 
en de valkenjacht (Nl-HtBHIC, 
305, VdMdlC, inv.nr. 1063).
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ner van Haanwijk, en diens buurman, G. van Beresteijn, bewoner van Maurick, betwist-
ten elkaar het jachtrecht over Vught. De Senarclens de Grancy had het deel van Van Be-
resteijn waarop hij recht meende te hebben laten afzetten met jachtpalen, om, zoals de 
wet voorschreef, hierop zijn rechten te doen gelden. De familie Van Beresteijn was het 
hiermee niet eens en zo kwam het tot een proces voor de arrondissementsrechtbank van 
’s-Hertogenbosch, die op 2 oktober 1840 vonnis wees. In de loop van het proces lieten 
de Van Beresteijns de erkenning van hun jachtrecht al varen omdat zij tot de conclusie 
waren gekomen dat hun heerlijk jachtrecht als louter zakelijk recht in 1814 niet hersteld 
was. Zij wensten wel dat de afpaling ongedaan gemaakt werd en hiertoe kwam het ook 
omdat ook H.F. de Senarclens de Grancy niet kon waarmaken eigenaar van het heerlijk 
jachtrecht over Vught te zijn.303 De familie Van Hogendorp voerde in dezelfde periode 
een proces over het heerlijk jachtrecht op een perceel teelland van W.J. Cools te Tilburg. 
Het arrest van het gerechtshof bepaalde dat de familie Van Hogendorp tot en met 1794 
in het bezit was geweest van het aan de heerlijkheid verbonden jachtrecht en dat zij, mits 
het recht geregistreerd was en het terrein behoorlijk afgepaald, in 1815 hersteld was in 
dat recht. Verder was het privilege van Brabanders om te mogen jagen in 1798 vernietigd 
en niet hersteld.304

De belangrijkste vaststelling in dit arrest was dat het jachtrecht in 1815 weer was her-
steld omdat het bij de afschaffing verbonden was geweest aan een heerlijkheid. Daar er bij 
het hiervoor beschreven proces tussen De Senarclens de Grancy en Van Beresteijn daar-
entegen sprake was van een zakelijk recht dat niet aan een heerlijkheid verbonden was, 
was dit recht niet hersteld. Hetzelfde onderscheid was ook het belangrijkste punt in het 
proces tussen J. de Jonge van Zwijnsbergen en Hendrik van Laarhoven.305 De Jonge van 
Zwijnsbergen meende het heerlijk jachtrecht over Helvoirt te bezitten en verhuurde dat of 
stelde het dan ook beschikbaar.306 In 1875-1876 ontstond er onduidelijkheid over de rech-
ten van De Jonge van Zwijnsbergen. De gemeente Helvoirt wilde van zijn zoon weten of 
er sprake was van een heerlijk jachtrecht omdat er op diens grond telkens jagers zonder 

299   Nl-HtBHIC, 278, HH, inv.nr. 91, Contract tussen Antoni M. van Geffen en Henri F. de Senarclens de Grancy, 
over regeling in geval van betwisting jachtrechten in bezit van een van beide contractanten, door derden, 1857.

300   Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 1007, Jacht door Josephus M. de la Court, 1868-1902, Ontwerp van het adres.
301   Dahles, Mannen in het groen, 100-102, 125, citaat 100.
302   Nl-HtBHIC, 216, GKW, inv.nr. 5, Handelingen van het Provinciaal Genootschap 1865.
303   Donkers, ‘Het heerlijk jachtrecht over Vught’. De familie De Senarclens de Grancy gebruikte een hele reeks 

akten om het bezit van het heerlijk jachtrecht aan te tonen met als oudste een kopie van de koopakte van 
de Warande van Vught en Cromvoirt door Aart Heijm van Philips II van Spanje van 18 Juni 1561. Nl-Ht-
BHIC, 278, HH, inv.nr. 84, Inventaris van stukken inzake regt der jagt in de gemeente Vught en Cromvoirt, 
na 1845.

304   Nl-HtBHIC, 311, VHO, inv.nr. 66, Arrest van Provinciaal Gerechtshof Noord-Brabant, over jachtrechten heer 
van Tilburg en Goirle op perceel teelland, eigendom van Willebrord J. Cools in Tilburg, 1843. Het privilege van 
Brabanders om te mogen jagen was gebaseerd op artikel 30 van de Blijde Intrede: ‘ende dat elke man jaghen 
mach hasen ende vosse alle Brabant doir sonder calengieren.’ Van Bragt (red.), De blijde inkomst, 104.

305   Zie voor het proces zoals dat werd gevoerd namens De Jonge van Zwijnsbergen Nl-HtBHIC, 361, ASV, inv.
nr. 12, inv.nr. 585, inv.nr. 1620, Jonge van Zwijnsbergen, jonkheer mr Joan de contra Laarhoven, Hendrik van, 
1876; inv.nr. 2559, Laarhoven, Hendrik van contra Jonge van Zwijnsbergen, Joan de, 1880.

306   Nl-HtBHIC, 319, DJvZ, inv.nr. 456, Correspondentie van J. de Jonge van Zwijnsbergen over beheer van zijn on-
roerende goederen, 1847-1881, Bedankbrief van J. de Bergh uit ’s-Hertogenbosch van 8 juni 1865 en brieven 
van Von Schmidt auf Altenstadt betreffende de jachthuur voor de seizoenen 1865/66 en 1866/67.
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Afb. 5.38 Affiche van de veiling in 1858 van de heerlijkheid en het kasteel van Tilburg inclusief de jacht-
rechten, waarvan in 1843 bevestigd was dat deze toebehoorden aan de eigenaar van de heerlijkheid 
( NL-TbRAT).
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vergunning aangehouden werden.307 Op die vraag kwam een antwoord in het gevoerde 
proces. De Jonge van Zwijnsbergen toonde via een reeks akten wel aan dat hij eigenaar 
was van de warande of jacht over Helvoirt, maar dat recht was in 1781 losgekoppeld van 
de heerlijkheid Nemerlaer en daarna niet opnieuw verbonden met een heerlijkheid of an-
der heerlijk recht. In de akte van verheffing van 1781 stond namelijk dat als de heerlijkheid 
Nemerlaer en het jachtrecht weer in één hand zouden komen, de oude situatie geconti-
nueerd zou worden. Dat is echter vóór 1798 niet gebeurd. Het gerechtshof stelde in zijn 
uitspraak dat het daarom ook niet nodig was om vast te stellen of onder de term ‘heer-
lijkheid’ een stuk grond met daaraan gekoppelde feodale rechten moest worden begrepen 
dan wel zo’n feodaal recht op zich. Het ging dan ook niet in op de vraag of er in Helvoirt 
sprake was van een heerlijkheid, een mogelijkheid die gedaagde Hendrik van Laarhoven 
nog open gelaten had.308

Hoewel de uitspraak in dit proces duidelijk maakt onder welke omstandigheden er na 
1815 nog sprake was van heerlijke jachtrechten, bleef het voor grondeigenaren soms on-
verteerbaar dat zij niet het recht hadden te jagen op hun eigen grond. De gemeente As-
ten wilde wel eens testen of op haar eigendommen een heerlijk jachtrecht rustte en gaf 
de ‘onvermogende jager’ Antonius van Lierop toestemming om daarop te jagen. De ei-
genaren van het heerlijk jachtrecht over Asten, de familie Van Hövell van Westervlier en 
Weezeveld, dienden een bezwaarschrift in bij Gedeputeerde Staten, waarop de gemeente 
de vergunning aan Van Lierop introk. Deze had echter ook van andere grondeigenaren 
toestemming gekregen, die stelden niets te weten van een heerlijk jachtrecht over hun ei-
gendommen. De familie Van Hövell kreeg in deze zaak gelijk en liet in 1914 verschillende 
advertenties plaatsen om het jachtrecht te verpachten. De uitspraak maakte echter geen 
einde aan de acties die in Asten tegen het heerlijk jachtrecht gevoerd werden, zoals ook 
blijkt uit de lijst van bekeuringen die de jachtopziener uitdeelde op het jachtterrein van 
de heer van Asten.309

Dat het bij de conflicten tussen grondeigenaren en eigenaren van heerlijke jachtrechten 
niet altijd ging om enerzijds bijvoorbeeld gemeenten en landbouwers en anderzijds leden 
van de elite, laat een proces uit 1903 zien. De rijke weduwe van de kasteelheer van Geldrop 
kocht in Zesgehuchten verschillende gronden en boerderijen en liet haar jager jagen op 
deze eigendommen. De eigenaar van de heerlijke jachtrechten, buurman S.J. van Tuyll 
van Serooskerken, liet de jager bekeuren en begon een proces. Ook hij kreeg gelijk want 
hij kon bewijzen dat de betreffende gronden een integraal onderdeel van de heerlijkheid 
hadden uitgemaakt waaraan in 1798 nog de jachtrechten gekoppeld waren.310 Al met al 

307   Nl-HtBHIC, 5148, GH, inv.nr. 1395, Geschil tussen de gemeente Helvoirt en Jhr. M. de Jonge van Zwijnsbergen 
over het jachtrecht, 1875-1876.

308   Helvoirt was echter geen heerlijkheid. Bijlage 11 noot 9.
309   Nl-HtBHIC, 274, HA, inv.nr. 168, Overtreding heerlijk jachtrecht in Asten door Antonius van Lierop en proces 

tussen F.E.A. baron van Hövell tot Westerflier enerzijds en Th. Janssen, grondeigenaar in Asten, anderzijds 
over erkenning heerlijk jachtrecht, 1912-1915; inv.nr. 169, Dagbladen en tijdschriften waarin artikelen en adver-
tenties zijn opgenomen betrekking hebbend op heerlijk jachtrecht en jacht in het algemeen, 1912-1922; inv.nr. 
171, Lijst van bekeuringen gemaakt door jachtopziener J. Vermeulen gedurende 1914 op jachtterrein heer van 
Asten, 1915. Zie voor de toenemende aversie tegen de exclusiviteit van het adellijk jachtrecht ook Kuiper, Adel 
in Friesland, 401.

310   Coenen, Heeze, 329-330.
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was in de twintigste eeuw het recht op ‘producten’ van het eigendom van iemand anders 
een tamelijk archaïsch recht geworden, waartegen ook leden van de elite waaruit de mees-
te eigenaren afkomstig waren, zich soms verzetten. Omdat het bestaan van dit recht te-
vens het beheer door landbouwers van hun gronden kon beperken en daarmee de belan-
gen van de landbouw beschadigde, werd het zoals gezegd in 1923 uiteindelijk afgeschaft.

5.10.2 De jacht en sociabiliteit

Niet alleen het heerlijk jachtrecht maar ook de jacht als sociaal verschijnsel was een zaak 
van de elite.311 In grote delen van Europa was de jacht van oudsher een vorstelijk prero-
gatief, waaraan ook de adel deelnam. In Nederland werd er tevens al vroeg door de rijke 
burgerij gejaagd hoewel bijvoorbeeld de jacht op grofwild nog lang een vorstelijk privilege 
bleef. Het idee dat bepaalde categorieën wild zijn voorbehouden aan bepaalde categorieën 
jagers, sluit aan bij de denkbeelden die in de jagerswereld ook nu nog opgeld doen. De 
jacht op weerbaar wild staat in de beleving van jagers centraal en vormt de echte uitda-
ging. De jachttechnieken passend bij deze ‘edele’ jacht zoals de jacht met het geweer, met 
lange honden en jachtvogels genoten dan ook de voorkeur van de elite.312 Rond de wis-
seling van de negentiende en twintigste eeuw was de term ‘jager’ gereserveerd voor per-
sonen die vooral met deze technieken en volgens de kenmerkende regels van de jagende 
elite de jacht uitoefenden. Het was een term die het eervolle karakter van de bezigheid en 
de exclusiviteit van het groepslidmaatschap benadrukte.

In een tijd waarin niet alleen de privileges van deze elite maar ook zijzelf als groep onder 
druk stonden, probeerden zij in een standsdefensief hun privileges in stand te houden en zich 
in gedrag en taalgebruik af te zetten tegen de rest van de jachtgemeenschap. Vooral de kijk 
op het jachtveld van de ‘denkende en schrijvende’ jagerselite die de bladzijden vulde van 
het vanaf 1895 verschijnende De Nederlandsche jager, speelde hierbij een grote rol. In me-
nig adellijk familie- of heerlijkheidsarchief bevinden zich dan ook exemplaren van dit blad.

De jacht waarover het hier gaat was niet alleen een bezigheid van de elite maar ook een 
exclusief mannelijk terrein met noties van kameraadschap en een eigen esprit de corps. Via 
de jacht konden mannen door hun krachten te meten met het wild en zich te spiegelen 
aan hun dierlijke tegenstanders juist hun eigen mannelijkheid bewijzen. Het mannelijk-
heidsideaal van de elitejager was in wezen aristocratisch en refereerde zowel aan lichame-
lijke als geestelijke voortreffelijkheid.313 Het was een ideaal dat paste bij mannen die deel 
uitmaakten van een notabelenelite in een tijd dat de werelden van mannen en vrouwen uit 
deze elite nog grotendeels gescheiden waren. In de mannenwereld van het jagen was voor 
vrouwen alleen plaats zodra het bereiden en nuttigen van de vangst aan bod kwamen.314

Belangrijk voor jagers uit de elite of de zogenoemde ‘heerjagers’ was dat zij een deel 
van hun legitimatie en identiteit ontleenden aan de toonaangevende hoofse jacht. De ko-
ning en later de prins-gemaal namens soms deel aan de jachtpartijen op heerlijkheden 
en landgoederen, terwijl de heren en bezitters daarvan op hun beurt deelnamen aan de 
jachtpartijen van het hof.315 Een Brabants voorbeeld van deze wisselwerking zijn de jacht-
partijen van S.J. van Tuyll van Serooskerken, waaraan soms werd deelgenomen door prins 
Hendrik. Van Tuyll van Serooskerken nam op zijn beurt ook deel aan jachtpartijen van 
anderen. Ook J.B.A.J.M. Verheyen woonde jachtpartijen van kroonprins Willem bij en hij 
en zijn broer L.W.J.M. Verheyen mochten de prins een keer ontvangen voor een jachtpar-
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tij in hun eigen jachtgebied in Loon op Zand. De familie had deze goede connectie met 
het hof waarschijnlijk te danken aan de schoonfamilie van de oudste broer, de familie Du-
monceau.316 Dergelijke, bovenregionale jachtpartijen vormden een tegenstelling met de 
manier waarop bijvoorbeeld de burgerlijke Enschedese industriële elite de jacht bedreef. 
Deze deed dat liever op individuele basis. Voor deze jagers stond het begrip ‘weidelijkheid’ 
centraal, een erecode die de relatie tussen jager en wild regelde en die een beroep deed op 
de zelfbeheersing van de jager.317

De jacht was tevens een gelegenheid waar leden van de Brabantse elite op regionaal ni-
veau met elkaar verkeerden. D.Th.A. van den Bogaerde van Terbrugge en J.G.H.A. van 

311    Deze alinea is, tenzij anders vermeld, gebaseerd op Dahles, Mannen in het groen, 20, 25-26, 69, 101, 187, 202 
en 209.

312    De jacht met lange honden en de valkenjacht werden op enig moment specifiek uitgesloten op de jachtakten 
waarmee de bezitter wel al het andere jachtbedrijf mocht uitoefenen. Zie bijvoorbeeld de in 1882 aan W.J.P.E. 
de la Court verstrekte grote jachtakte en eenzelfde jachtakte verstrekt aan zijn broer J.M.W.E. de la Court in 
1901. Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 1063, Jachtakten van Willem J. de la Court, 1882-1912; inv.nr. 1007.

313    Dahles, Mannen in het groen, 20 en 215-216.
314   De Keyzer, ‘Madame est servie’, 196-201; Hammer-Stroeve, Familiezoet, 48, 110.
315    Dahles, Mannen in het groen, 68.
316   HKH, inv.nr. F142.8, Uitnodiging van baron Brantsen te Angerlo voor jachtpartij, 1913; Gelevert, ‘Een genera-

tie’, 129-131.
317    Hammer-Stroeve, Familiezoet, 47-48. Zie voor de behandeling van het begrip ‘weidelijkheid’ Dahles, Mannen 

in het groen, 254-284.

Afb. 5.39 Kop van het blad De Nederlandsche Jager en Nederlandsche Hondensport van 18 december 1920. 
Via dit blad vond de kijk op het jachtveld van de ‘denkende en schrijvende’ jagerselite zijn weg naar de 
leestafel van menig adellijk jager (Nl-HtBHIC, 274, HA, inv.nr. 169).
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Hugenpoth onderhielden een jarenlange jachtvriendschap.318 De leden van het Bossche 
familiecomplex waren ook op onderlinge jachtpartijen present.319 Aan een jachtpartij in 
waarschijnlijk de jaren zestig van de negentiende eeuw van W.J.P.E. de la Court namen 
onder meer een Van Meeuwen, een De van der Schueren, een Guljé en bisschop Zwijsen 
deel. Bij de drijfjachten van zijn neef A.J.M.G. de la Court in 1913 en 1914 komen we de 
namen tegen van verschillende Van de Mortels, een Sassen, een Van Zinnicq Bergmann, 
P.J.M.C. Tilman, jonkheer M.C.Th.M. van Hövell tot Westerflier, C.F. en E.A.P. Wessel-
man van Helmond en J.E.A.G.A.M. van Rijckevorsel van Kessel.320 We zien dus dat de al 
of niet door verwantschapsbanden verbonden elite die tevens met elkaar verkeerde in so-
ciëteiten en genootschappen, elkaar trof bij jachtpartijen. Ook hier gingen rooms-katho-
liek en protestant met elkaar om.

Met de drijfjacht zoals De la Court die op zijn landgoed Baest organiseerde, betreden 
we een ‘wereld apart’. De drijfjacht is een sterk geritualiseerde gebeurtenis met een eigen 
etiquette, beheerst door een gevoel van gemeenschappelijkheid.321 De deelnemers beston-
den ten eerste uit de kring van verwanten, vrienden en relaties maar ook uit dorpsbewo-
ners, pachters of arbeiders die werden ingeschakeld. Zij waren nodig als drijvers en be-
geleiders. Hoewel de sfeer informeel was, kenden alle deelnemers hun rol en wisten ze 
waar ze aan toe waren bij de verdeling van de jachtbuit nadat deze was ‘tentoongesteld’ 
in het tableau.322

De drijfjachten van De la Court telden zo’n elf deelnemers. Hij kon deze organiseren 
omdat hij de beschikking had over een jachtterrein waar een dergelijke jacht georgani-
seerd kon worden en hij beschikte over personeel in de vorm van (een) jachtopziener(s), 
pachters en arbeiders. Daarmee behoorde hij tot de kring van ‘heerjagers’ die een eigen 
jachtgebied bezaten, dat zij vaak lieten beheren door een eigen jachtopziener. Dat gold 
bijvoorbeeld ook voor de familie Verheyen in Loon op Zand en de familie Van Tuyll van 
Serooskerken in Heeze.323

Bij een drijfjacht waren zowel de heren als het dorp betrokken. Hoewel er sprake was 
van een zekere tijdelijke ‘gelijkheid’ kenden partijen wel degelijk hun rol en werden de on-
derlinge posities nog eens bevestigd. De jacht was voor de heren altijd een prima gelegen-
heid om de banden met de streek- en dorpsnotabelen aan te halen maar deze tevens hun 
plaats te wijzen. De heren nodigden de notabelen tenslotte uit om deel te nemen aan deze 
eliteactiviteit.324 Dat zien we ook bij de jachtpartijen van oom en neef De la Court. Onder 
de deelnemers aan een hazenjacht vinden we de pastoors van Oostelbeers, Middelbeers 
en Nieuwkuijk, de burgemeester van Middelbeers, de deken en postdirecteur uit Oirschot 
en de stationschef van Best.325

Niet alle adellijke jagers beschikten over een eigen jachtterrein. Daarom richtte een 
groep notabelen, onder wie een viertal edellieden, in 1846 het jachtgezelschap de ‘Wilde 
Faisanterie’ op. Een van de oprichters, P. Six, was rentmeester en daarna ontvanger van de 
domeinen. De heren van dit gezelschap bedreven de jacht op de domeingronden die tot 
1880 in het bezit waren van prins Frederik. Daarna pachtten zij onderhands van het Rijk 
de jacht in de boswachterij Ulvenhoutsche Bosch.326 De ledenlijst van het jachtgezelschap 
bevat door de jaren heen voornamelijk niet-adellijke notabelen, maar we vinden tussen 
hen ook vader en zoon Six, leden van de familie Meijer en van het geslacht Van der Borch. 
Sommige edellieden waren maar gedurende een paar jaar lid als zij tijdelijk verbleven of 
werkzaam waren in het westen van Noord-Brabant. Onder de laatsten bevinden zich J.A. de 
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Jonge van Zwijnsbergen, lid in de periode 1901-1903, E.A.E. van Meeuwen, lid in de peri-
ode 1910-1920, en Th.E. Serraris, die lid was in de periode 1915-1923. Een aantal edellieden 
was ook actief als bestuurslid van de ‘Wilde Faisanterie’, onder wie F.X.J.M. Verheyen, ge-
durende een aantal jaren rechter bij de arrondissementsrechtbank van Breda. Hij vervulde 
zowel de functie van secretaris-penningmeester als jagermeester en opperjagermeester.327

5.10.3 De identiteit van de adellijke jager

We hebben hiervoor gezien dat Brabantse edellieden zich volop bezighielden met het 
verdedigen van hun jachtrechten. Als jager maakten zij deel uit van een elite die tijdens 
jachtactiviteiten de onderlinge banden aanhaalde. Deze activiteiten boden die elite ook de 
gelegenheid zich als ‘heerjagers’ te manifesteren op het Brabantse platteland en de ver-
houdingen met dat platteland vorm te geven. Maar wat betekende de jacht voor de indivi-
duele edelman? In hoeverre maakte de jacht onderdeel uit van zijn identiteit en in hoever-
re speelde jacht een rol in de expressie van zijn zelfbeeld naar de buitenwereld?

In een aantal hedendaagse adellijke families is de jacht een traditie en in dergelijke fa-
milies zijn alle mannelijke leden vaak gepassioneerde jagers.328 Dat gold ook voor veel 
Brabantse edellieden. In hoofdstuk 4 lezen we dat L.F.J.J.J. van Sasse van Ysselt zijn werk-
zaamheden in de Tweede Kamer liet voor wat ze waren omdat in zijn beleving het jacht-
vermaak een grotere plaats innam.329 Vader J.B.A.J.M. en zoon E.J.B.J.M. Verheyen wa-
ren beide niet onverdienstelijke jagers. Een krantenbericht van eind oktober 1889 meldt 
over de jongste: ‘Als eene zeldzaamheid op ’t jachtgebied mag wel vermeld worden, dat 
hier door één persoon, Jhr. Mr. E. Verheijen, kantonrechter, in 2½ dag, behalve het overi-
ge wild, 10 houtsnippen zijn geschoten. Menig jager zal de vaste hand en het scherpe oog 
van dezen schutter benijden’.330 Leden van de familie De la Court hebben we al leren ken-
nen als enthousiaste jagers en ook de gebroeders Van den Bogaerde van Terbrugge trok-
ken er tijdens het jachtseizoen bijna dagelijks op uit. De heerlijkheid Moergestel is waar-
schijnlijk gekocht om de jongste een eigen jachtgebied te geven.331

318    Cleverens, Kasteel Heeswijk, 95. In een brief van 10 oktober 1883 refereert een Van Hugenpoth aan de jacht-
partijen van zo’n vijfentwintig jaar eerder. J.G.H.A. van Hugenpoth overleed in 1889 en was omstreeks 1860 
ongeveer vijftig jaar.

319   Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk, 99.
320   P.J.M.C. Tilman was een zwager van De la Court. Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 1062, Notitieboek van Wil-

lem J. de la Court, 1864-1879; inv.nr. 1338, Aantekeningen van Arnold J. de la Court, over jacht op landgoed 
Baast, 1920-1931.

321    Dahles, Mannen in het groen, 230-253.
322   Vergelijk Kuiper, Adel in Friesland, 401.
323   Gelevert, ‘De bewoners’, 119; Coenen, Heeze, 275. Zie voor de geschiedenis van de jachtopzieners Dahles, 

Mannen in het groen, 129-155.
324   Vergelijk Wasson, Aristocracy, 92.
325   Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 1062; inv.nr. 1338.
326   Tutein Nolthenius, ‘Mededeelingen’.
327   De ledenlijst van de ‘Wilde Faisanterie’ is mij in 2011 ter beschikking gesteld door mevrouw O. Thiers.
328   Dahles, Mannen in het groen, 66.
329   Van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties, 90-91.
330   Gelevert, ‘Een generatie’, 131; Gelevert, ‘De bewoners’, 119, citaat.
331    Cleverens, Kasteel Heeswijk, 95; Caspers e.a., Landgoederen, 363.
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Een aantal Brabantse edellieden was dus een enthousiaste jager, maar dat feit op zich 
is nog geen antwoord op de hiervoor gestelde vragen. Een deel van dat antwoord kunnen 
we vinden in hun correspondentie. Daaruit blijkt dat voor sommigen de jacht, zeker tij-
dens het jachtseizoen, de kern van hun bestaan vormde. De gebroeders Van den Bogaer-
de maakten in die periode in hun onderlinge correspondentie in vrijwel elke brief mel-
ding van hun prestaties tijdens de jacht. Zo schreef Louis op 14 augustus 1872 aan Albéric: 
‘Vanmiddag ben ik op jacht geweest en in minder dan een uur heb ik een watersnip, een 
haas, een (jonge) patrijs, een konijn geschoten en een stroper gevangen. Voila, vijf stuks 
wild in zo weinig tijd, dat is beter dan Van Opstal’.332 L.J.A.A. de la Court had gezien zijn 
levenswijze en correspondentie twee passies in zijn leven: het landgoed Baest en de jacht. 
Ook hij schreef tijdens het jachtseizoen in bijna elke brief aan zijn zoons over de jacht, en 
dat met name over het gebrek aan wild. Zo lezen we in een brief uit 1857: ‘De jagt blijft 
voortdurend slecht[.] Toen wij naar Katwijk zijn geweest[,] heeft men te Oostelbeers nog 
eens gaan jaagen[. I]in de Loonsche Heide was geen haas[.]’. In 1862 schreef hij: ‘Ik gaa 
morgen naar Baast[.] Ik heb van Jan nog geen houtsnip gezien[,] dus er moeten er niet 
veel zijn[.]’. Als er wel iets te jagen viel, dan meldde hij dat ook enthousiast, zoals na een 
jachtpartij samen met zijn oudste zoon: ‘… en zeg hem dat wij op de groote jagt geschoten 

Afb. 5.40 Groepsportret van het jachtgezelschap de ‘Wilde Faisanterie’ ter gelegenheid van het vijftigjarig 
jubileum in 1896 (NL-BdSA, Breda Beeldcollectie, foto F. Reissig).
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hebben[:] 21 hazen[,] 1 houtsnip en 2 konijnen[.] Jozef heeft in het geheel 2 houtsnippen 
en 1 konijn geschoten’.333

Het schrijven over of noteren van aantallen geschoten wild en het registreren van alle fa-
cetten van een jachtpartij maakte duidelijk ook deel uit van het ‘jager zijn’. Van J.B.A.J.M. 
Verheyen is bekend dat hij de ‘administratie’ van zijn jachtpartijen in zijn dagboek bij-
hield en de De la Courts vermeldden deze in hun kasboek of in een apart notitieboek ten 
behoeve van de jacht. Arnoldus de la Court beschikte bijvoorbeeld over een jachtboek 
waarin per soort wild de geschoten aantallen werden genoteerd. Daarnaast hield hij ook 
het aantal drijvers en de aan de jacht verbonden kosten bij.334 E.O.J. van Hövell van Wes-
tervlier en Weezeveld begon al op elfjarige leeftijd met het bijhouden van een jachtboek 
waarin hij de rest van zijn leven de aantallen geschoten wild trouw zou vermelden.335

De betekenis die de jacht had voor de individuele edelman kunnen we dus ten eerste 
destilleren uit zijn brieven en privénotities. Daarnaast kon hij van zijn passie natuurlijk 
ook blijk geven in publicaties die bedoeld waren voor de buitenwereld. Een Brabantse 
edelman die tevens publiceerde over de landbouw wilde ook zijn kennis over de jacht aan 
anderen beschikbaar stellen. A. Martini bracht daarom in 1837 zijn Jagers-zakboek uit. Hij 
was van mening dat je door de jacht een beter mens werd. De jacht bevorderde de fysieke 
gezondheid en vergrootte je opmerkzaamheid.336 Martini gaf in zijn inleiding aan wat de 
lezer verwachten kon en waarom hij daarvoor gekozen had: 

Men wachte echter geene volledige verhandeling van alle soorten van jagt; de hoofdzaak, die 
ik mij ten doel stelde, is de hooge en lage jagt, met staande hond; de meest gebruikelijke jagt-
wijze, in Nederland. Een slechts voor het onderwerp noodige, korte, eenvoudige, natuurkun-
dige, beschrijving, van den staanden hond en der meest voorkomende wildsoorten, met de 
afrigting of dressuur des honds, zal men eerst aantreffen. Vervolgens eenige algemeene re-
gelen voor den jager, zoomeede eene maandsgewijze beschrijving, op welk wild te jagen valt, 
met aanduiding der middelen, naar gelang van het saizoen en het weder geregeld, en waar en 
hoe hetzelve het zekerst is aan te treffen.337

Dit praktische zakboek zal wellicht in menige adellijke boekenverzameling een plaats ge-
kregen hebben. Want de plaats die de jacht innam in het leven van een edelman kunnen 
we natuurlijk ook aflezen aan de inhoud van zijn privébibliotheek. Op Onsenoort bezat 
men bijvoorbeeld een album met afbeeldingen van paarden338 en in de bibliotheek van 
kasteel Heeze bevinden zich nog steeds diverse boeken over de jacht.339 Uit die verzame-

332   Cleverens, Kasteel Heeswijk, 76. Van Opstal was hun beider jachtopziener.
333    Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 1001, Brieven aan Josephus M.W.E. de la Court en Maria A.C.G. de Bethune, 

1849-1935; inv.nr. 1074, Brieven aan Lambertus B. de la Court, 1857-1864.
334   Gelevert, ‘Een generatie’, 131; Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 803; inv.nr. 1062; inv.nr. 1338.
335    Van Hövell tot Westerflier en Van Hövell tot Westerflier, Zomers met Marieliesel, 49-52.
336   Caspers e.a., Landgoederen, 329.
337   Martini van Geffen, Jagers-Zakboek.
338   Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 1592, Inventaris van boeken, plaatwerken, landkaarten en kunstvoorwerpen, 

die zich bevonden op kasteel Onsenoort, met bijlagen, 1850.
339   Verhandeling over het recht van de jacht van Joachim Rendorp, uitgegeven in Amsterdam in 1777; La Chasse Au 

Fusil: Ouvrage Divisé En Deux Parties van Gervais François Magné de Marolles, uitgegeven in Barrois in 1788; 
Praktisches Handbuch für Jäger. Ein zuverlässiges Nachschlagebuch für das gesamte Weidwerk van Otto Grashey, 
uitgegeven in Stuttgart in 1894. Deze titels zijn afkomstig uit een inventaris van de bibliotheek van kasteel 
Heeze die ik in 2001 heb ontvangen van de heer C.S. Smit, de toenmalige archivaris.
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ling blijkt een brede en internationaal gerichte belangstelling voor verschillende facetten 
van de jacht. De titel van het Franse boek wijst er op dat vooral de technieken van de ‘edele’ 
jacht, zoals de jacht met het geweer, zich mochten verheugen in de aandacht van de kas-
teelheer, die daarmee blijk gaf te behoren tot de elite van de heerjagers.

De tot nu besproken facetten van de jagersidentiteit van de Brabantse edelman hebben 
min of meer een privékarakter. Ze betreffen vooral zijn eigen beleving en het belang dat 
de jacht had in zijn eigen bestaan. Van dat belang konden hij en zijn familie ook doen blij-
ken door het bezit van een jachthuis. De familie Van Hövell bijvoorbeeld beschikte over 
zo’n eigen jachthuis, Ossenbroek in Beers. Daar verbleef de eerder genoemde Ernest tij-
dens zijn studietijd met een broer en neef. De neven ontvingen er medestudenten voor 
grote diners en jachtpartijen.340 Ook andere families hebben natuurlijk het niet perma-
nent bewoonde buitenhuis tevens gebruikt voor de jacht.

De betekenis van de jacht als een intrinsiek deel van het adellijk bestaan blijkt niet al-
leen uit het bezit van een buitenplaats die min of meer bestemd was voor de jacht, maar 
ook uit het interieur van al of niet permanente verblijfplaatsen. Met behulp van het interi-
eur konden edelen hun identiteit als jager uitdrukken en aan de buitenwereld tonen. Veel 
edellieden lieten zich bijvoorbeeld vereeuwigen met symbolen en attributen van de jacht 
en verschillende verblijfplaatsen hadden een aparte jachtkamer waarin de herinnering 
aan de jacht levend werd gehouden door de plaatsing van jachttrofeeën. Deze konden ove-

Afb. 5.41 Interieur van het jachthuis Ossenbroek te Beers van de familie Van Hövell dat door middel van 
de inrichting blijk geeft van het doel waarvoor het diende. Met de jachttrofeeën en opgezette dieren aan de 
muur, op en in de kast gaven de eigenaren blijk van hun identiteit als jager (Nl-HtBHIC, foto Fotopersbu-
reau Het Zuiden).
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rigens ook een plaats krijgen in andere vertrekken. Daarnaast werden allerlei voorwerpen 
bewaard die met de jacht te maken hadden.341 

Een Brabants voorbeeld van een jachtkamer vinden we in kasteel Heeze. De ‘Rode Ka-
mer’ die aan het einde van de negentiende eeuw in gebruik was als woonkamer van de 
zusters Van Tuyll van Serooskerken was oorspronkelijk een jachtkamer. Dat zien we aan 
de in stuc op de schoorsteen aangebrachte symbolen en attributen van de jacht.342 Er zijn 
ook Brabantse voorbeelden van jachtgerelateerde interieurstukken. Op Onsenoort bevon-
den zich een vel van een ‘vosje’ en een ‘dasje’ en op Zwijnsbergen hingen een schilderij 
van een jachthond en twee zogenaamde ‘jagten’ van J.J. Moerenhout uit Antwerpen.343 In 
inventarissen vinden we onder meer een jachtgeweer en weitas en een wapentafeltje. G.J. 
van Hogendorp nam in zijn testament een nauwkeurige verdeling van zijn goederen op 
waaronder zich twee ‘jagtpijpjes’ bevonden, een ‘kruithoorn van hartshoorn waarop her-
ten zijn afgebeeld’ en ‘geweren, pistolen en jagt of vischgereedschappen’.344 Van de jacht-
honden van landgoed Baest zijn twee halsbanden bewaard gebleven. Door het aanbren-
gen van een heraldisch wapen of een inscriptie waarop de naam van de eigenaar en zijn 
woonplaats of huisnaam vermeld stond, konden weggelopen jachthonden geïdentificeerd 
worden. Een van de vermelde eigenaren is W.J.P.E. de la Court.345

5.10.4 De betekenis van de jacht voor de Brabantse edelman346

Jacht was een activiteit die status en identiteit tot uitdrukking bracht en waarmee de jager 
zijn verbondenheid met het platteland liet zien.347 Het was bij uitstek een activiteit voor 
de landedelman die zich dit kon veroorloven en die over de middelen beschikte, zoals een 
jachtterrein en personeel, om tot de heerjagers te behoren. Deze jagende elite kreeg het 
in de loop van de negentiende eeuw steeds moeilijker. Ze zag haar rechten meer en meer 
ingeperkt en moest deze ook voortdurend verdedigen. Het algemeen belang van de land-
bouw kreeg ten slotte in de jachtwet van 1923 de overhand over het particulier belang van 
de elitejager. De in het defensief gedrongen groep heerjagers sloot zich in een ‘standsde-
fensief ’ steeds meer af van de overige jagers en legde vooral nadruk op het exclusieve ka-

340   Van Hövell tot Westerflier en Van Hövell tot Westerflier, Zomers met Marieliesel, 49-52; Caspers e.a., Landgoe-
deren, 382.

341   Van Immerseel en Tromp, ‘Wonen in Arcadië’, 24 en 33. Zie voor de betekenis van jachttrofeeën Dahles, Man-
nen in het groen, 212. Een voorbeeld van jachttrofeeën in een ander vertrek wordt beschreven in Van Hövell tot 
Westerflier en Van Hövell tot Westerflier, Zomers met Marieliesel, 39.

342   Douma, De bewoners van kasteel Heeze, 39.
343   Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 1592; 319, DJvZ, inv.nr. 147. Moerenhout was een bekend schilder van land-

schappen, veelal gestoffeerd met paarden en figuren. www.simonis-buunk.nl/verkocht/kunstenaar/Moeren-
hout_JJ_(Joseph_Jodocus)__392.aspx (geraadpleegd 3 juli 2014).

344   Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 819, Testament van Julia M.C. Halfwassenaer van Onsenoort, waarbij heer-
lijkheid Onsenoort wordt vermaakt aan haar zoon Josephus M.W.E. de la Court, 1870; 319, DJvZ, inv.nr. 188, 
Inventarisatie en verdeling roerende goederen boedel wijlen Susanna C.S. de Jonge van Zwijnsbergen-van 
Hardenbroek, door de Jonge van Zwijnsbergen en anderen, 1886-1887; 311, VHO, inv.nr. 67, Afdoening nala-
tenschap Gijsbert J. graaf van Hogendorp in Nieuwkerk, 1849.

345   Huys Janssen e.a. (red.), Wonen in Arcadië, 177.
346   Een aantal van de in deze paragraaf genoemde aspecten noemt Sleebe ook in de paragraaf ‘Jacht en sport’ in 

zijn artikel. Sleebe, ‘Tussen regeringsmacht en dorpscultuur’, 286-288.
347   Dahles, Mannen in het groen, 285-287.
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rakter van de groep en de eervolle bezigheid van het jagen. De verhouding tussen de lan-
dedelman in zijn hoedanigheid van jager en het platteland onderging een ‘verzakelijking’ 
en de elitejager mat zich een meer exclusieve identiteit aan.

Met deze ontwikkelingen kregen ook de jagers onder de Brabantse edellieden te ma-
ken. Verschillende van hen zagen zich genoodzaakt hun (vermeende) rechten te verde-
digen en dat leidde niet altijd tot succes. Zo kon de jacht een ingrijpende invloed hebben 
op de verhouding tussen heer en dorp. Enerzijds kreeg de heer door middel van vooral 
grote jachtpartijen, waaraan dorpsnotabelen deelnamen en waarbij dorpsbewoners be-
trokken waren, de mogelijkheid de band aan te halen en de onderlinge verhoudingen te 
onderstrepen. Anderzijds ondermijnde de strijd die hij soms moest voeren met mede-
plattelanders over zijn rechten die verhoudingen en knaagde die aan de band tussen hem 
en zijn omgeving.

De genoemde jachtpartijen speelden ook een rol in de sociabiliteit binnen de Brabant-
se elite. Zoals we ook in hoofdstuk 3 bij de sociëteiten en genootschappen zien, speelde 
daarbij het onderscheid tussen adel en niet-adel en tussen protestant en rooms-katholiek 
geen rol. De jacht was daarentegen wel een van de katalysatoren van de vorming van een 
Brabantse notabelenelite in de negentiende eeuw. In hoeverre de jachtpartijen ook een 
exclusiever karakter kregen valt op basis van mijn onderzoek niet te zeggen. We kunnen 
hoogstens concluderen dat verschillende Brabantse edellieden De Nederlandsche jager la-
zen en sommigen deelnamen aan de hoofse jacht en zelf dergelijke jachtpartijen organi-
seerden.

De jacht was niet alleen een sociaal verschijnsel maar had ook betekenis voor het indi-
vidu. Verschillende Brabantse edellieden toonden zich gepassioneerde jagers voor wie de 
jacht een belangrijk deel van hun bestaan uitmaakte. Dat kunnen we zien aan hun cor-
respondentie en aan de nauwgezette administratie van hun jachtactiviteiten. Ze demon-
streerden hun verbondenheid met de jacht door het bezit van een jachthuis of een buiten-
plaats waar ze konden jagen. Verder gaven ze blijk van hun passie voor de jacht door de 
inrichting van hun huizen en het bezit van aan de jacht gerelateerde zaken.

Kortom, de jacht was een identiteitsbepalend onderdeel van het leven van de Brabantse 
landedelman. Zowel van zijn zelfbeeld als van zijn imago maakte de jacht een betekenis-
vol onderdeel uit. Wel leidden de ontwikkelingen op het negentiende-eeuwse platteland 
ertoe dat de positie van de heerjager veranderde en dit had ongetwijfeld ook invloed op 
zijn identiteit. Ook de Brabantse heerjager werd in de verdediging gedrongen.

5.11 De Brabantse landedelman

De betekenis van het bezit van de Brabantse adel op het platteland was tweeledig. Het vorm-
de enerzijds een bron van inkomsten en anderzijds een bron van macht, aanzien en status. 
In de beleving van de bezitters streden bij het beheer ervan en de omgang ermee eigenbe-
lang en algemeen belang om de voorrang. Moesten zij genoegen nemen met verlies aan in-
komsten, macht en invloed ten gunste van het algemeen belang? De ontwikkelingen in de 
loop van de negentiende eeuw, waarbij een aantal edellieden actief betrokken was, leidden 
er uiteindelijk toe dat de adel inderdaad genoegen moest nemen met het gevreesde verlies. 
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Het grondbezit liep terug hoewel dat voor sommige adellijke families van groot belang bleef. 
Heerlijkheden werden in de loop van de eeuw een minder aantrekkelijk economisch bezit, 
maar een aantal edellieden gebruikte het bezit ervan in de strijd om oben zu bleiben en het 
bezit van een heerlijkheid vormde in een aantal families een pijler onder het familiebesef. 

De betrokkenheid van de adel bij het platteland werd in de loop van de eeuw minder 
groot. De paternalistische houding van de heren ten opzichte van de dorpssamenleving en 
het personeel veranderde. Zowel in economisch als sociaal opzicht vond er een verzakelij-
king plaats. Het beeld van de plaatselijke patriarch te midden van de vreedzame dorpssa-
menleving, die goed zorgde voor zijn ‘dorpsgezin’ en tegen wie die samenleving opkeek, 
vervaagde langzamerhand, hoewel zowel heer als dorp soms tot in de huidige tijd pogin-
gen doet dat beeld, minstens symbolisch, in stand te houden.

Een bijzonder ritueel waarin de verhouding tussen heer en dorp vorm kreeg, was dat van 
de uitvaart. Bij een uitvaart werd het bestaan van de overledene en zijn of haar verhouding 
met onder anderen de sociale omgeving verbeeld. De uitvaarten van verschillende Brabant-
se edelen gaven uiting aan het aanzien van de overledene en, door de deelname van dorpsbe-
woners en personeel, ook aan de plaats die deze had ingenomen in de lokale samenleving. 
Het is onduidelijk of de besproken uitvaarten ook een demonstratie van adellijk zelfbe-
wustzijn waren. Wel zorgden verschillende overledenen ervoor dat de herinnering aan hun 
aanzien en dat van hun familie in kerk of op de dorpsbegraafplaats levend werd gehouden. 
Anderen kozen er juist voor in hun laatste rustplaats het belang van de ‘dynastie’ tot uitdruk-
king te brengen door deze in te richten op hun eigen landgoed, bij hun eigen ‘stamhuis’.

In een aantal adellijke families in Noord-Brabant was er inderdaad sprake van een stam-
huis of in ieder geval een landgoed waarmee ze zich als familie verbonden voelden. Daar-
naast waren landgoederen ook het decor van het landadellijk leven en de demonstratie van 
adellijk aanzien. Een groep Brabantse edellieden behoorde tot de notabelenelite die zich 
kon veroorloven te leven volgens de seizoenen. Voor een aantal van hen kwam daar rond 
1900 een einde aan toen zij dat niet meer konden of wilden opbrengen.

We kunnen dus zeggen dat (een deel van) de Brabantse plattelandsadel in de loop van 
de negentiende eeuw geconfronteerd werd met het verlies van economisch, sociaal en cul-
tureel vermogen. Juist in een tijd waarin de vorming van hun adellijke identiteit als heer 
van de plattelandssamenleving, lid van een ‘dynastie’ en bezitter van een ‘stamhuis’ nog 
moest uitkristalliseren, werd deze alweer bedreigd.



Afb. 6.1 Zegel van de ridder-
schap van Noord-Brabant van 
het diploma van jonkheer mr. 
L.J.A.A. de la Court (1795-1865) 
(Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.
nr. 795).

Afb. 6.2 Diploma van de ridderschap van Noord-Brabant van jonkheer mr. L.J.A.A. de la Court (1795-1865), 
zoals dat was vastgesteld in de vergadering van 1 juni 1847, en uitgegeven op 2 juni 1848. Hij werd in de 
ridderschap beschreven op 2 juni 1828 (Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 795).



6  Edelen in en buiten de ridder-
schap: adellijk en Brabants?

6.1 Inleiding

In hoofdstuk 4 hebben we gezien dat de adel door de oprichting van de provinciale rid-
derschappen een zekere politieke invloed kreeg. Toch hebben de ridderschappen zich niet 
ontpopt als een adellijke politieke partij of pressuregroup, maar zijn ze eerder te beschou-
wen als behoedster van het adellijk standsprestige en bewaakster van de adellijke identi-
teit. Met name dit aspect van het optreden van de ridderschap komt in dit hoofdstuk aan de 
orde, waarbij we ook kijken naar de plaats van de ridderschap binnen de provinciale adel. 
Het gaat dus met name om de identiteit van de ridderschapsleden en in het verlengde daar-
van de provinciale adel. Daarom sluit ik dit hoofdstuk en daarmee de inhoudelijke hoofd-
stukken af met een paragraaf over de ‘Brabantse’ identiteit van de adel in Noord-Brabant.

Ik begin de behandeling van de ridderschap met een korte herhaling van de belangrijk-
ste punten uit de voorgeschiedenis zoals die in hoofdstuk 4 beschreven is. Daarna komen 
de ridderschappen zoals die na 1814 opereerden aan de orde. Een cesuur in hun bestaan 
vormt de grondwetswijziging van 1848 als gevolg waarvan de ridderschappen vanaf 1850 
geen publiekrechtelijke maar een privaatrechtelijke instelling waren. De beschrijving van 
het wel en wee van de ridderschappen is dan ook opgesplitst in drie delen. Eerst kijken we 
naar de oprichting en het functioneren van de ridderschappen van 1814 tot 1850. Daarna 
komen de overgangsjaren 1848-1852 kort aan bod en ten slotte zien we hoe na 1852 een 
aantal ridderschappen als vereniging bleef voortbestaan. De ridderschap van Noord-Bra-
bant zal hierbij steeds het uitgangspunt vormen, maar er is ook aandacht voor andere rid-
derschappen. Op deze wijze kunnen de volgende vragen beantwoord worden. Ten eerste 
de vraag in hoeverre de leden van de ridderschap de top vormden van de verschillende 
provinciale adelsgroepen. Ten tweede de vraag in hoeverre de ridderschappen een uiting 
waren van adellijk zelfbewustzijn en saamhorigheidsgevoel en ten slotte de vraag hoe 
‘Brabants’ de ridderschap in Noord-Brabant nu eigenlijk was.

6.2 De ridderschappen vóór 1795

Omdat de ridderschappen een partij op het middeleeuwse politieke speelveld waren, dien-
den edelen al in die tijd aan bepaalde voorwaarden te voldoen om van deze colleges deel 
te mogen uitmaken. Deze voorwaarden betroffen in ieder geval het hebben van een be-
paald bezit en het stammen uit bepaalde geslachten. Tijdens de Republiek zorgden deze 
voorwaarden ervoor dat beschreven edelen in sterke mate aan het gewest gebonden wa-
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ren. Tevens vormden ze een mechanisme om buitenstaanders te weren waardoor ridder-
schappen exclusiever werden. Deze afsluitingstendens had zich overigens ook al in de 
Middeleeuwen voorgedaan. Als gevolg van de afsluiting namen ridderschappen in om-
vang af en kwamen de leden uit een steeds kleiner aantal geslachten. Deze ontwikkelin-
gen waren tevens een gevolg van uitsterven, vererving en vertrek. In de gewesten met een 
ridderschap bestond er tevens adel buiten de ridderschappen, er was sprake van een rid-
dermatige en niet-riddermatige adel. Ook deze niet-riddermatige adel was in verschillen-
de streken in staat toch invloed uit te oefenen, waardoor bijvoorbeeld het platteland van 
Gelderland volledig beheerst werd door de adel. In gewesten zonder ridderschap kon de 
adel wel degelijk invloed uitoefenen en in bijvoorbeeld Groningen kreeg de adel, hoewel 
er geen ridderschap was, een toenemend gesloten karakter.

In 1795 waren de verhoudingen in de meeste gewesten en de positie van de adel dus 
het gevolg van een eeuwenlange ontwikkeling. De op dat moment bestaande ridderschap-
pen waren geëvolueerd tot steeds kleinere, steeds exclusievere gezelschappen waarin een 
machtige en welgestelde gewestelijke adellijke elite bestaande uit een steeds kleiner aan-
tal geslachten, de dienst uit maakte. In 1814 konden in de provincies die in 1795 over een 
ridderschap beschikten de heropgerichte ridderschappen teruggrijpen op dat verleden. In 
provincies die in 1795 geen ridderschap kenden, bood het verleden van een ‘autochtone’ 
adelsgroep of een invloedrijk regentenpatriciaat een referentie voor het functioneren van 
de ridderschappen. In Noord-Brabant ontbraken al deze voorwaarden en moest de ridder-
schap zichzelf als het ware ‘uitvinden’. Wat dat betekent heeft zien we in het vervolg van 
dit hoofdstuk.

6.3 De ridderschappen van 1814 tot 1850

In de volgende paragrafen staat het functioneren van de ridderschap van Noord-Brabant 
vanaf 1814 centraal en wordt dit waar mogelijk vergeleken met dat van andere ridder-
schappen. Om zo goed mogelijk inzicht te krijgen in het optreden van de ridderschap, de 
vergadercultuur en daaruit sprekende identiteit, behandel ik de volgende aspecten.1 Ten 
eerste neem ik de reglementen onder de loep. Wat werd hierin geregeld, wat betekent dat 
en hoe verhouden de reglementen van de Brabantse ridderschap zich tot die van andere? 
Daarna komt de samenstelling van de ridderschap aan bod, waarbij de volgende vragen 
de revue passeren. Welke edellieden werden er lid en hoe verhielden zij zich tot de niet-
leden? Hoe groot was de Brabantse ridderschap? En wat betekent het verleden voor de 
ridderschap van Noord-Brabant in vergelijking met de ridderschappen van andere provin-
cies? Ten derde behandel ik de bijeenkomsten en het financiële reilen en zeilen van de rid-
derschappen. Aspecten die daarbij aan de orde komen zijn: interne organisatie, vergader-
discipline, admissies en vergadercultuur en de instelling van ridderschapsfondsen. In de 
slotparagraaf volgt op basis van het behandelde de beantwoording van twee vragen. Ten 
eerste de vraag in hoeverre het functioneren van de Brabantse ridderschap overeenkwam 
met of afweek van het optreden van andere ridderschappen. Ten tweede de vraag in hoe-
verre het optreden van de ridderschappen in provincies waarin vóór 1795 ook een ridder-
schap functioneerde, een voortzetting van of juist een breuk met het verleden betekende.
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6.3.1 Reglementen van de ridderschap van Noord-Brabant en andere ridderschappen

Op 30 maart 1815 kwamen de ridderschappen voor de eerste keer in vergadering bijeen. 
De leden moesten zich in deze vergadering ook bezig houden met het opstellen van de 
reglementen en kregen daarvoor een document met voorwaarden opgestuurd die in de 
reglementen moesten worden opgenomen.2 Deze voorwaarden zijn een voorbeeld van de 
‘druk van boven’, waarmee de vorst greep wilde houden op het functioneren van de rid-
derschappen.3 Het gevolg was een zekere uniformering van de reglementen, die echter te-
vens het resultaat zal zijn geweest van de onderlinge afstemming tussen de ridderschap-
pen. Die van Noord-Brabant verzocht bijvoorbeeld haar leden J.C. van Kretschmar en J.D. 
Sweerts de Landas informatie in te winnen bij respectievelijk de ridderschappen van Hol-
land en Overijssel.4 De belangrijkste onderdelen van de voorwaarden waren de admissie-
bepalingen en het verbod op het overleggen over zaken van algemeen bestuur.5 De rid-
derschappen waren vanuit het standpunt van de vorst alleen bedoeld als kiescolleges voor 
Provinciale Staten.6

Met de ontvangen voorschriften ging ook de commissie aan de slag die in de eerste ver-
gadering van de ridderschap van Noord-Brabant van 30 maart 1815 werd benoemd.7 In de 
vergadering van 1 mei 1815 hechtten de leden hun goedkeuring aan het gepresenteerde 
voorstel. Er heeft waarschijnlijk geen stemming plaatsgevonden over de inhoud en dat 
was ook niet de bedoeling. Men wilde in principe met een waterdicht voorstel komen. Dat 
valt af te leiden uit het voorstel van het lid L.F.J.J.J. van Sasse van Ysselt om aan de voorzit-
ter J. van der Dussen toe te staan geheimhouding te betrachten indien deze dat noodzake-
lijk achtte.8 Bij het KB van 3 juli 1816 werd het reglement goedgekeurd.9 De belangrijkste 
bepalingen volgen hierna.10

De ridderschap kwam in principe één maal per jaar bijeen, waarbij de data vanaf 1818 
mochten worden aangepast aan de verkiezingsdagen voor Provinciale Staten, zodat men 
niet twee keer hoefde te vergaderen. Zonder geldige reden afwezige leden waren verplicht 
een boete ter hoogte van twee gouden dukaten in de kas van de ridderschap te storten. 
De al benoemde en nog toe te treden leden moesten een entreegeld van f 25 betalen. In 
de admissievoorwaarden voor nieuwe leden was onder meer bepaald dat dezen van adel 
moesten zijn, waarbij ze die adeldom ook konden aantonen door te bewijzen dat ze af-
stamden van een lid van de ridderschap. Volgens de gegoedheidseisen moest een kandi-
daat in volle eigendom en onbezwaard vaste goederen in de provincie bezitten met een 

1   Vergelijk hiervoor Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 165.
2    d’Ablaing van Giessenburg, De Ridderschappen, 8, cursivering van d’Ablaing van Giessenburg; Nl-HtBHIC, 

1304, RNBr, inv.nr. 3, p. 1.
3   Van den Bosch, ‘De adel en de vorst’, 83. Zie voor deze karakterisering ook Bouman, De Ridderschap, 14.
4   Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 30 maart 1815.
5   Zie voor de voorwaarden bijlage 12 overzicht 12.1.
6   ‘Het mag duidelijk zijn dat … [hieraan] de staatsrechtelijke idee ten grondslag lag de ridderschappen louter te 

laten functioneren als kiescollege voor Provinciale Staten.’ Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 165.
7   De commissie bestond uit de voorzitter van de ridderschap J. van der Dussen en de leden M. Bowier en D.J.F. 

van Hogendorp. Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 30 maart 1815.
8   Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 30 maart 1815. In de ridderschap van Friesland werd in 1826 wel ge-

stemd over het reglement waarna goedkeuring volgde met 24 tegen 6 stemmen. Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 164.
9   Reglement Noord-Brabant (1923), 8-11.
10   Zie voor de bespreking van de complete inhoud bijlage 12 overzicht 12.2.
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waarde van minstens f 10.000, of aantonen dat hij eigenaar was van een inschrijving in 
het Grootboek der Werkelijke Schuld met een renteopbrengst van f 1.000, of voldoen aan 
een combinatie van beide alternatieven. Een kandidaat kon alleen toetreden op basis van 
zijn eigen bezit of dat van zijn echtgenote. De bewijzen van zijn bezit werden beoordeeld 
door een commissie van vier leden onder leiding van de voorzitter van de ridderschap.11 In 
de vergadering bracht deze commissie verslag uit waarna een stemming volgde, waarbij 
een meerderheid voldoende was voor admissie. Leden die tegen toetreding waren, moes-
ten dat toelichten, waarna hun argumenten werden vastgelegd in de notulen. Nadat de le-
den positief geoordeeld hadden over een toetreding, legde de kandidaat de eed af en nam 
zitting in de vergadering.

Afb. 6.3 Eerste bladzijde van het 
reglement van de ridderschap 
van Noord-Brabant, goedge-
keurd bij KB van 3 juli 1816 nr. 
106 (Reglement Noord-Brabant 
(1842)).
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Kijken we nog even terug naar de opdracht die de ridderschap van hogerhand had mee-
gekregen, dan komen in het goedgekeurde reglement de volgende afwijkingen voor. Er 
waren in het reglement bepalingen opgenomen die moesten voorkomen dat onder cura-
tele staande, failliete of veroordeelde edelen lid van de ridderschap konden worden. Deze 
bepalingen zien we ook terug in de reglementen van andere ridderschappen en zijn onge-
twijfeld opgenomen om te voorkomen dat de status en het prestige van deze corporaties 
bezoedeld zouden worden. Verdere opvallende toevoegingen zijn het boetesysteem voor 
niet aanwezige leden en het entreegeld van f 25. Het voorgeschreven verbod om in de ver-
gaderingen te discussiëren over zaken van algemeen bestuur of zaken die niet waren op-
gedragen aan de leden van de ridderschap ontbrak in het reglement.12

In de loop van de jaren voerde men een aantal wijzigingen door in het reglement.13 Een 
eerste belangrijke wijziging was de verhoging van de gegoedheidseisen. De leden van de 
ridderschap hadden daarom verzocht omdat ze bang waren dat zonder deze verhoging 
edelen uit andere provincies zitting zouden willen nemen in de ridderschap als zij voor 
de ridderschap van hun eigen provincie niet in aanmerking kwamen en zo toch zouden 
kunnen profiteren van de voordelen van het lidmaatschap. Daarnaast vroeg men om een 
verhoging van het entreegeld. De extra financiële middelen dacht de ridderschap nodig te 
hebben om een staat op te kunnen houden die paste voor een aanzienlijk lichaam dat de 
eerste stand van de provincie vertegenwoordigde. Het was niet zo vreemd dat de leden van 
de ridderschap zich zorgen maakten over een eventuele toestroom uit andere provincies, 
want het reglement bevatte oorspronkelijk geen vereiste ten aanzien van de woonplaats.14 
Naar aanleiding van de discussie die ontstond over de vraag of ridderschapsleden die in 
de staten zitting hadden evenals andere statenleden aan een inwoningseis moesten vol-
doen, volgde een brief van de koning van 24 maart 1819. Daarin werd aan de ridderschap-
pen meegedeeld dat edelen alleen lid mochten worden van de ridderschap in de provincie 
waarin zij belasting betaalden én waarin zij domicilie hadden. Deze voorwaarde moest in 
de reglementen worden opgenomen. De ridderschap was van mening dat een termijn van 
één jaar voldoende was.15 Nadat de mening van de diverse ridderschappen gepeild was, 
volgde op 13 januari 1820 ampliatie van de reglementen van de ridderschappen met de 
bepaling dat, voordat men in de ridderschap van een provincie geadmitteerd kon worden, 
men ten minste twee volle jaren zijn domicilie in de betreffende provincie moest heb-
ben, tenzij men van de koning dispensatie kreeg.16 Deze dispensatie is in Noord-Brabant 
een aantal keren verleend.17 In de jaren dertig van de negentiende eeuw wilden de leden 

11   Deze commissie werd in Noord-Brabant voor de eerste keer benoemd in de vergadering van 12 mei 1817 en be-
stond uit: M. Bowier, O.A.M.W. de Senarclens de Grancy, D.J.F. van Hogendorp en J.W. Half-Wassenaer. Voor-
zitter was J. van der Dussen. Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 12 mei 1817.

12   Dat verbod ontbrak ook in de reglementen van de ridderschappen van Zeeland en Overijssel. d’Ablaing van 
Giessenburg, De Ridderschappen, 28.

13   Zie voor een overzicht bijlage 12 overzicht 12.3.
14   Ten aanzien van de combinatie van het ontbreken van een inwoningseis en de volgens de ridderschap lage ge-

goedheidseisen merkt Van Meeuwen op: ‘Wellicht was dit verzoek ontstaan uit de historische ervaring van een 
gewest dat ruim anderhalve eeuw was bestuurd door protestanten die veelal van buiten kwamen en geen Bra-
banders waren.’ Van Meeuwen, De Ridderschap van Noord-Brabant, 29.

15   Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 2 juni 1819; inv.nr. 3, f. 28.
16   Reglement Noord-Brabant (1923), 15.
17   Op 27 mei 1828 werd dispensatie verleend aan J.L.J.B. Sweerts de Landas, controleur aan het postkantoor te 

Gorinchem en zoon van het lid J.D. Sweerts de Landas. In 1829 informeerde hij bij de voorzitter wat hij moest 
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van de ridderschap de entreegelden voor nieuwe leden verhogen. Nadat hierover met Den 
Haag een discussie was gevoerd leidde dat uiteindelijk tot de ampliatie van het reglement 
van 14 november 1834 met daarin de bepaling dat afstammelingen van ridderschapsleden 
voortaan een entreegeld van f 100 moesten voldoen en de overige nieuwe leden f 200.18

Met het reglement van de ridderschap van Noord-Brabant als uitgangspunt kijken we naar 
die van de andere ridderschappen om vast te stellen in hoeverre er sprake was van over-
eenstemming of juist van belangrijke afwijkingen en wat dit betekende voor met name de 
Brabantse ridderschap.19 Het reglement van de Brabantse ridderschap bevat de bepaling 
dat wijzigingen in het reglement alleen mochten worden doorgevoerd na toestemming 
van de meerderheid van de leden. Een dergelijke bepaling kwam verder alleen voor in de 
reglementen van de ridderschappen van Zeeland en Limburg.

Als we bedenken dat de ridderschappen eigenlijk een kiescollege waren, is het verbod 
op het behandelen van zaken van algemeen bestuur opvallend. Toch hebben de meeste 
ridderschappen deze bepaling opgenomen in hun reglementen. Naast de ridderschap van 
Noord-Brabant, vormden alleen die van Zeeland en Overijssel een uitzondering. Ook in 
later jaren is dit verbod niet alsnog toegevoegd. Sommige ridderschappen kregen in de 
loop der tijd een reglement van orde waarin de gang van zaken tijdens een vergadering 
werd geregeld. De ridderschap van Noord-Brabant is hier niet toe overgegaan. Ook ont-
braken in het reglement van deze ridderschap bepalingen ten aanzien van de rang van 
leden.

De ridderschap van Noord-Brabant week ook af van andere ridderschappen in verband 
met het boetesysteem dat men hanteerde en het feit dat er vanaf het begin sprake was van 
een entreegeld. Na een aantal jaren werd daarbij een verschil gemaakt tussen afstamme-
lingen van ridderschapsleden en nieuwe leden. Een dergelijk entreegeldsysteem zien we 
later ook bij andere ridderschappen voorkomen. Door de storting van bijvoorbeeld boe-
tes, contributies en entreegelden kregen de ridderschappen de beschikking over een kas. 
Deze kas was in eerste instantie bedoeld om de kosten van de ridderschap te dekken en 
een aantal ridderschappen is er later toe overgegaan om het overschot te reserveren, bij-
voorbeeld met als doel de ondersteuning van mingegoede leden en hun aanverwanten. 
De ridderschap van Noord-Brabant heeft die mogelijkheid wel opengehouden, maar nooit 
gerealiseerd. Het beheer van de financiën was meestal in handen van de voorzitter of se-
cretaris. Twee ridderschappen (Holland en Zeeland) zijn overgegaan tot de oprichting van 
een apart fonds waardoor de inleggelden bij deze ridderschappen aanzienlijk hoger waren 
dan de entreegelden van andere ridderschappen.20 

De admissievoorwaarden van de verschillende ridderschappen lopen op een aantal pun-
ten nogal uiteen. Ten eerste ten aanzien van de te bezitten goederen of renten. Alle rid-
derschappen lieten leden toe op basis van het bezit van onroerende goederen gelegen 
in de provincie, waarbij een aantal probeerde aan te sluiten bij de voorwaarden van vóór 
1795. In alle ridderschappen kon men ook toetreden op basis van het bezit van renten op 
het grootboek van de nationale schuld. In sommige ridderschappen was tevens een com-
binatie mogelijk van het eigendom van vaste goederen en renten. De grensbedragen die 
de verschillende ridderschappen hanteerden liepen nogal uiteen.21 Voor onroerende goe-
deren liepen deze van f 10.000 in verschillende ridderschappen tot f 25.000 in de ridder-
schap van Limburg. De vaststelling van de waarde van de goederen was in de handen van 
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taxateurs en in sommige ridderschappen ging men er in de loop der jaren toe over hier-
voor ‘professionals’ aan te wijzen.

De vraag is wat er gebeurde als leden niet meer voldeden aan de eisen. In bijvoorbeeld 
het reglement van de Brabantse ridderschap was er niets bepaald over het eventuele verlies 
van de ingebrachte goederen. In verschillende reglementen lezen we echter dat niet alleen 
het bezit maar ook het blijvende bezit gevraagd werd. Andere ridderschappen verboden de 
leden hun bezit te verkopen of vervreemden zonder dat zij daarvoor in de plaats andere 
bezittingen aanwezen. Deden zij dat niet, dan leidde dat tot verlies van het lidmaatschap.22 
Dat kon ook als een situatie intrad overeenkomstig de bepalingen die waren opgenomen 
betreffende het niet admissibel zijn van kandidaten. Hiervan was bijvoorbeeld sprake als 
een lid niet meer voldeed aan de in alle reglementen opgenomen bepaling die ervoor zorg-
de dat het prestige en de reputatie van de ridderschap niet werd bezoedeld. In het reglement 
van de ridderschap van Limburg stond daarnaast dat leden en hun vrouwen en kinderen 
geen kleinhandel mochten bedrijven. Hier greep men terug op de eeuwenlange idee dat 
een edelman zich niet mocht verlagen door een beroep uit te oefenen of handel te drijven.

De toetredingsprocedure verliep in alle ridderschappen grotendeels op dezelfde wijze. 
In bijna alle ridderschappen werden bloedverwanten tot en met de vierde graad of bloed-
verwanten die dezelfde naam of hetzelfde wapen voerden, uitgesloten van de beoorde-
lingscommissie. Het is merkwaardig dat uitsluiting niet gold voor aanverwanten, want 
de ridderschappen telden ook zwagers.23 Alleen in de reglementen van de ridderschap-
pen van Noord-Brabant en Friesland werd bepaald dat diegenen die tegen een toetreding 
stemden dat moesten motiveren, waarna die motivatie werd vastgelegd.

6.3.2 De betekenis van de reglementen

Wat zeggen de hiervoor besproken punten ons over de mate waarin de gewestelijke voor-
geschiedenis en ontstaanssituatie invloed hadden op de reglementen en hoe met name 
de specifieke situatie in Noord-Brabant zich laat aflezen aan de inhoud van het reglement 
van de ridderschap. Na de beantwoording van deze vraag volgt nog een korte vergelijking 
met het verleden om aan te geven in hoeverre de positie van de ridderschappen een an-
dere was dan vóór 1795.

Omdat de ridderschap van Noord-Brabant in de loop der jaren geen reglement van orde 
heeft opgesteld, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat in deze ridderschap geen behoef-

doen om lid te kunnen worden, waarschijnlijk als opvolger van zijn vader die op 10 maart van dat jaar was over-
leden. Hij is overigens geen lid geworden. Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 2 juni 1828; inv.nr. 4, f. 125. 
Op 24 mei 1831 werd aan J.J. Melvill van Carnbee dispensatie verleend en op 19 april 1836 aan H.M. de Kock. 
Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 4, f. 143; inv.nr. 5, Bijlagen bij notulen, 1831-1850, brief van 19 april 1836.

18   De genoemde bedragen vertegenwoordigen in de huidige tijd een waarde van ƒ 1.040 respectievelijk ƒ 2.080 
(berekend met behulp van www.iisg.nl/hpw/calculate.php).

19   Zie voor een uitgebreide vergelijking bijlage 12 overzicht 12.4.
20   d’Ablaing van Giessenburg, De Ridderschappen, 32. Vergelijk ook de opmerkingen van d’Ablaing van Giessen-

burg over de verschillende fondsen. d’Ablaing van Giessenburg, De Ridderschappen, 30.
21   Zie bijlage 12 overzicht 12.4 punt 11.
22   Het reglement van de ridderschap van Noord-Brabant kende hieromtrent geen bepalingen. Hoe men er in de 

praktijk mee omging, zien we in paragraaf 6.4.2.
23   Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 179.
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te bestond aan het in detail regelen van ‘vergadertechnische’ zaken. De ridderschap was 
aanvankelijk in vergelijking met andere ridderschappen relatief klein en de leden waren 
ook niet ‘belast’ met het verleden en eventuele conflicten en problemen die toen een rol 
speelden. Het meest opvallende artikel dat ontbrak in het reglement van de Brabantse rid-
derschap is het verbod op het bespreken van politieke zaken. De notulen van de vergade-
ringen geven geen inzicht in de redenen waarom deze bepaling ontbreekt. Omdat hij ook 
niet voorkomt in het reglement van de ridderschap van Zeeland, evenals Noord-Brabant 
een provincie waar vóór 1795 de adel niet was vertegenwoordigd, is de volgende veronder-
stelling wellicht gerechtvaardigd. Nadat de adel eindelijk weer mee mocht praten, wilde 
deze zich niet direct monddood laten maken.

Alleen de reglementen van de nieuwe ridderschappen van Noord-Brabant en Zeeland 
bevatten een bepaling dat over wijzigingen in het reglement beslist moest worden met 
meerderheid van stemmen. Datzelfde geldt ook voor de binnen het koninkrijk nieuwe rid-
derschap van Limburg. Moesten de leden van deze nieuwe ridderschappen wellicht nog 
een groepsgevoel ontwikkelen en elkaar leren vertrouwen? Opvallend aan het Brabantse 
reglement is ook het boetesysteem. Een flink aantal benoemden in de Brabantse ridder-
schap had geen of een zwakke band met de provincie.24 Wellicht voelde men daarom de 
behoefte de leden van de toch al relatief kleine groep te stimuleren de vergaderingen wel 
te bezoeken.

Evenals de ridderschap van Limburg kende die van Noord-Brabant vanaf het begin be-
palingen betreffende een entreegeld en het beheer van de kas. Deze ridderschappen be-
schikten niet over andere inkomsten en hadden geld nodig om de onkosten te bestrijden. 
Andere ridderschappen hebben in de eerste jaren geprobeerd om weer zeggenschap te 
krijgen over de ridderschapsgoederen waardoor ze dan inkomsten konden genereren. 
Toen in de loop der jaren duidelijk werd dat deze pogingen niets opleverden, is men een 
entreegeld gaan heffen.25 Het entreegeld voor de ridderschap van Noord-Brabant was wel 
relatief hoog. Er waren twee ridderschappen met veel hogere inleggelden, namelijk die 
van Holland en Zeeland die een fonds oprichtten. Deze twee ridderschappen kunnen we, 
ook gezien hun admissievoorwaarden, rekenen tot de ridderschappen met de kapitaal-
krachtigste leden. Tot deze groep behoorden ook de ridderschappen van Drenthe, Utrecht 
en Limburg, waarbij de positie van het ‘arme Drenthe’ opvallend is.26 Wellicht wilden de 
leden van die ridderschap het lidmaatschap en de voordelen daarvan juist beperken tot 
een exclusieve, zeer rijke groep.

Zowel de ridderschappen van Noord-Brabant als Limburg sloten lieden met een buiten-
lands adelsdiploma uit, wellicht uit vrees voor de toeloop van buitenlandse edellieden. Het 
reglement van de Brabantse ridderschap bevat ook de bepaling dat leden die tegen de toe-
treding van nieuwe leden waren, dat moesten motiveren en dat deze motivatie werd vast-
gelegd. De enige andere ridderschap met zo’n bepaling was die van Friesland. Deze werd 
pas in 1826 opgericht, en wellicht had de ervaring intussen geleerd dat zo’n voorschrift 
zinvol was.27 Het feit dat de leden van de Brabantse ridderschap hiertoe al in 1816 beslo-
ten, kan twee dingen betekenen. Het effect van het motiveren van een tegenstem en het 
vastleggen daarvan kan zijn dat men minder snel geneigd is tegen te stemmen. Het kan 
ook de bedoeling zijn geweest om voor de toekomst (en eventueel hogerhand) duidelijk 
vast te leggen welke argumenten konden leiden tot het weigeren of juist toch toelaten van 
kandidaten. De leden van de Brabantse ridderschap hadden immers van uit het verleden 
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geen ervaring met toelatingsprocedures en wilden wellicht te snel tegenstemmen voorko-
men en tevens eventuele opgebouwde ervaring vastleggen.

Vorenstaande vergelijking laat zien dat de leden van de ridderschappen binnen het 
voorgeschreven kader geprobeerd hebben de reglementen zodanig vorm te geven dat deze 
pasten bij de situatie waarin hun ridderschappen verkeerden. Het feit dat de ridderschap 
van Noord-Brabant nieuw was zien we terug in sommige aspecten, waarvan een aantal 
ook voorkwam bij andere ‘nieuwe’ ridderschappen. Tevens heeft een aantal karakteristie-
ken van de Brabantse ridderschap invloed gehad op de reglementen. Dat zijn de geringe 
omvang uit de beginperiode, het feit dat de ridderschap vooral in het begin uit ‘eenlingen’ 
bestond die nog een groepsgevoel moesten ontwikkelen, de geringe binding van de leden 
met de provincie en het feit dat de leden niet werden ‘belast’ door het verleden maar er 
ook geen ervaring aan konden ontlenen. Het meest opvallend is wellicht dat deze nieuwe 
groep edellieden zich, evenals hun Zeeuwse collega’s, in ieder geval politiek niet de mond 
wilde laten snoeren. Ze greep daarmee terug naar een situatie die zich in het gewest sinds 
de Middeleeuwen niet meer had voorgedaan.

De ridderschappen van ná 1813 werden evenals vóór 1795 bemand door edellieden, 
maar het was wel een andere adel. De toenemende afsluiting als gevolg van de vóór 1795 
geldende eisen ten aanzien van het voorgeslacht deed geen opgeld meer. Religie speelde 
ook geen rol meer, maar gegoedheid was nog steeds belangrijk. Door de gegoedheidseisen 
vormde de ridderschap niet alleen een politieke elite maar ook een welstandselite waarvan 
het prestige op deze wijze versterkt werd. De toelatingseisen waren wel hoog maar voor de 
vermogende bovenlaag niet onoverkomelijk, hoewel de eisen in eerste instantie in bijvoor-
beeld Friesland een zekere rem hebben gezet op nieuwe admissies.28

Bij het bepalen van de gegoedheidseisen hebben de ridderschappen van sommige pro-
vincies geprobeerd aan te sluiten bij het verleden.29 In dat verleden hadden de gegoed-
heidseisen er mede toe gediend de toegang tot de ridderschappen te beperken tot een 
kleine groep. Dat speelde gezien de hoogte van deze eisen nog steeds een rol, ook in het 
sentiment van de leden. Een te groot aantal leden beperkte immers de invloed die elk 
lid afzonderlijk had met betrekking tot het kiezen van statenleden. De ridderschap van 
Noord-Brabant wenste bijvoorbeeld in 1815 ‘op het thans bepaalde getal (te) blijven’.30 Een 
andere ‘echo uit het verleden’ liet zich horen met betrekking tot de bepaling dat zowel va-
ders als zonen elk voor zich gegoed moesten zijn.31 In Overijssel was het bijvoorbeeld mo-
gelijk geweest om een vader plus één zoon te verschrijven op dezelfde havezate. Zowel 

24   Zie paragraaf 2.6.1.
25   Mensema, ‘Van ridderschap naar “zedelyk ligchaam” ’, 128.
26   Van Meeuwen, De Ridderschap van Noord-Brabant, 29.
27   Kuiper noemt deze bepaling wel opmerkelijk. Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 167-168.
28   Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 167, 170; Verstegen, Gegoede ingezetenen, 128-129; Blok, Stemmen en kiezen, 86, 95. In 

hoeverre deze eisen de gelijktijdige deelname van vaders en zonen verhinderde, behandel ik in paragraaf 2.6.1.
29   Zie de bepalingen betreffende een havezate, ridderhofstede of heerlijkheid in de reglementen van de ridder-

schappen van Overijssel, Utrecht en Holland. In Drenthe was vóór 1795 het recht van verschrijving ook ge-
bonden aan een havezate. Dat recht was in 1815 vervallen. Van der Zeijden, ‘De staatkundige rol van de ridder-
schap’, 176.

30   Zie ook Ruijs de Beerenbrouck, ‘Uit de geschiedenis’, 102-103.
31   De zelfstandige gegoedheidseis voor zonen zien we bijvoorbeeld bij de ridderschappen van Nijmegen en Zut-

phen. De Jonge en Tenten, ‘De drie kwartierlijke ridderschappen’, 140 en 151.
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in 1820 als in 1824 deed de ridderschap pogingen om een dergelijke bepaling weer inge-
voerd te krijgen, echter zonder resultaat.32

De eisen betreffende riddermatigheid en gegoedheid hadden de ridderschapsleden in 
het verleden ook sterk aan het gewest gebonden. Deze binding was in de nieuwe situ-
atie veel minder.33 Indien men toetrad op basis van het bezit van onroerende goederen, 
moesten deze wel in de provincie liggen, maar men kon ook toetreden op basis van een 
inschrijving in het grootboek van de nationale schuld. Tevens ontbrak in het begin de eis 
van inwoning en kon men hiervan ook dispensatie krijgen. Voor een echte binding was 
de termijn van twee jaar kort, hoewel deze overeenkomt met bijvoorbeeld een bepaling 
uit het reglement van de ridderschap van Overijssel uit 1622.34 Door deze bepalingen was 
het ook niet meer mogelijk de ridderschap als de vertegenwoordiger van het platteland te 
zien.35 Dat was overigens in het kader van de staatsrechtelijke functie van de ridderschap-
pen ook niet de bedoeling.

De bepalingen in de reglementen vormen het raamwerk waarbinnen de ridderschap-
pen moesten functioneren. Hoe deze bepalingen in de praktijk werden toegepast (of niet) 
met betrekking tot de admissies, de bijeenkomsten en de financiën zien we in het vervolg.

6.4 Samenstelling van de ridderschap van Noord-Brabant van 1814 tot 1850

6.4.1 Benoemingen in de ridderschappen

In de jaren 1814 en 1815 werden in Noord-Brabant achttien mannen benoemd in de rid-
derschap.36 Hierbij bleek het aantal kandidaten niet al te groot zodat Willem I overging 
tot de benoeming van lieden met een zwakke of niet zo sterke band met Noord-Brabant 
die ook nog eens voornamelijk protestant waren. Zij vormden als leden van een kiescol-
lege voor Provinciale Staten nu niet direct een voor de hand liggende keuze. Een aantal 
van hen dankte de benoeming dan ook aan het feit dat er geen betere kandidaten voor-
handen waren.

Nu zou de benoeming in de ridderschap hebben kunnen leiden tot de ontwikkeling 
van een nauwere band met de provincie doordat de benoemden alsnog in Noord-Brabant 
gingen wonen en hun nakomelingen ook lid werden van de ridderschap. Van de acht be-
noemden van wie de band met de provincie gekarakteriseerd is als zwak of niet erg sterk, 
zijn er vier in Noord-Brabant overleden. Drie van hen overleden al binnen een aantal jaren 
na de oprichting van de ridderschap – A. van Dopff in 1818, J. van der Dussen in 1820 en 
J.L. Trip in 1822. Geen van hun nakomelingen trad toe tot dit college, hoewel een klein-
zoon van A. van Dopff in 1829 wel informeerde bij het bestuur van de ridderschap wat de 
voorwaarden voor admissie waren.37 W.F. van Bylandt die in 1855 overleed, was op het eind 
van zijn leven nog actief als bestuurslid van de ridderschap, maar ook van zijn nakomelin-
gen werd niemand lid. De vier overige benoemden met een zwakke of niet erg sterke band 
met Brabant overleden allen buiten de provincie. Twee van hen hadden geen nakome-
lingen, namelijk J.C. van Kretschmar en J.G.F. van Reede. Een zoon van J.D. Sweerts de 
Landas toonde in 1828/1829 wel belangstelling voor het lidmaatschap van de ridderschap, 
maar is geen lid geworden.38 Een kleinzoon van Th. de Smeth is in 1911 wel lid geworden, 
maar toen was de ridderschap al veranderd in een ‘gewone’ vereniging. Al met al heeft de 
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benoeming van acht leden met een zwakke of niet zo sterke band met de provincie niet 
geleid tot het alsnog ontwikkelen van een band tussen deze geslachten en Noord-Brabant.

De overige tien benoemden vormden met het oog op de verdere continuïteit en ontwik-
keling van de ridderschap ook niet allemaal een even gelukkige keuze. Vier van hen had-
den geen kinderen, één alleen maar dochters en twee hadden één zoon die niet in hun 
voetsporen trad.39 Van één van hen werd wel een neef lid van de ridderschap, zodat het ge-
slacht vertegenwoordigd bleef. Het betreft J. Bowier, de neef van M. Bowier. Kortom, van 
de achttien benoemde geslachten vinden we er later slechts vijf terug onder de geadmit-
teerden in de ridderschap, van wie vier in de periode tot 1850. Van deze vier geslachten 
waren er twee protestant en twee rooms-katholiek.40 Het feit dat zo weinig benoemde ge-
slachten een rol gingen spelen in de geschiedenis van de ridderschap van Noord-Brabant 
duidt opnieuw op de geringe mate van ‘Brabanderschap’ van de benoemden en de moei-
lijkheden die waren ondervonden bij de vorming van de ridderschap.41

Het is de vraag of de hier vermelde benoemingsperikelen een specifiek Brabants pro-
bleem waren. Om die vraag te beantwoorden heb ik het benoemingsbeleid van een aan-
tal andere ridderschappen onder de loep genomen.42 Op basis van de uitkomsten van 
dat onderzoek blijkt dat in de provincies Overijssel en Utrecht, die al vóór 1795 een rid-
derschap kenden, er sprake is van continuïteit. Een relatief groot aantal benoemden was 
afkomstig uit oude riddermatige geslachten uit de eigen provincie. Hoewel Groningen 
vóór 1795 geen ridderschap kende, was er wel adel en zien we hetzelfde beeld als in 
Utrecht en Overijssel. In Limburg bestond in nog sterkere mate dan in Noord-Brabant 
een nieuwe situatie, maar er waren voldoende adellijke geslachten waaruit men kon put-
ten voor de benoemingen. Wel ontbrak er een beperkte groep van adellijke families die, 
zoals in de hiervoor genoemde provincies, het grootste deel van de benoemden leverde. 
Die groep ontbrak natuurlijk ook in de provincies zonder adel, Zeeland en Noord-Bra-
bant. Zeeland kende echter een aantal regentenfamilies waaruit men voor de benoemin-
gen kon putten. Er was echter geen kleine groep geslachten waaruit meer dan één be-
noemde afkomstig was. In dit opzicht waren de benoemingen in Zeeland vergelijkbaar 
met die in Noord-Brabant. De benoemingen in Noord-Brabant pakten ten aanzien van 
de continuïteit ook ongelukkig uit. De Zeeuwse en Limburgse benoemingen waren dien-
aangaande succesvoller en de continuïteit in Groningen en Overijssel was nog veel ster-

32   Mensema, ‘Van ridderschap naar “zedelyk ligchaam” ’, 118. De ridderschap greep hierbij terug op het reglement 
uit 1773.

33   Vergelijk ook de opmerking van Van Meeuwen hierover. Van Meeuwen, De Ridderschap van Noord-Brabant, 27.
34   Mooijweer, ‘In Overissell hatt die Ritterschaft’, 42. Ook Kuiper stelt dat door de inwoningseis er een zekere 

band bestond tussen adel en regio. Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 167.
35   Van Meeuwen, De Ridderschap van Noord-Brabant, 29.
36   Zie paragraaf 2.6.1.
37   Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 1 juni 1829. Het betreft L.W.F.A.W. van Dopff.
38   Bijlage 12 noot 71.
39   Geen kinderen: M. Bowier, W.A.L. van Gronsfeld Diepenbroeck-Impel, J.B.F.W. de Raet en A.J.J.C. de Voocht; 

alleen dochters: D.J.F. van Hogendorp; één zoon: J.D. van Tuyll van Serooskerken en J.W. Half-Wassenaer. Van 
Tuyll van Serooskerken had nog een tweede zoon maar deze werd aangeduid als ‘onnozel’ of ‘simpel’ en werd 
juridisch gezien niet als een ‘volwassene’ beschouwd. Van Moorsel, Kronijk, 101 en 114.

40   Protestant: Bowier en De Senarclens de Grancy; rooms-katholiek: Van Hugenpoth en Van Sasse van Ysselt.
41   Zie ook de conclusie in paragraaf 2.8 en de conclusie in Van Meeuwen, De Ridderschap van Noord-Brabant, 41.
42   Zie voor de uitkomsten bijlage 12 overzicht 12.5.
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ker. Deze vergelijking tussen de verschillende ridderschappen bevestigt nog eens de uit-
zonderlijke situatie in Noord-Brabant in 1813, toen er blijkbaar onvoldoende ‘Brabantse’ 
kandidaten voorhanden waren.

6.4.2 Admissies in de ridderschappen van 1814 tot 185043

Vanaf 1817 tot en met 1 juni 1849 traden er 48 nieuwe leden toe tot de ridderschap van 
Noord-Brabant.44 Vijf van hen behoren tot een in 1814 en 1815 benoemd geslacht. Drie 
maken deel uit van de ‘Brabantse’ inlijvingen en dertig van ‘Brabantse’ verheffingen. De 
overige tien, afkomstig uit negen geslachten, zijn op basis van de door Van Meeuwen ge-
hanteerde kenmerken als volgt te karakteriseren. Eén van hen is een Brabander, name-
lijk H.M. de Kock, wiens voorouders functies in Heusden bekleedden. Eén is een Braban-
der door zijn huwelijk, namelijk T.E.J.H. van Grotenhuis van Onstein, schoonzoon van 
J.B.J.H.O.A. van Hugenpoth van Stockum. Acht hebben geen familiale band met Bra-
bant. Twee waren eigenaar van een heerlijkheid in Noord-Brabant – J.M. Singendonck en 
J.J. Melvill van Carnbee – en de band van oom en neef Van Boecop bestond uit goederen 
die door voorouders in Breda verworven waren. A.L.J. van den Bogaerde van Terbrugge 
trad toe tot de ridderschap als gouverneur van de provincie. Twee geadmitteerden, name-

lijk C.H.G.J. van Oldeneel tot Oldenzeel en 
W.F.E. van der Borch van Verwolde, maak-
ten deel uit van adellijke geslachten met hun 
wortels in andere provincies en de band met 
Noord-Brabant van de laatste geadmitteerde, 
C.G. van Hoogenhouck Tulleken, schoon-
zoon van J.J. Melvill van Carnbee, was voor-
namelijk gebaseerd op de eigendommen van 
zijn echtgenote.

Bijna een derde van de geadmitteerden in 
de ridderschap van Noord-Brabant valt niet 
als Brabander te karakteriseren. De overi-
gen behoren tot niet-adellijke (oud-)Brabant-
se geslachten die na 1816 toetraden tot de 
ridderschap en die we vrijwel allemaal tot 
de nieuwe adel kunnen rekenen. Uitzonde-
ringen zijn de geslachten De van der Schue-
ren en Van Hugenpoth. De overige geslach-
ten dankten hun opname in de adelstand aan 
hun algemene maatschappelijke positie. Ook 
na 1816 bestond de ridderschap van Noord-
Brabant dus voornamelijk uit nieuwe adel. 
Onder de leden zien we relatief veel ‘alloch-
tonen’ en voor het overige Brabanders wier 
voorouders vóór 1795 een voorname positie 
bekleedden in het gebied dat later Noord-Bra-
bant zou worden.

Afb. 6.4 Jonkheer T.E.J.H. van Grotenhuis van 
Onstein (1811-1884) werd in 1847 geadmitteerd 
in de ridderschap van Noord-Brabant. Hij was de 
schoonzoon van J.B.J.H.O.A. baron van Hugen-
poth van Stockum (1776-1850) en door zijn hu-
welijk Brabander (Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 
18, ’s-Hertogenbosch, foto L. Stollenwerk).
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Ook in de ridderschap van Zeeland trad na 1816 voornamelijk nieuwe adel toe. Van 
slechts twee van hen was de band met de provincie onduidelijk en van vier bestond deze 
uit een huwelijk.45 De Zeeuwse toetreders beschikten dus over een grotere mate van 
‘Zeeuwschap’ dan de Brabantse van ‘Brabanderschap’. In de ridderschap van Overijssel 
was na 1816 in beperkte mate ruimte voor nieuwe adel, die voor het overgrote deel be-
stond uit telgen van twee verheven Overijsselse regentengeslachten met een omvangrijk 
grondbezit. Twee toetreders hadden hun verheffing te danken aan persoonlijke verdien-
sten en zijn te beschouwen als buitenstaanders. Daarnaast vonden ook een paar ‘alloch-
tone’ geslachten hun weg naar de Overijsselse ridderschap via een huwelijk of een erfe-
nis.46 In de ridderschap van Groningen waren vrijwel alle geadmitteerden uit nieuwe 
geslachten afkomstig uit het Groningse stadspatriciaat.47 Deze ridderschap was bijna vol-
ledig Gronings.

We kunnen dus vaststellen dat de Brabantse ridderschap ten opzichte van andere ridder-
schappen na 1816 relatief veel ‘allochtone nieuwkomers’ kende. De vraag is dan of er meer 
Brabanders hadden kunnen toetreden en zo ja, waarom dat niet gebeurd is. Verder kun-
nen we het op het eerste gezicht afwijkende karakter van de admissies in de ridderschap 
van Noord-Brabant onderzoeken door deze admissies op een aantal punten te vergelijken 
met die in andere ridderschappen.

Analyse van de admissies 
In hoofdstuk 2 heb ik verschillende lijsten behandeld waaruit af te leiden valt wie er rond 
1814 tot de aanzienlijken in Noord-Brabant werden gerekend. Een aantal van hen werd 
benoemd in de ridderschap en anderen gingen op een later tijdstip deel uitmaken van de 
adel in Noord-Brabant. Uit een onderzoek naar diegenen op deze lijsten die op enig mo-
ment toetraden tot de ridderschap48 blijkt dat vrijwel alle aanzienlijken uit 1814 die later 
alsnog in aanmerking kwamen voor een admissie in de ridderschap, daarvan ook gebruik 
hebben gemaakt. Alleen de families Van der Brugghen en Wesselman ontbreken.49

43   De gegevens betreffende andere ridderschappen die in deze paragraaf voorkomen heb ik gebaseerd op de 
volgende publicaties. De ridderschap van Zeeland: www.ridderschap-van-zeeland.nl/wij.htm (geraadpleegd 14 
maart 2012). De ridderschap van Groningen: Bouman, De Ridderschap, bijlage A, 85-94. De ridderschap van 
Overijssel: Mensema, Inventaris, 21-22. De ridderschap van Friesland: Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 168-169, 191 
noot 49 en Reglement voor de ridderschap van Vriesland , 12-15. De ridderschap van Limburg: Heynens, Adel in 
‘Limburg’, 58-63 en 136-340.

44   Zie voor de gegevens betreffende de analyse van deze admissies bijlage 12 tabel 12.1.
45   Van Meeuwen, De Ridderschap van Noord-Brabant, 33. De geslachten zijn De Casembroot en Van Teijlingen res-

pectievelijk Van Doorn van Westcapelle, Van der Heim van Duijvendijke, Van der Straten van de Hill en Van 
Panhuys.

46   Van Meeuwen, De Ridderschap van Noord-Brabant, 31-32; Mensema, ‘Van ridderschap naar “zedelyk ligchaam” ’, 
124-125. De regentengeslachten zijn Sandberg en Van Suchtelen. Mensema noemt ook nog Van der Wyck, maar 
H.J. van der Wyck is in 1814 benoemd. De buitenstaanders zijn W.G. Hovy en C.L. de Maere. De ‘allochtone’ ge-
slachten zijn Van Heeckeren, Van Knobelsdorff en Bosch van Drakestein. Mensema noemt ook nog Van Lams-
weerde. De typering ‘buitenstaander’ is afkomstig van Mensema.

47   Bouman, De Ridderschap, 27. Het betreft de geslachten Van Swinderen, Hora Siccama, Wichers, Trip, Quintus 
en De Savornin Lohman.

48   Zie voor de uitkomst bijlage 12 overzicht 12.6 punt 1.
49   Ook in de ridderschap van Groningen ontbreken twee verheven families uit het stadspatriciaat. Bouman, De 

Ridderschap, 27. De ontbrekende geslachten zijn Gockinga en Van Iddekinge.
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De snelheid waarmee iemand na zijn opname in de adelstand toelating tot de ridder-
schap aanvroeg, kan afhankelijk zijn van een aantal factoren. Ten eerste moest hij na-
tuurlijk aan de gegoedheidseisen voldoen, ten tweede aan de inwoningseis en ten derde 
moest hij er voor zichzelf of zijn familie belang aan hechten deel uit te maken van dit ge-
zelschap. Het lidmaatschap van de ridderschap bood immers toegang tot een sociaal eli-
tenetwerk en dat zal een reden geweest zijn om toe te treden.50 Een onderzoek naar het 
tijdstip van admissie van het eerste lid van een geslacht kan dus aanwijzingen opleveren 
over de maatschappelijke positie van zo’n geslacht in de provincie en het belang dat de le-
den ervan hechtten aan het lidmaatschap van de ridderschap. Een analyse van de snelheid 
waarmee edelen toetraden tot de ridderschap van Noord-Brabant51 leert dat het merendeel 
van de geslachten die behoren tot de adel in Brabant, zo snel mogelijk na hun nobilite-
ring met één of meer leden in de ridderschap vertegenwoordigd wilden zijn. Het beeld in 
Zeeland is vergelijkbaar met dat in Noord-Brabant.52 De admissies in de ridderschap van 
Groningen geven een ander beeld. Hier heeft de hoogte van de gegoedheidseisen wellicht 
vertragend gewerkt.53

Vanaf 1820 gold de eis dat een kandidaat minstens twee jaar in de provincie woonach-
tig moest zijn. In de Brabantse ridderschap werden vijf mannen toegelaten die buiten 
de provincie woonden. Eén van hen werd lid voordat de inwoningseis in werking trad, 
twee waren diplomaat en één militair: respectievelijk J.M. Singendonck, E.V.A. Martini, 
C.D.E.J. Bangeman Huijgens en C.G.I. van Boecop. Voor zover bekend is aan de laatste 
drie geen dispensatie verleend, maar voor hen gold waarschijnlijk impliciet de bepaling 
die in later jaren in verschillende reglementen is opgenomen. Daarin staat dat afwezig-
heid vanwege bedieningen namens de Koning geen reden was voor afwijzing. Aan de 
vijfde geadmitteerde werd wel dispensatie verleend evenals aan een andere geadmitteer-
de, die op het moment van admissie wel in Noord-Brabant woonde maar nog niet gedu-
rende twee jaar.54

Wat waren de karakteristieken van de mannen die tussen 1816 en 1850 werden toegela-
ten in de ridderschap? De geadmitteerden waren bij hun admissie gemiddeld 39 jaar oud. 
Een kwart van hen was jonger dan dertig jaar, van wie het merendeel zonen van eerder be-
noemde of geadmitteerde leden. Vier jonge toetreders waren de eersten van hun geslacht, 
onder wie twee zonen van verheven vaders en de twee broers De van der Schueren, zo-
nen van de in 1815 overleden maire van Vught. Een deel van de oudere toetreders bestond 
uit mannen die op latere leeftijd in de adelstand waren verheven. Een ander deel bestond 
uit diegenen die pas een aantal jaren na hun nobilitatie deel zijn gaan uitmaken van de 
ridderschap. Bijna de helft van de geadmitteerden was op het moment van hun admis-
sie werkzaam als jurist of als ambtenaar. Ongeveer een tiende was burgemeester en iets 
meer dan een tiende stond te boek als grondeigenaar of particulier (rentenier). Daarnaast 
vinden we onder hen een paar militairen, diplomaten, politici en lieden met een hoge be-
stuurlijke functie. Zo op het oog wat we mogen verwachten voor een groep welgestelde 
adellijke heren. In de ridderschappen van Friesland en Groningen traden vooral veel ‘zo-
nen van’ toe.55 Dat gebeurde meer dan in de ridderschappen van Zeeland en Noord-Bra-
bant, waarbij dit aandeel in Zeeland nog iets hoger lag dan in Noord-Brabant. In deze 
laatste ridderschap komen we evenals in die van Zeeland veel op latere leeftijd genobili-
teerden tegen onder de geadmitteerden, en daarnaast een relatief hoog aantal lieden die 
geruime tijd na hun nobilitatie lid werden.
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Om tot de ridderschap van Noord-Brabant te worden toegelaten moest men voor een be-
drag van minstens f 10.000 aan onroerende goederen in de provincie bezitten of aan rente 
in het Grootboek van de Werkelijke Schuld een bedrag van minstens f 1.000. Deze bedra-
gen werden op 30 november 1817 verhoogd tot f 12.000 respectievelijk f 2.000.56 Alle ge-
admitteerden in de ridderschap van Noord-Brabant hebben aan de verhoogde  eisen vol-
daan.57 De helft bracht voornamelijk landerijen en/of boerderijen in en de andere helft op 

50   Een aantal verhevenen uit het Groningse stadspatriciaat zijn bijvoorbeeld nooit toegetreden tot de ridderschap 
omdat zij waarschijnlijk kozen voor hun eigen stedelijke stand waarin ze geworteld waren. Een aantal van hun 
nakomelingen werd overigens later wel lid. Bouman, De Ridderschap, 28-29, 62.

51   Zie voor de analyse bijlage 12 overzicht 12.6 punt 2.
52   In Zeeland werden vanaf 1816 tien geslachten geadmitteerd waarvan zes (60%) binnen twee jaar na nobilite-

ring. De overige vier geadmitteerden waren nog maar kort met Zeeland verbonden, bijvoorbeeld via een huwe-
lijk. Zie voor deze karakterisering Van Meeuwen, De Ridderschap van Noord-Brabant, 33.

53   In Groningen zijn vanaf 1816 tien nieuwe geslachten geadmitteerd waarvan er maar vier (40%) binnen drie jaar 
na nobilitatie toetraden tot de ridderschap. Van de overige zes zijn er drie als niet-Gronings en drie als Gro-
nings te karakteriseren. Bouman, De Ridderschap, 24.

54   Respectievelijk H.M. de Kock en J.J. Melvill van Carnbee. Zie noot 17.
55   Zie voor de analyse van de admissies in de andere ridderschappen bijlage 12 overzicht 12.6.
56   De genoemde bedragen vertegenwoordigen in de huidige tijd een waarde van € 60.920 en € 6.092 respectieve-

lijk € 73.105 en € 12.184 (berekend met behulp van www.iisg.nl/hpw/calculate.php).
57   Zie bijlage 12 tabel 12.3 voor een overzicht van de bezittingen op basis waarvan de leden zijn toegelaten.

Afb. 6.5 Huize Zionsburg te Vught. Jonkheer W.A.A.L. von Geusau (1783-1855) bracht bij zijn admissie in de 
ridderschap van Noord-Brabant in 1821 huize Zegenwerp te Vught in. Dit verkocht hij in 1828, waarna hij in 
1830 huize Zionsburg inbracht. Hij bedankte in 1842 als lid (Litho, Nl-HtBHIC).
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Afb. 6.6 Huize Muijserik, circa 1902. Vader jonkheer J. van Beresteijn (1778-1855) en zoon jonkheer G. van 
Beresteijn (1804-1884) werden samen in 1827 lid van de ridderschap van Noord-Brabant. De laatste bracht 
huize Muijserik te Vught in (Nl-HtBHIC).

Afb. 6.7 Hof te Tongelre, 1905-1920. Jonkheer Th.G.H. Smits van Eckart (1824-1874) werd in 1847 geadmit-
teerd in de ridderschap van Noord-Brabant op basis van de inbreng van dit bezit (NL-EhvRHCE, 20022 
Aben; prentbriefkaarten, foto Jan Bijnen).



 6.4 Samenstelling van de ridderschap van Noord-Brabant van 1814 tot 1850 415

drie na, voornamelijk een landgoed of herenhuis. Eén geadmitteerde werd toegelaten op 
basis van een inschrijving in het grootboek, van twee geadmitteerden is onbekend hoe zij 
aan de gegoedheidseis voldaan hebben. Het betreft H.M. de Kock respectievelijk P.A. van 
Meeuwen en J.G.H.A. van Hugenpoth. Bij de landgoederen en herenhuizen gaat het in 
veel gevallen om een woonhuis van de geadmitteerde. Een meerderheid van de nieuwe le-
den woonde in de hoofdstad van de provincie en de omgeving daarvan. De als onderpand 
aangeboden landerijen lagen echter in de hele provincie, zoals ook de bezittingen van de 
Friese ridderschapsleden tamelijk verspreid in Friesland lagen.58 Datzelfde geldt ook voor 
de landerijen van de in het zuidoosten en daarbuiten woonachtige leden. Alleen de drie 
leden die in het noordoosten woonden brachten landerijen in hun omgeving in.

In de ridderschap van Noord-Brabant hebben twee leden van de mogelijkheid gebruik 
gemaakt om op basis van het bezit van hun echtgenote te worden toegelaten, namelijk 
L.J.B. van Sasse van Ysselt en C.G. van Hoogenhouck Tulleken. Datzelfde geldt voor een 
aantal Groningse geadmitteerden.59 De ridderschap van Groningen kende relatief veel ge-
admitteerden uit dezelfde geslachten. Dit is dus mede te danken aan de huwelijken die 
deze mannen sloten. Zonen mochten geen lid worden op basis van het bezit van hun va-
der hoewel er pogingen zijn ondernomen om deze regel te versoepelen. De ridderschap 
van Overijssel heeft in 1820 en 1824 alsnog trachten te bereiken dat een vader voor een 
zoon kon bewijzen goederen van een voldoende waarde te bezitten. Hierbij greep men 
terug op admissievoorwaarden uit 1773. Deze pogingen hebben echter niets opgeleverd.60 
Dit betekent dat zonen pas konden toetreden als zij zelfstandig over voldoende bezit be-
schikten. Als gevolg van deze voorwaarde konden in sommige gevallen vader en zoon 
niet gelijktijdig lid zijn van de ridderschap. Was hiervan wel sprake of waren broers ge-
lijktijdig lid, dan is dat een duidelijke aanwijzing voor de welgesteldheid van een fami-
lie.61 Ik heb dus onderzocht van welke families er op enig moment meer leden lid waren 
van de ridderschap. De 48 geadmitteerden maakten deel uit van 30 geslachten. Van twee 
geslachten waren zowel de vader als twee zonen gelijktijdig lid en van tien geslachten 
de vader en één zoon. Voor één van deze laatste geslachten geldt dat de admissie van de 
zoon plaatsvond op basis van het bezit van zijn vrouw. Daarnaast zijn nog twee geslach-
ten vertegenwoordigd door twee broers.62 Onder de 48 geadmitteerden vinden we één 
persoon die toetrad enkele jaren na de dood van zijn vader, namelijk Ch.P. de Senarclens 
de Grancy.

Bijna de helft van de toegetreden geslachten was dus zo welgesteld dat vaders en zoons 
of broers gelijktijdig lid konden zijn. In de ridderschap van Zeeland was het aantal ge-
slachten met meer leden lager dan in Noord-Brabant.63 Dat heeft wellicht te maken met 
de verhoging van de gegoedheidseis die de ridderschap in 1829 in het reglement opnam. 
De ridderschap van Groningen bestond voor een groot deel uit een aantal welgestelde fa-
milies waarvan vooral broers gelijktijdig lid waren.

58   Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 171.
59   Bijlage 12 overzicht 12.7 punt 2.
60   Mensema, ‘Van ridderschap naar “zedelyk ligchaam” ’, 118.
61   Bouman, De Ridderschap, 25; Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 167. Blok, Stemmen en kiezen, 86, 95; Van den Bosch, 

‘De adel en de vorst’, 84-85.
62   Bijlage 12 tabel 12.5.
63   Zie voor Zeeland en Groningen bijlage 12 overzicht 12.7 punt 1 en 2.
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De eisen ten aanzien van gegoedheid lij-
ken dus te doen waarvoor ze bedoeld waren, 
namelijk de toegang tot de ridderschap be-
perken tot een niet al te omvangrijke groep 
welgestelden. Over de vraag hoe exclusief 
deze groep welgestelden nu eigenlijk was 
en hoe groot de groep buitengesloten ede-
len, bestaat tussen verschillende auteurs wel 
enig verschil van mening.64 Het is dus de 
vraag hoe groot de invloed van de toelatings-
eisen nu werkelijk was. Dat kan op twee ma-
nieren onderzocht worden. Ten eerste door 
te kijken of er geadmitteerden zijn geweest 
die problemen hadden met hun admissie. 
Ten tweede kunnen we inventariseren wel-
ke mogelijke kandidaten in Noord-Brabant 
geen lid zijn geworden van de ridderschap.

In het archief van de ridderschap komen 
we één geadmitteerde tegen die problemen 
heeft gehad met zijn admissie. Het betreft 
W.A.A.L. von Geusau, die in 1817 al een ver-
zoek deed om toegelaten te worden. Hij stel-
de in zijn verzoek een van de belangrijkste 
grondeigenaren in de provincie te zijn, maar 
werd niet toegelaten omdat hij niet tijdig 
had bewezen over de vereiste goederen te be-

schikken – de grens van de gegoedheid was op dat moment nog f 10.000. In 1818 had 
hij dat bewijs nog steeds niet kunnen leveren en pas in 1821 volgde zijn toetreding tot de 
ridderschap.65 Hij bracht het door hem in 1809 gekochte Zegenwerp in ter waarde van 
f 55.000. De vertraging is mogelijk veroorzaakt doordat hij wellicht in eerste instantie zijn 
woonhuis niet wilde verbinden. Maar het is waarschijnlijker dat deze te wijten is aan het 
feit dat bij zijn oorspronkelijk verzoek het huis bezwaard was met een hypotheek.66 Over 
de andere geadmitteerden is in het archief niets te vinden over toelatingsproblemen. We 
mogen dus concluderen dat de leden wisten wat er van hen verwacht werd en dat ze hier-
aan zonder problemen konden voldoen.67

Wel heeft een aantal geadmitteerden problemen gekend bij de aanwijzing van vervan-
gende goederen nadat ze de ingebrachte goederen hadden bezwaard of vervreemd. De rid-
derschap in Noord-Brabant had in tegenstelling tot een aantal andere ridderschappen in 
het reglement niets opgenomen met betrekking tot de gevolgen van de vervreemding of 
bezwaring van ingebrachte goederen. De leden van de Brabantse ridderschap hebben ten 
aanzien van dit punt echter maatregelen genomen. In de vergadering van 1818 werd het 
volgende voorstel behandeld en goedgekeurd. Het was nieuwe leden niet toegestaan de 
renten of goederen waarvan zij bij admissie het bezit hadden aangetoond, te vervreemden 
of bezwaren. Ze moesten daarom een verklaring ondertekenen dat zij dat dan ook niet 
zouden doen zonder toestemming van de vergadering en dat ze te allen tijde bereid wa-

Afb. 6.8 Jonkheer Ch.P. de Senarclens de Grancy 
(1815-1878) werd in 1843 lid van de ridderschap 
van Noord-Brabant, enige jaren na de dood van 
zijn vader, O.A.M.G. baron de Senarclens de 
Grancy (1780-1836) (Nl-HtBHIC, 1304, RNBr,  
inv.nr. 18, foto Wegner & Mottu, Amsterdam).
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ren het bewijs van onbezwaarde eigendom te leveren. Deze verklaring is door alle leden 
die van 1816 tot 1850 zijn geadmitteerd, ondertekend.68 De oplossing in Noord-Brabant 
betekende in de praktijk dat leden lieten weten dat zij niet meer aan de vereisten volde-
den, waarna zij vaak geruime tijd de gelegenheid kregen om de verkochte of bezwaarde 
goederen te vervangen door andere.69 W.A.A.L. von Geusau kwam in 1828 in de proble-
men en zegde in 1842, al of niet als gevolg van financiële problemen, zijn lidmaatschap 
op. F. van Harencarspel Eckhardt deed enkele jaren over de vervanging van zijn goederen. 
Voor twee leden, A.F. Speelman en R. Bangeman Huijgens resulteerde de verkoop van 
hun goederen op den duur in het einde van hun lidmaatschap. Slechts enkele leden ken-
den dus een probleem met de eisen ten aanzien van gegoedheid.

Hebben problemen met de gegoedheidseisen kandidaten mogelijk verhinderd om lid 
te worden van de ridderschap?70 Dat is waarschijnlijk niet het geval geweest voor leden 
van de ontbrekende families Van der Brugghen en Wesselman, maar kan wel een rol ge-
speeld hebben voor leden van de families Stern en Von Schmidt auf Altenstadt. Twee tel-
gen uit ridderschapsfamilies, J.J.B. Sweerts de Landas en L.W.F.A.W. van Dopff, hebben 
waarschijnlijk ook moeten constateren dat zij niet aan de gegoedheidseisen konden vol-
doen. Dat geldt mogelijk tevens voor leden uit andere ridderschapsfamilies, maar er zijn 
ook telgen die ongetwijfeld aan de eisen konden voldoen en toch geen lid geworden zijn. 
Er ontbreken op de lijst van ridderschapsleden ook mannen die op relatief jonge leeftijd 
zijn overleden. Kortom, de gegoedheidseisen hebben voor sommige edelen een belemme-
ring betekend, maar er hebben ook andere motieven een rol gespeeld bij de keuze niet toe 
te treden tot de ridderschap.71

In paragraaf 6.4 is de vraag beantwoord in hoeverre we de geslachten van de benoem-
den in verschillende ridderschappen ook terugvinden onder de geadmitteerden. In aan-
vulling hierop heb ik ook gekeken in hoeverre er vanaf 1816 ruimte was voor nieuwe ge-
slachten in de ridderschappen. Daartoe heb ik vastgesteld hoeveel geslachten en personen 
er tussen 1816 en 1850 in de verschillende ridderschappen zijn geadmitteerd en ook daad-
werkelijk zitting hebben genomen, waarbij ik een onderscheid heb aangebracht tussen 
geadmitteerden uit geslachten van eerder benoemde leden en geadmitteerden uit nieuwe 
geslachten. Deze gegevens zijn opgenomen in tabel 6.1.

We hebben hiervoor al gezien dat van de geslachten die benoemd zijn in de ridderschap 
van Noord-Brabant er onder de geadmitteerden weinig terug te vinden zijn. Er was in die 

64   Kuiper, ‘De adel in Friesland’, 170; Bouman, De Ridderschap, 28; Verstegen, Gegoede ingezetenen, 129; Blok, 
Stemmen en kiezen, 86.

65   Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 13 mei 1817, 2 juni 1818, 1 en 4 juni 1821; inv.nr. 3, f. 17 en 23.
66   Bij de documenten betreffende de admissie van Van Geusau bevindt zich een verklaring van royement van hy-

pothecaire inschrijvingen. Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 3, f. 39. Zie ook de opmerking van Van Meeuwen Van 
Meeuwen, De Ridderschap van Noord-Brabant, 41.

67   Zie ook Bouman, De Ridderschap, 24. In de Friese ridderschap heerste bij sommige leden in 1839 twijfel over de 
gegoedheid van een kandidaat, reden waarom zij tegenstemden. Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 179.

68   Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 2 juni 1818; inv.nr. 3, f. 23. In de vergadering van 1821 van de ridder-
schap van Groningen werd besloten dat de leden jaarlijks in mei een verklaring van onbezwaardheid moesten 
laten opmaken en die tonen in de vergadering. Bouman, De Ridderschap, 25.

69   Zie voor de details van deze gevallen bijlage 12 overzicht 12.6 punt 3.
70   Zie voor de details bijlage 12 overzicht 12.6 punt 4.
71   Datzelfde geldt ook voor de ridderschappen van Groningen en Friesland, want ook daar leverden niet alle daar-

voor in aanmerking komende families leden voor de ridderschap. Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 170.
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ridderschap daarentegen wel veel ruimte voor nieuwe geslachten. Dat blijkt ten eerste uit 
het hoge aantal admissies. Er werden drie keer zo veel leden geadmitteerd als benoemd. 
In de ridderschappen van Zeeland en Groningen bedroeg het aantal geadmitteerden iets 
meer dan het aantal benoemden en in de overige ridderschappen traden aanzienlijk min-
der personen toe dan er eerder waren benoemd. Ten tweede zien we dat aan het grote 
aantal nieuwe geslachten dat toegang kreeg tot de ridderschap van Noord-Brabant. Van 
de geadmitteerden was 90% afkomstig uit deze nieuwe geslachten, die samen 87% vor-
men van alle na 1816 toegelaten geslachten. De continuïteit bij deze nieuwe geslachten 
was wel iets groter dan onder de benoemde geslachten, want van een nieuw geslacht trad 
gemiddeld 1,6 lid toe en van een benoemd geslacht 1,25 lid. Onder de nieuwe geslach-
ten tellen we vier geslachten met drie personen en onder de benoemde geslachten één 
geslacht met twee personen. De onderlinge verbondenheid nam ook toe in de loop der 
jaren, want na 1840 traden voornamelijk afstammelingen toe uit reeds benoemde of ge-
admitteerde geslachten. Onder de 17 na 1840 geadmitteerden bevinden zich 4 leden uit 
niet eerder opgenomen geslachten.72 Ook in de ridderschap van Zeeland werden relatief 
veel nieuwe geslachten opgenomen, in de ridderschap van Limburg was dat aandeel klei-
ner dan in Noord-Brabant en Zeeland. De ridderschap van Groningen is ten aanzien van 
de opname van nieuwe geslachten vergelijkbaar met die van Limburg, in Overijssel was 
het aandeel kleiner en in de ridderschap van Friesland trad het kleinste aandeel nieuwe 
geslachten toe. Evenals de ridderschap van Noord-Brabant scoren de ridderschappen van 
Zeeland en Limburg niet hoog ten aanzien van de continuïteit onder zowel de benoemde 
als geadmitteerde geslachten. Dit in tegenstelling met de ridderschappen van Groningen 
en Overijssel. In deze laatste ridderschappen was de onderlinge verbondenheid van de le-
den ook groter.

Tabel 6.1 Overzicht van tussen 1816 en 1850 geadmitteerde geslachten en personen in verschil-

lende ridderschappen

Ridderschap

Totaal Geslachten eerder benoemden Nieuwe geslachten

Gesl Pers Gem
Gesl Pers

Gem
Gesl Pers

Gem
Aant % Aant % Aant % Aant %

Noord-Brabant 31 48 1,5 4 13 5 10 1,25 27 87 43 90 1,6

Zeeland 13 20 1,5 3 23 6 30 2 10 77 14 70 1,4

Groningen 16 34 2,1 6 27 13 41 2,2 10 63 21 59 2,1

Overijssel 22 43 2,0 11 50 25 58 2,3 11 50 18 42 1,6

Friesland 16 29 1,8 12 75 20 69 1,7 4 25 9 31 2,25

Limburg
26 32 1,2 10 38 10 31 1 16 62 22 69 1,4

39 56 1,4 20 51 30 54 1,5 19 49 26 46 1,4

Toelichting: voor de ridderschap van Friesland zijn de admissies van 1827 tot 1850 onderzocht en vergeleken met de 
benoemingen in 1826. Voor de ridderschap van Limburg zijn in de eerste regel de admissies van 1817 tot 1830 op-
genomen en vergeleken met de benoemingen van 1816. In de tweede regel staan alle toelatingen van 1842 tot 1850 
(benoemingen in 1842 en admissies van 1843 tot 1850), die zijn vergeleken met de benoemingen in 1816.
Bron: (samengestelde) ledenlijsten van de verschillende ridderschappen.
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Wat zegt deze analyse van de admissies in de ridderschap van Noord-Brabant nu over deze 
admissies? Ten eerste blijkt dat evenals in andere provincies niet alle adellijke families 
een plaats in de ridderschap zochten. Soms hebben de gegoedheidseisen daarbij waar-
schijnlijk een drempel opgeworpen. Deze eisen hebben voor de families die wel toetraden 
tot de ridderschap van Noord-Brabant, evenals die van Zeeland, geen vertragende factor 
gevormd. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Groningen werden in Noord-Brabant van de 
genobiliteerde families zo snel mogelijk één of meer leden lid van de ridderschap. Dank-
zij de gegoedheidseisen bestonden de ridderschappen uit een niet te grote groep welge-
stelde families. In de ridderschap van Noord-Brabant zien we dat terug in het gelijktijdige 
lidmaatschap van vaders en zonen en in die van Groningen in dat van broers. De invloed 
van de voorgeschiedenis in de verschillende provincies zien we terug in de toestroom van 
nieuwe geslachten in de verschillende ridderschappen. Deze was het grootst in de ‘nieu-
we’ ridderschappen van Limburg, Zeeland en Noord-Brabant, waarbij de laatste de groot-
ste toestroom kende. Nadat vanaf de jaren veertig van de negentiende eeuw de creatie van 
nieuwe adellijke families in Noord-Brabant tot stilstand kwam, zien we ook de opname 
van nieuwe geslachten vrijwel tot stilstand komen. Er werden bijna alleen nog leden van al 
benoemde en geadmitteerde geslachten lid, waardoor het ledenbestand in die jaren voor 
een groot deel bestond uit vaders en zonen. In de ‘nieuwe’ ridderschappen was ook de ge-
middelde leeftijd van de geadmitteerden het hoogst. In die van Noord-Brabant en Zeeland 
bevonden zich relatief veel op latere leeftijd genobiliteerden onder de geadmitteerden. In 
de ridderschap van Groningen was de gemiddelde leeftijd aanzienlijk lager omdat daar, 
evenals in die van Friesland, voornamelijk ‘zonen van’ toetraden waardoor we relatief veel 
broers zien in die ridderschap. Dit kan ook verklaren waarom de gegoedheidseisen bij 
deze ridderschappen wellicht vertragend hebben gewerkt.

6.4.3 Karakteristieken van de ridderschappen van 1814 tot 1850

In deze paragraaf nemen we een aantal kenmerken van de ridderschap van Noord-Bra-
bant onder de loep. Waar mogelijk zullen deze kenmerken vergeleken worden met die van 
de totale populatie edellieden en die van andere ridderschappen.73 Daarbij staan steeds 
twee vragen centraal. Ten eerste de vraag in hoeverre de leden van de ridderschap als 
groep een afspiegeling vormde van de adel in Noord-Brabant of daarvan juist afweek. Ten 
tweede de vraag in hoeverre de ridderschap van Noord-Brabant overeenkwam met of juist 
afweek van andere ridderschappen.

In de jaren 1814 tot en met 1816 werd er in de kleine en grote ridderschappen van Ne-
derland zowel oude als nieuwe adel benoemd. De ridderschap van Noord-Brabant behoor-
de in die jaren tot de kleinere ridderschappen en die van Gelderland was de grootste. Het 
ledental van de ridderschappen wijzigde natuurlijk in de loop der tijd. Er traden nieuwe le-

72   Zie ook Van Meeuwen, De Ridderschap van Noord-Brabant, 46.
73   De gegevens ten aanzien van andere ridderschappen die in deze paragraaf voorkomen, heb ik gebaseerd op de 

volgende publicaties. De ridderschap van Zeeland: www.ridderschap-van-zeeland.nl/wij.htm (geraadpleegd 14 
maart 2012). De ridderschap van Groningen: Bouman, De Ridderschap. De ridderschap van Overijssel: Mense-
ma, Inventaris en Mensema, ‘Van ridderschap naar “zedelyk ligchaam” ’. De ridderschap van Friesland: Kuiper, 
‘Adel in Friesland’ en Reglement voor de ridderschap van Vriesland, 12-15. De ridderschap van Limburg: Heynens, 
Adel in ‘Limburg’.
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den en geslachten toe en er overleden leden waardoor ook geslachten wegvielen uit de rid-
derschappen. Het ledental nam ook af omdat leden om andere redenen uit de ridderschap 
verdwenen.74 In de loop van de eerste helft van de negentiende eeuw wijzigden de ver-
houdingen tussen de ridderschappen als gevolg van deze mutaties. Dat zien we bijvoor-
beeld aan het verloop van het ledental van twee kleine ridderschappen (Noord-Brabant en 
Zeeland) en een middelgrote ridderschap (Groningen) dat is weergegeven in grafiek 6.1. 
Daaruit blijkt dat het ledental van de ridderschap van Zeeland in de loop der jaren iets toe-
nam, maar dat deze ridderschap aan het eind van de periode weer bijna even groot was 
als aan het begin. Het gemiddeld aantal leden van de middelgrote ridderschap van Gro-
ningen veranderde vrijwel niet. De ridderschap van Noord-Brabant daarentegen kende 
gedurende deze periode een toenemend ledenaantal. In de jaren dertig was de Brabantse 
ridderschap groter geworden dan die van Groningen en groeide ook daarna verder door.

De veranderde plaats van de Brabantse ridderschap blijkt ook uit grafiek 6.2 waarin de 
omvang van diverse ridderschappen in een aantal peiljaren is weergegeven. Hierbij valt 
op dat de ridderschap van Noord-Brabant als enige ridderschap is gegroeid (van 18 naar 
35 leden) terwijl van de overige ridderschappen het ledental ongeveer gelijk gebleven is 
of afgenomen. De kanttekening die hierbij moet worden gemaakt is dat de cijfers van de 
ridderschap van Limburg in feite op twee ridderschappen betrekking hebben. De eerste 
reeks is die van 1816 tot 1830, toen het ledental ongeveer gelijk bleef. De tweede reeks be-
treft de ridderschap van het hertogdom Limburg, waarvan het ledental sterk afnam. De 
ridderschap van Overijssel is niet weergegeven in grafiek 6.2, maar het ledental van deze 
ridderschap nam af van 59 in 1816 tot 38 in 1850. We kunnen dus concluderen dat de rid-
derschap van Noord-Brabant de uitzondering vormde tussen ridderschappen met gelijk-
blijvende of afnemende ledenaantallen.

Behalve naar de omvang van de ridderschappen kunnen we ook kijken naar de samen-
stelling. Uit welke categorie geslachten waren de leden van de diverse ridderschappen af-

Grafiek 6.1 Overzicht van het gemiddeld ledenaantal van de ridderschappen van Noord-Bra-

bant, Zeeland en Groningen in de periode 1814-1849
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komstig en veranderde de verhouding tussen de verschillende categorieën in de loop van 
de tijd? Om deze vraag te beantwoorden heb ik in tabel 6.2 van vijf ridderschappen het 
aantal geslachten en het aantal leden in verschillende peiljaren opgenomen plus het to-
taal aantal geslachten en leden vanaf het begin van de ridderschap tot en met 1850. Voor 
de ridderschap van Friesland zijn dat de cijfers van 1827 tot en met 1850 en voor de rid-
derschap van Limburg de aantallen voor de ridderschap van Limburg van 1816 tot en met 
1830 plus die voor de ridderschap van het hertogdom Limburg van 1842 tot en met 1850. 
Deze cijfers zijn onderverdeeld in telkens vier categorieën op basis van het type geslacht 
waartoe de leden behoorden. Deze vier categorieën zijn: oude adel uit de betreffende pro-
vincie, verheven geslachten uit de betreffende provincie, (oude) adel van buiten de provin-
cie en verheven geslachten van buiten de provincie. Ik heb de geslachten ingedeeld in een 
bepaalde categorie op basis van de karakteristiek van de eerste toetreder uit een geslacht.75

In de Brabantse ridderschap vormden de geslachten die niet uit de provincie kwamen 
een kleine meerderheid. De meerderheid van de leden was daarentegen afkomstig uit ge-
slachten die wel uit Noord-Brabant stammen en deze geslachten leverden dus gemiddeld 
meer leden. Het aandeel van de niet-Brabanders, zowel qua aantal personen als geslach-
ten, is het grootst in het laatste peiljaar. Het aandeel uit de betreffende provincie afkom-
stige personen en geslachten was aanzienlijk lager in de ridderschappen van Limburg en 
Friesland, maar dit is mede een gevolg van de afwijkende criteria. De verhouding tussen 
autochtone en allochtone geslachten in de laatste ridderschap veranderde niet wezenlijk, 
maar deze telde in 1850 wel het hoogste percentage Friese leden. In Limburg had de rid-
derschap van het hertogdom een sterker Limburgs karakter. In de ridderschappen van 
Zeeland en Groningen zien we het sterk provinciale karakter in de loop der tijd afnemen.

In de ridderschap van Noord-Brabant was bijna twee derde van de leden afkomstig uit 
verheven geslachten. In het peiljaar 1820 vormden de leden uit erkende en ingelijfde ge-
slachten nog de meerderheid, maar twintig jaar later was het aantal verheven geslachten 
groter. Een dergelijke ontwikkeling kunnen we ook verwachten. Erkenningen vonden na 
de eerste jaren vrijwel niet meer plaats en ook het aantal inlijvingen was in Noord-Brabant 

74   Bijlage 12 overzicht 12.8 punt 1.
75   Zie voor de definitie van de categorieën bijlage 12 overzicht 12.8 punt 2.

Grafiek 6.2 Omvang van de ridderschappen van Noord-Brabant, Zeeland, Groningen, Limburg 

en Friesland in de peiljaren 1816, 1820, 1827/1830, 1840/1842 en 1850

Bron: tabel 6.2.
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gering. Wel vonden er verheffingen plaats. Het relatief grote aantal nieuwe geslachten dat 
tot de Brabantse ridderschap toetrad bestond vooral uit verheven geslachten. De ridder-
schap van Zeeland bestond ook voor het overgrote deel uit leden van verheven geslachten 
terwijl de leden in de ridderschappen van Groningen en Limburg juist afkomstig waren 
uit erkende en ingelijfde geslachten. Wel nam het aantal leden uit verheven geslachten 
evenals in Noord-Brabant in deze ridderschappen toe. Datzelfde geldt zelfs voor de meest 
‘oude-adellijke’ ridderschap, die van Friesland.76

Bovenstaande analyse levert geen verrassende uitkomsten op. Zoals verwacht mag wor-
den bestonden de ridderschappen van Friesland, Groningen en Limburg voornamelijk uit 
‘oude’ adel en die van Zeeland en Noord-Brabant uit ‘nieuwe’ adel. Wel nam de ‘nieuwe’ 
adel ook in de eerste drie ridderschappen in de loop der jaren een steeds prominentere 
plaats in. De ridderschappen met het meest ‘provinciale’ karakter zijn die van Zeeland en 
Groningen, waarbij dat karakter in de loop der jaren wel afnam. Dit in tegenstelling tot de 
ridderschappen in Friesland en Limburg, die steeds meer leden kregen met een provinci-
ale achtergrond. De ridderschap van Noord-Brabant telde steeds een aanzienlijk aandeel 
niet-Brabanders onder haar leden. Van de drie ridderschappen die het best vergelijkbaar 
zijn, namelijk die van Noord-Brabant, Zeeland en Groningen, kunnen we die van Noord-
Brabant bestempelen als het minst in de provincie geworteld.

Omdat de leden van de ridderschap en de totale populatie elkaar in de eerste jaren 
vrijwel overlapten zien we in beide populaties dezelfde spreiding in de woonplaatsen, 

Afb. 6.9 en 6.10 In de jaren dertig van de negentiende eeuw werden er veertien mannen lid van de ridder-
schap van Noord-Brabant, onder wie J.Ph. baron de Girard de Mielet van Coehoorn (1794-1872), die in 1830 
lid werd en jonkheer J.O. de Jong van Beek en Donk (1806-1886), die in 1832 lid werd (Nl-HtBHIC, 1304, 
RNBr, inv.nr. 18).
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76   De categorie ‘oude adel’ is in vergelijking met de andere ridderschappen zelfs nog onderbedeeld. Bijlage 12 
overzicht 12.8 punt 2.

Tabel 6.2 Overzicht van het aantal leden (en het aantal geslachten) van de ridderschappen 

van Noord-Brabant, Zeeland, Groningen, Friesland en Limburg in de peiljaren 1820, 1827, 1830, 

1840, 1842 en 1850 en het totaal aantal leden en geslachten, gerangschikt naar soort geslacht

Ridder-
schap

Type
gesl.

1820 1827/1830 1840/1842 1850 Totaal

G P % G P % G P % G P % G P %

Noord-
Brabant

OBA 6 6 35 4 5 18 3 4 12 2 3 9 7 8 12

BVG 5 5 29 8 12 43 12 18 53 11 16 50 15 29 44

NBA 4 4 24 6 6 21 7 7 20 7 7 22 12 16 24

NBVG 2 2 12 5 5 18 5 5 15 6 6 19 11 13 20

Totaal 17 17 23 28 27 34 26 32 45 66

Zeeland

OZA 3 3 17 2 2 10 1 1 5 3 3 9

ZVG 8 11 61 8 14 74 9 14 74 8 9 69 12 25 73

NZA 2 2 11 1 1 6 1 1 5 1 1 8 3 2 6

NZVG 2 2 11 2 2 10 3 3 16 3 3 23 4 4 12

Totaal 15 18 13 19 14 19 12 13 22 34

Groningen

OGA 6 16 57 6 15 55 6 11 39 4 8 31 7 25 41

GVG 5 7 25 6 8 30 5 10 36 5 10 39 8 20 33

NGA 3 3 11 1 1 4 2 3 11 3 4 15 5 9 15

NGVG 1 2 7 2 3 11 2 4 14 2 4 15 3 7 11

Totaal 15 28 15 27 15 28 14 26 23 61

Limburg

OLA 4 5 6 2 3 4 3 4 8 3 4 10 7 11 8

LVG 4 6 8 5 10 15 4 12 22 3 7 16 6 16 11

NLA 36 50 67 32 39 57 22 27 50 17 22 51 49 83 59

NLVG 14 14 19 15 16 24 9 11 20 10 10 23 23 31 22

Totaal 48 75 54 68 38 54 33 43 85 141

Friesland

OFA 8 18 24 6 12 19 6 13 20 8 24 23

FVG 4 7 9 4 8 13 4 11 17 5 13 12

NFA 12 41 54 11 34 55 10 28 44 13 52 50

NFVG 7 10 13 5 8 13 6 12 19 9 16 15

Totaal 31 76 26 62 26 64 35 105

Legenda: G: aantal geslachten; P: aantal personen; %: aandeel aantal personen in de betreffende categorie in het 
totaal aantal personen; 1827/1830: in deze kolom zijn van de ridderschap van Friesland de cijfers voor het peiljaar 
1827 opgenomen, van de overige ridderschappen de cijfers uit het peiljaar 1830; 1840/1842: in deze kolom zijn van 
de ridderschap van het hertogdom Limburg de cijfers uit het peiljaar 1842 opgenomen, van de overige ridderschap-
pen die van het peiljaar 1840.
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waarbij het noordoosten oververtegenwoordigd is en de omgeving van ’s-Hertogenbosch 
ondervertegenwoordigd.77 Daarna lopen de patronen van de totale populatie en de ridder-
schapsleden uit elkaar omdat vooral vanaf de jaren veertig van de negentiende eeuw een 
steeds kleiner deel van de laatsten in de ‘provincie’ woonde en zich vooral concentreerde 
in  ’s-Hertogenbosch en omgeving.

Een vergelijking tussen de totale populatie en de ridderschapsleden ten aanzien van 
de binding met de provincie leert het volgende.78 Het percentage in Noord-Brabant ge-
borenen onder de ridderschapsleden is zo’n 10% hoger en dat geldt ook voor het per-
centage van deze groep die in de provincie overleden zijn. Van de totale populatie had 
ruim een derde een grote binding met de provincie omdat ze daar zowel geboren als 
overleden zijn, en van de leden van de ridderschap is dat iets meer dan vier tiende. De 
ridderschapsleden hadden dus door de bank genomen een grotere binding met Noord-
Brabant dan de overige leden van de populatie. Het percentage leden van de Groningse 
ridderschap met een grote binding met hun provincie was ongeveer 15% hoger dan in 
Noord-Brabant

De Friese ridderschap vergrijsde in de loop der jaren. In 1830 bedroeg de gemiddelde 
leeftijd van de leden 40 en in 1848 48 jaar. De gemiddelde leeftijd van de leden van de 
Limburgse ridderschap was omstreeks 1830 ongeveer 51 jaar.79 Hoe zat dat bij de andere 
ridderschappen? Om deze vraag te beantwoorden heb ik voor drie ridderschappen het ver-
loop van de gemiddelde leeftijd van de leden berekend. Deze cijfers zijn weergegeven in 
grafiek 6.3. In de eerste plaats valt op dat de leden van de Friese ridderschap in 1830 relatief 
jong waren en dat de gemiddelde leeftijd van de leden van de drie afgebeelde ridderschap-
pen aansluit bij die van de leden van de Limburgse ridderschap. Door de vergrijzing liep 
in 1848 de gemiddelde leeftijd van de Friese leden in de pas met die van de andere ridder-
schappen. De ontwikkeling in de ridderschappen van Noord-Brabant, Zeeland en Gronin-
gen was dus anders dan in die van Friesland. In Zeeland en Groningen was er geen sprake 
van vergrijzing. De gemiddelde leeftijd van de Zeeuwse leden bleef ongeveer gelijk en die 
van de Groningse leden nam tot halverwege de jaren twintig wel sterk toe, maar daalde daar-
na ook weer sterk, zodat zij gedurende de laatste 15 tot 20 jaar gemiddeld het jongst waren.

In de ridderschap van Noord-Brabant trad er vanaf het tweede deel van de jaren dertig 
wel een vergrijzing op waardoor de leden van deze ridderschap in de laatste periode juist 
tot de oudsten behoorden. In de jaren dertig en veertig werden er nog zestigers lid van de 
Brabantse ridderschap en dat heeft mede bijgedragen aan deze vergrijzing. Bij de stelling 
dat de ridderschappen vergrijsden omdat de hoogte van de toelatingseisen jongeren be-
lemmerden om toe te treden zijn al de nodige vraagtekens geplaatst.80

Op basis van het vorenstaande kunnen we ten eerste concluderen dat van een algemene 
vergrijzing in de ridderschappen geen sprake was. Bij de analyse van de admissies is ook 
gebleken dat de gegoedheidseisen soms een drempel opwierpen maar niet tot gevolg had-
den dat er geen jonge edellieden toetraden. De lichte mate van vergrijzing in de Brabantse 
ridderschap werd niet veroorzaakt doordat er geen jonge mannen lid werden maar door-
dat er nog een aantal relatief oude mannen toetrad.

In hoofdstuk 2 hebben we gekeken naar de mate van bloedverwantschap tussen de ver-
schillende leden van de populatie. Op dezelfde manier als daar besproken heb ik de mate 
van bloedverwantschap bepaald tussen de mannen die van 1814 tot 1850 lid waren van de 
ridderschap.81 Het blijkt dan dat de mate van bloedverwantschap onder de ridderschaps-
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leden in vergelijking met de totale populatie hoog was. De onderlinge bloedverwantschap 
tussen de ridderschapsleden was vooral een gevolg van het gelijktijdige lidmaatschap van 
vaders en zonen en in mindere mate van broers. De mate van bloedverwantschap was in 
de Groningse ridderschap aanzienlijk hoger, want van bijna alle leden is minstens één 
bloedverwant lid van de ridderschap geweest. De cijfers wijzen erop dat in deze ridder-
schap vaker dan in de Brabantse een vader met meer dan één zoon (tegelijk) lid was. Ook 
in de Friese ridderschap was waarschijnlijk sprake van een hoge mate van bloedverwant-
schap. In de Zeeuwse ridderschap was daarentegen de mate van bloedverwantschap lager 
dan in de Brabantse. Van deze ridderschap waren meer ‘eenlingen’ lid.

Kijken we naar het verloop in de mate van onderlinge bloedverwantschap dan zien we 
dat bij de start de Brabantse ridderschap vrijwel geheel uit eenlingen bestond. In 1826 wa-
ren er voor het eerst leden die van meer dan één ander lid bloedverwant waren en in 1847 
was er sprake van de grootste onderlinge verbondenheid. Zoals ook uit grafiek 6.4 blijkt, 
bestond een steeds kleiner deel van de ridderschap dus uit eenlingen. Vanaf de eerste ja-
ren, toen oom De Raet en neef Van Sasse van Ysselt samen zo’n 10% van de leden uit-
maakten, tot de jaren veertig toen gemiddeld tussen 50 en 60% van de van de leden zit-
ting had samen met minstens één bloedverwant, zien we een voortdurende toename van 
de mate van bloedverwantschap. De groei van het aantal leden met bloedverwanten ging 
gepaard met de groei van het aantal families waaruit deze bloedverwanten afkomstig wa-
ren. De families met de meeste bloedverwanten waren de protestantse families Martini 
en De Jonge van Zwijnsbergen en de rooms-katholieke families Van Sasse van Ysselt met 
De Raet en Van Hugenpoth, Van Rijckevorsel van Kessel met Half-Wassenaer en Van Hu-
genpoth met Van Sasse van Ysselt.

77   Bijlage 12 overzicht 12.8 punt 3.
78   Bijlage 12 overzicht 12.8 punt 4.
79   Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 170 en 192 noot 51.
80   Blok, Stemmen en kiezen, 95.
81   Zie voor de analyse bijlage 12 overzicht 12.8 punt 5.
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De ontwikkeling van de mate van verwantschap in de Zeeuwse ridderschap is tot en met 
de jaren dertig vergelijkbaar met die in de Brabantse ridderschap. Wel stamden de bloed-
verwanten uit minder families. In de jaren veertig liep de omvang van de Zeeuwse ridder-
schap sterk terug doordat relatief veel leden overleden en er slechts twee leden toetraden, 
afkomstig uit nieuwe families. Daardoor liep ook het aantal gelijktijdig zitting hebbende 
bloedverwanten sterk terug. In de Groningse ridderschap veranderde de sterke onderlin-
ge verbondenheid van leden afkomstig uit een paar families in de loop der jaren waardoor 
de mate van bloedverwantschap afnam en aan het eind van de jaren veertig van de negen-
tiende eeuw het aantal leden zonder bloedverwant ongeveer even groot was als in de Bra-
bantse ridderschap. Wel was de onderlinge verbondenheid in de Groningse ridderschap 
nog steeds groter dan in de Brabantse.

Een onderzoek naar de gegevens rondom het huwelijk levert het volgende beeld op.82 
De evenknieën van de ridderschapsleden uit de totale populatie huwden gemiddeld op 
dertigjarige leeftijd en van hen bleef zo’n 19% ongehuwd terwijl de ridderschapsleden 
één jaar jonger waren en van hen maar 12% ongehuwd bleef. Dit wijst erop dat de ridder-
schapsleden behoorden tot de meer welgestelde populatieleden. De cijfers betreffende de 
leden van de Zeeuwse en Groningse ridderschap wijzen erop dat de leden van deze ridder-
schappen wellicht wat welgestelder waren dan de Brabantse ridderschapsleden.

Met wie trouwden de leden van de ridderschap? Weken zij in hun voorkeur voor een 
echtgenote af van de leden van de totale populatie? Het antwoord is nee. Indien de leden 
van de ridderschap de elite zijn geweest onder de adel in Noord-Brabant of zich als zoda-
nig beschouwd hebben, dan blijkt dat niet uit de huwelijken die zij sloten. De cijfers laten 
zien dat er van een andere huwelijkspolitiek geen sprake was. Dat gold wel voor de ridder-
schapsleden in Groningen en Friesland. Dezen toonden een veel grotere mate van zowel 
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regionale als sociale endogamie en waren ook homogamer dan hun Brabantse collega’s, 
waarbij dit in nog grotere mate gold voor de Groningers.83

Als we kijken naar de verwantschapsbanden die dankzij de huwelijken van de ridderschaps-
leden gesmeed werden, dan blijkt dat daardoor in zowel de Zeeuwse als Groningse ridder-
schap een veel grotere onderlinge samenhang ontstond dan in de Brabantse ridderschap. 
Maar een tiende van de geslachten waaruit de echtgenotes van de Brabantse leden afkomstig 
waren, telt meer dan één echtgenote, terwijl dit in Zeeland en Groningen geldt voor één kwart 
van de geslachten. De geslachten die de kern vormden van de netwerken van verwanten met 
zowel leden als meerdere echtgenotes, namen in de Zeeuwse en Groningse ridderschap een 
veel prominentere plaats in. Hoe dit verschil in huwelijksgedrag uitpakte zien we als we kijken 
naar aanverwantschap en de familienetwerken binnen de verschillende ridderschappen.84 

Uit de cijfers ten aanzien van de onderlinge aanverwantschap blijkt dat deze in de rid-
derschap in vergelijking met de totale populatie relatief hoog was. Vooral het aantal leden 
met een schoonvader was bovenmatig zodat we mogen concluderen dat de zoon uit een 
gezin die lid werd van de ridderschap relatief vaak gehuwd was met de dochter van een 
medelid. Ridderschapsleden zelf waren minder verbonden door huwelijken van hun kin-
deren. Onder de leden van de ridderschappen van Zeeland en Groningen was sprake van 
een (veel) grotere mate van aanverwantschap, vooral dankzij het feit dat veel zwagers sa-
men lid waren of mannen die met zusters gehuwd waren.

Het verloop in de mate van aanverwantschap laat het volgende beeld zien. In 1814 wer-
den twee zwagers benoemd in de ridderschap van Noord-Brabant, die pas in 1830 gezel-
schap kregen van twee andere zwagers. Van 1833 tot zijn dood in 1837 bestond er een klein 
familienetwerkje rondom J.W. Half-Wassenaer. Pas in de jaren veertig ontstonden meer 
permanente verwantschapsbanden tussen de leden van de ridderschap. De kleine piek in 
het aantal aanverwante leden van de ridderschap in de jaren dertig van de negentiende 
eeuw en de toename in de jaren veertig zien we ook terug in grafiek 6.5. Uit deze grafiek 

82   Zie voor de analyse bijlage 12 overzicht 12.8 punt 6.
83   Zie voor het gebruik van de termen endogamie en homogamie paragraaf 3.2.4.
84   Zie voor de analyse bijlage 12 overzicht 12.8 punt 7 respectievelijk punt 8.
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Afb. 6.11, 6.12 en 6.13 In de jaren veertig van de negentiende eeuw werden er achttien mannen lid van de 
ridderschap van Noord-Brabant. Een aantal van deze geadmitteerden waren elkaars bloed- of aanverwant. 
Mr. F.G.J. baron van Rijckevorsel van Kessel (1815-1879) werd in 1846 lid en trouwde in 1849 met jonkvrouw 
M.H. Smits van Eckart (1819-1896), waardoor hij de zwager werd van de broers Smits van Eckart. Dat zijn 
jonkheer J.Th.A. Smits van Eckart (1821-1876), die in 1846 lid van de ridderschap was geworden, en jonk-
heer Th.G.H. Smits van Eckart (1824-1874), sinds 1847 lid van de ridderschap (Nl-HtBHIC, 1232, ILVB, inv.
nr. 233, ’ s-Hertogenbosch, foto F. van de Goor; 1304, RNBr, inv.nr. 18, foto J.A. van Dijck; foto A. Letalle, 
Parijs).
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blijkt ook dat de mate van aanverwantschap in de Groningse en Zeeuwse ridderschap ge-
durende de gehele periode van 1814 tot 1850 (aanzienlijk) hoger is geweest dan in de Bra-
bantse ridderschap en dat pas aan het einde de Brabantse ridderschap meer ging lijken op 
de andere twee. In de Zeeuwse ridderschap was niet alleen het aantal aanverwanten dat 
gelijktijdig zitting had hoger dan in de Brabantse ridderschap, maar was ook de onderlin-
ge verbondenheid groter. De hoogste mate van aanverwantschap vinden we in de ridder-
schap van Groningen.

In de ridderschap van Noord-Brabant ontstond in de periode 1814 tot 1850 door huwe-
lijken een aantal familienetwerkjes.85 Van het ene protestantse netwerk en de verschillen-
de rooms-katholieke netwerkjes heeft ongeveer één derde van de leden van de Brabantse 
ridderschap deel uitgemaakt. In de Zeeuwse ridderschap was er sprake van één familie-
netwerk met twee helften. Van dit familienetwerk heeft ongeveer één derde van alle leden 
van de Zeeuwse ridderschap deel uitgemaakt. In de Groninger ridderschap vinden we een 
klein en een groot familienetwerk. Van het grote netwerk heeft meer dan de helft van de 
leden van de ridderschap deel uitgemaakt.

In het voorgaande hebben we gekeken naar beide vormen van verwantschap. Leden van 
de ridderschap waren met elkaar verbonden doordat zij elkaars bloedverwanten waren of 
doordat zij of hun familieleden huwden met leden van andere ridderschapsfamilies. Daar-
naast zijn er ook steeds ridderschapsleden geweest die geen enkele band met een ander 
lid hadden.86 Zoals blijkt uit grafiek 6.6 had in de eerste jaren van het bestaan van de rid-
derschap van Noord-Brabant ongeveer 80% van de leden geen band met een ander lid. 
Daarna daalde dit percentage gestaag tot van 1845 tot 1850 slechts 30% van de leden geen 
band met een ander lid had. De ook al eerder vastgestelde toename van de onderlinge ver-
bondenheid in de jaren veertig van de negentiende eeuw blijkt dus ten eerste uit het afge-
nomen percentage leden zonder band en ten tweede uit het toegenomen percentage leden 
die zowel bloed- als aanverwant van een ander lid waren. Daarbij bestond er een duidelijk 
verschil tussen protestantse en rooms-katholieke leden. De verbondenheid onder de laat-
sten was veel groter en aanverwantschap kwam vanaf de beginjaren voor terwijl daarvan 
bij de protestanten pas sprake was in de jaren veertig.

Bij de start van de Zeeuwse ridderschap was het percentage leden zonder enige band 
met een ander lid even groot als in de Brabantse ridderschap, waarna dit aandeel tot in de 
jaren dertig evenals in Noord-Brabant daalde. Daarna nam het aantal leden zonder band 
weer toe tot in 1850 zo’n 60% van de leden een ‘eenling’ was. Bij de start van de ridder-
schap van Groningen waren er bijna geen leden zonder band met een ander lid. Dat aan-
deel steeg in de jaren twintig om daarnaar op een ongeveer gelijk niveau te blijven. In 
1850 telden de Brabantse en Groningse ridderschap een even groot aandeel leden zon-
der band. In de Zeeuwse ridderschap bestond verwantschap vooral uit aanverwantschap 
terwijl in de Groningse ridderschap een relatief groot deel van de leden zowel elkaars 
bloed- als aanverwant was. Deze grote onderlinge verbondenheid ging terug op histori-
sche banden.

De toename van het aandeel leden dat via bloed- en aanverwantschapsbanden verbon-
den was met andere leden geeft aanleiding tot de vraag of er ook sprake was van een ze-

85   Zie voor de opsommingen bijlage 12 overzicht 12.8 punt 8.
86   Zie voor de analyse bijlage 12 overzicht 12.8 punt 9.



430 6 Edelen in en buiten de ridderschap: adellijk en Brabants?

kere oligarchisering. Met andere woorden: ontstond er binnen de elite die de ridderschap 
vormde een nieuwe elite van onderling verbonden leden die een front konden vormen 
tegenover de ‘buitenstaanders’, het reilen en zeilen van de ridderschap bepalen en on-
derling de beschikbare functies verdelen? Om dat vast te kunnen stellen heb ik voor een 
aantal peiljaren onderzocht hoeveel families betrokken waren bij de toenemende verbon-
denheid. Vond die plaats binnen een beperkte groep families of werden er steeds nieuwe 
families bij betrokken?87 We hebben hiervoor al gezien dat er in de loop der tijd veel nieu-
we families hun intrede deden in de Brabantse ridderschap en het blijkt dat die nieuwe 
families ook verwanten leverden. De groei van de onderlinge verwantschap ging gepaard 
met de groei van het aantal families dat daarbij betrokken was. De cijfers tonen aan dat de 
onderlinge verbondenheid van de leden vanaf de jaren twintig hoger was dan het aandeel 
families dat hierbij betrokken was, maar dit verschil is niet zodanig dat we kunnen spre-
ken van de concentratie van die verbondenheid in een beperkt aantal families. Dat zien we 
ook als we kijken naar het aantal afzonderlijke clusters en de grootte hiervan. Kortom, uit 
dit overzicht van de netwerkvorming in de ridderschap blijkt niet direct dat er sprake was 
van oligarchisering. Bij de behandeling van de manier waarop functies vervuld werden 
zien we in hoeverre leden van de grote clusters daarbij betrokken waren en op die manier 
invloed uitoefenden op het reilen zeilen van de ridderschap.

Aan het einde van dit onderzoek naar een aantal kenmerken van de ridderschap van 
Noord-Brabant kijken we kort naar het sociaal-culturele profiel van de leden en vergelij-
ken dit met dat van de totale populatie.88 Uit grafiek 6.7 blijkt dat in de jaren veertig van 
de negentiende eeuw het aantal protestantse en rooms-katholieke ridderschapsleden even 
groot was. Dit evenwicht ontstond in de totale populatie pas in de jaren zeventig en de rid-
derschap had in de eerste helft van de negentiende eeuw dan ook een veel katholiekere 
signatuur dan de totale populatie.
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Zowel 30% van de voor 1830 geboren po-
pulatieleden als van de ridderschapsleden 
heeft een rechtenstudie afgerond. Wel was 
onder de rooms-katholieke ridderschapsle-
den dat aandeel een keer zo hoog als onder 
de protestantse leden. Het lijkt er dus op dat 
voor de eersten de studie heeft gefungeerd 
als extra kwalificatie. Zij hebben dit culture-
le kapitaal ingezet voor het bereiken van een 
goede maatschappelijke positie. Hun protes-
tantse collega’s hadden in meerderheid geen 
behoefte aan zulk kapitaal omdat ze inzetten 
op een carrière in het leger of hun inkomen 
en aanzien dankten aan (groot)grondbezit of 
het bezit van een heerlijkheid. In grote lij-
nen oefenden populatie- en ridderschapsle-
den dezelfde beroepen uit, maar onder de 
ridderschapsleden ontbraken militairen met 
een militaire functie in Noord-Brabant en 
notarissen. De populatieleden die op eniger-
lei wijze betrokken zijn geweest bij de natio-
nale en/of provinciale politiek waren vrijwel 
allemaal lid van de ridderschap en zij vervul-
den hun politieke functies ook voor het over-
grote deel tijdens dat lidmaatschap. Als het 
om de provinciale politiek gaat valt dat ook 
te verwachten, want de functie van de ridderschap was immers het leveren van leden van 
Provinciale Staten. Het merendeel van de adellijke burgemeesters is op enig moment ook 
lid geweest van de ridderschap, maar het bekleden van het burgemeesterschap viel vaak 
niet samen met het lidmaatschap van de ridderschap.

Evenals in de Brabantse ridderschap waren in de Friese en Groningse ridderschap ju-
risten ruimschoots vertegenwoordigd. De Groningse ridderschap kende ten opzichte van 
de Brabantse ridderschap meer leden van Provinciale Staten, ambtenaren, notarissen en 
militairen terwijl deze laatsten ook in de Friese ridderschap ruimschoots aanwezig waren, 
evenals burgemeesters. We kunnen dus wellicht vaststellen dat de Friese en Groningse 
ridderschap een wat adellijker signatuur hadden vanwege het grotere aantal militairen.89 

87   Zie voor de analyse bijlage 12 overzicht 12.8 punt 10.
88   Zie voor de analyse bijlage 12 overzicht 12.8 punt 11.
89   In het Duitse Rijk was een militaire carrière voor zonen uit de adel gebruikelijk. Wienfort spreekt over ‘die enge 

Verflechtung zwischen Adel und Militär’. Wienfort, Der Adel in der Moderne, 28. Zie ook Reif, Adel im 19. und 20. 
Jahrhundert. In Nederland was de adel minder verbonden met het militaire bedrijf dan in Duitsland. Hier was 
eerder sprake van een noblesse de robe dan van een noblesse d’épée. Moes, Onder aristocraten, 89. Na de Belgi-
sche Opstand was de animo van de adel voor een militaire carrière al teruggelopen en ‘1848’ betekende een 
einde aan de ‘priviliged military position’ van de adel. Brusse en Mijnhardt, Towards a new template, 88. Zie ook 
Kuiper, Adel in Friesland, 133-134.

Afb. 6.14 Jonkheer E.M.A. Martini (1796-1863) 
was een van de weinige diplomaten onder de le-
den van de ridderschap van Noord-Brabant. Hij 
werd in 1831 geadmitteerd (Nl-HtBHIC, 1304, 
RNBr, inv.nr. 18, ’s-Hertogenbosch, foto L. Stol-
lenwerk).
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Tevens duidt het grotere aandeel ambtenaren, burgemeesters en statenleden wellicht op 
een sterkere worteling in de provincie, hoewel voor een definitieve uitspraak een meer ge-
detailleerd onderzoek nodig is naar de exacte aard van de functies en achtergronden van 
de betrokken edellieden.

Naast hun beroep of een functie bekleedden ridderschapsleden ook verschillende ande-
re (bestuurs)functies. Op basis van de cijfers geldt dat in het algemeen ridderschapsleden 
vaker dan de overige edellieden in Noord-Brabant lid waren van diverse verenigingen en 
daarin alsook in verschillende commissies meer bestuurlijk actief waren. In hoofdstuk 3 
is behandeld welke verenigingen en edellieden dat dan betreft.

6.4.4 Het karakter van de ridderschap van Noord-Brabant van 1814 tot 1850

Met betrekking tot de samenstelling van de ridderschap van Noord-Brabant en verschil-
lende andere ridderschappen heb ik drie vragen geformuleerd. De eerste vraag is die naar 
de verhouding van de ridderschapsleden en de totale populatie van edellieden in Noord-
Brabant tussen 1813 en 1850. Uit het vorenstaande kunnen we ten eerste concluderen dat 
de leden van de ridderschap een welstandselite vormden waarvan de leden afkomstig wa-
ren uit een niet al te grote groep families. Door de toename van de totale populatie maak-
ten de ridderschapsleden hiervan een steeds kleiner deel uit, maar in 1850 bestond de 
populatie nog altijd voor de helft uit leden van de ridderschap. Deze welstandselite ver-
toonde ten tweede geen ander huwelijksgedrag dan de totale populatie en gedroeg zich 
dus in dit opzicht niet elitair. Toch lijken de leden meer met elkaar verbonden te zijn ge-
weest dan de gehele adelsgroep omdat ze en een relatief grotere mate van aanverwant-
schap vertonen en een grotere mate van bloedverwantschap. De ridderschapsleden lijken 
binnen de Brabantse adelsgroep een hechtere groep te hebben gevormd die ook qua ka-
rakteristiek anderszins afweek van het totaal. De ridderschap had een katholiekere signa-
tuur en de leden waren zowel politiek als bestuurlijk prominenter aanwezig. Ze hadden 
een grotere binding met de provincie maar trokken zich in de loop der tijd wel terug van 
het platteland en uit de andere steden om in de hoofdstad en omgeving te gaan wonen.

De tweede vraag betreft de vergelijking van de ridderschap van Noord-Brabant met die 
uit andere provincies. Ook daar vormden de ridderschapsleden welstandselites die over 
prestige en aanzien beschikten. In een aantal provincies waren die welstandselites waar-
schijnlijk (veel) welgestelder dan in Noord-Brabant. Ook anderszins weken de leden van 
de Brabantse ridderschap af van die van andere ridderschappen, bijvoorbeeld die van Gro-
ningen en Zeeland. Keer op keer moeten we constateren dat de Brabantse ridderschaps-
leden minder verbonden waren met of geworteld in hun provincie dan hun collega’s uit 
andere provincies. Die waren ook onderling meer verbonden via verwantschap en vorm-
den grotere familienetwerken. Pas in de jaren veertig van de negentiende eeuw zien we 
een dergelijke verbondenheid ontstaan in de Brabantse ridderschap, die eerst in 1850 in 
dat opzicht lijkt op die van Groningen, in welke ridderschap de onderlinge verbondenheid 
dan juist teruggelopen is. Een factor die een rol kan hebben gespeeld bij deze verschil-
len is de opmerkelijke groei van de Brabantse ridderschap, dit in tegenstelling tot andere 
ridderschappen. In die van Noord-Brabant bleven tot de jaren veertig van de negentiende 
eeuw voornamelijk leden van nieuwe geslachten toetreden, die het wellicht in verband 
met de gegoedheidseisen wat gemakkelijker hadden dan de leden van oude, al zittende 
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geslachten in andere ridderschappen. Ook in andere ridderschappen zien we overigens 
een toenemende invloed van ‘nieuwe’ adel.

Met het woord ‘nieuw’ kunnen we waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak aanduiden 
van de verschillen tussen de ridderschap van Noord-Brabant en de andere ridderschap-
pen. Met de invloed van de voorgeschiedenis zijn we tevens bij de vraag naar de beteke-
nis van het verleden en of er sprake is van een breuk met dat verleden. De ridderschappen 
van Noord-Brabant en Zeeland waren nieuw en daar zien we dan ook veel ‘nieuwe’ adel. 
In Zeeland was die ‘nieuwe’ adel echter voor een groot deel een continuering van het oude 
regentenpatriciaat. Dat kan ook de oorzaak zijn van de veronderstelde grotere welstand 
van deze groep. Deze voortzetting van het verleden zien we in nog sterkere mate in ande-
re provincies. De ridderschappen van Friesland, Groningen en Limburg bestonden voor 
een groot deel uit ‘oude’ adel en in die van Utrecht en Overijssel werden vooral leden be-
noemd van geslachten die ook vóór 1795 vertegenwoordigd waren. De laatste ridderschap 
kende ook de geringste toeloop van nieuwe geslachten. De samenstelling van de ridder-
schappen in veel provincies lijkt dus ogenschijnlijk een voortzetting van het verleden. De 
invloedrijke, aanzienlijke, al of niet adellijke welstandselites van vóór 1795 keerden terug 
in de ridderschappen.

6.5 De bijeenkomsten van de ridderschap van Noord-Brabant van 1814 tot 1850

De reglementen schreven voor dat de ridderschappen minstens één keer per jaar bijeen-
kwamen. Deze vergaderingen verliepen volgens een redelijk vast stramien, waarbij het 
formele kader gevormd werd door het reglement van de ridderschap en een eventueel re-
glement van orde. In het eerste deel van deze paragraaf zien we hoe de aanwezigen bin-
nen dat kader in de praktijk vorm gaven aan de voorschriften. Dat doen we door te kijken 
naar de inhoud van de vergaderingen en de organisatie van de ridderschap. In het tweede 
deel ga ik in op de betrokkenheid van de ridderschapsleden.90 Daarbij passeren aspecten 
de revue als de aanwezigheid op vergaderingen en de betrokkenheid als gevolg van het 
vervullen van functies en commissielidmaatschappen. In dit deel staat de sociale functie 
van de ridderschap centraal.

6.5.1 Vergaderingen

In de beginjaren duurden de jaarlijkse bijeenkomsten vaak meerdere dagen, vanaf eind 
jaren twintig vergaderde men maar één dag. Elke vergadering kende een aantal vaste pun-
ten, dat we kunnen ontlenen aan het reglement van orde van de ridderschap van Overijs-
sel.91 Het eerste punt na de opening van de vergadering was de verkiezing van de voorzit-
ter voor het lopende jaar. Het behandelen van de zogenaamde ‘brieven van verschoning’ 
vond ook plaats aan het begin.92 Daarna kwam het rapport aan bod van de commissie 
die de aanvragen van kandidaat-leden moest beoordelen, waarna toegelaten leden wer-

90   Bouman, De Ridderschap, 62-76.
91   Reglement voor de Ridderschap van Overijssel (1835), 17-22, bijlage No. 3, Reglement van Orde van 1 juni 1819.
92   Mensema, ‘Inleiding’, 8.
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den binnengeleid en de eed aflegden. Vervolgens was er ruimte voor de behandeling van 
door de voorzitter of leden ingebrachte punten. De leden van de beoordelingscommissie 
werden gekozen, dan wel herkozen en dan ging men over tot de verkiezing van de verte-
genwoordigers in de Provinciale Staten. De belangrijkste onderdelen waren dus de toela-
ting van nieuwe leden en de verkiezingen voor Provinciale Staten.93 De ridderschap van 
Noord-Brabant kende geen reglement van orde, maar op basis van de notulen kunnen we 
vaststellen dat de hiervoor genoemde onderdelen ook van haar vergaderingen de hoofd-
moot uitmaakten.

Op het bemannen van de organisatie ga ik verderop in. Eerst kijk ik naar een aantal an-
dere aspecten die in de loop der jaren een rol gespeeld hebben. Wat opvalt in de notulen 
van de eerste vergaderingen is een zekere mate van ‘onwennigheid’.94 Naast de twijfels bij 
de vaststelling van de reglementen twijfelde men in de oprichtingsvergadering ook over 
een eventueel huldeblijk aan de koning en besloot daarom tot overleg met de andere rid-
derschappen. De tenaamstelling van sommige leden was onjuist en werd op hun verzoek 
aangepast. J.C. van Kretschmar verzocht om de tenaamstelling Kretschmar van Veen in 
plaats van Kretschmar van Wijk en Veen en L.F.J.J.J. van Sasse van Ysselt was per abuis 
aangeduid als Van Sassen. Men vroeg zich ook af hoe te handelen ten aanzien van die le-
den die de eed niet persoonlijk konden afleggen en besloot op 1 mei 1815 dat die voor-

lopig schriftelijk konden worden ingediend. 
Dat hebben vier leden in de loop der jaren 
ook gedaan, namelijk W.F. van Bylandt, A. 
van Dopff, J.B.F.W. de Raet en L.J.H. de van 
der Schueren. Daarnaast hebben vier leden 
die niet aanwezig waren in de vergadering 
waarin zij werden toegelaten later de eed af-
gelegd, namelijk A.J.J.C. de Voocht, E.M.A. 
Martini, C.D.E.J. Bangeman Huijgens en 
Ch.P. de Senarclens de Grancy. Voor zover ik 
heb kunnen nagaan heeft C.G.I. van Boecop 
nooit de eed afgelegd. Hij werd in 1837 lid en 
overleed een aantal maanden voor de verga-
dering van 1841.

Bij het afleggen van de eed hoorde ook 
het tekenen van de hiervoor behandelde ver-
klaring waarin men beloofde de verbonden 
goederen of renten niet te zullen vervreem-
den of belasten. In de vergadering van 1816 
kwam het kostuum voor de ridderschapsle-
den ter sprake en het toen behandelde voor-
stel werd door de koning goedgekeurd en in 
de vergadering van 1817 kon men meedelen 
dat het borduursel van de rokken was ver-
vaardigd en dat men knopen had laten ma-
ken die de leden konden aanschaffen. In 
later jaren liet men knopen uit Engeland ko-

Afb. 6.15 L.J.H. ridder de van der Schueren 
(1800-1886) werd samen met zijn broer J.F. rid-
der de van der Schueren (1798-1880) in 1822 
geadmitteerd in de ridderschap van Noord-Bra-
bant. Hij was tijdens zijn admissie niet aanwezig 
en is een van de vier leden die hun eed schrifte-
lijk hebben ingediend (Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, 
inv.nr. 18, ’s-Gravenhage, foto M. Verveer).
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men en veel nieuwe leden schaften deze aan. Het kostuum werd ook na 1850 nog door de 
leden gedragen.95

In 1821 nam de ridderschap van Noord-Brabant het bijzondere besluit om voortaan een 
gezamenlijk diner te houden op kosten van de aanwezige leden en uit een bijdrage uit de 
betaalde boetes.96 De achtergronden van dit besluit zijn onbekend maar wellicht hoopte 
men op die manier de aanwezigheid van de leden te stimuleren of misschien wilde men 
de ridderschap omvormen tot iets meer dan alleen maar een kiesvereniging. Ik ben bij de 
andere ridderschappen dit middel om de betrokkenheid en onderlinge cohesie te bevor-
deren niet tegengekomen.97

De commissie die zich bezighield met de organisatie zag zich soms wel voor moeilijk-
heden geplaatst. Men wist niet van tevoren wie er wel of niet kwam en ook de betaling van 
de verschuldigde bijdragen verliep niet altijd even soepel. In de jaren veertig stemde men 
een aantal malen over de eigen bijdrage van de leden en dit leidde er in 1846 toe dat met 
elf tegen vijf stemmen werd besloten om de kosten van het diner voortaan uit de midde-
len van de ridderschap te voldoen waarbij voor iedere deelnemer een halve fles wijn voor 
eigen rekening kwam.98 Dit houdt in dat op dat moment de drank grotendeels door de 
deelnemers zelf werd betaald. Op de rekeningen uit de jaren 1848-1850 staat een veel gro-
ter aantal flessen wijn vermeld, zodat in die jaren een deel van de drankrekening werd be-
taald uit de kas van de ridderschap.99

Een kwestie die in de vergaderingen van 1822 en 1823 aan bod kwam, was de tenaam-
stelling van J.W. Half-Wassenaer, die in de notulen afwisselend voorkomt als ‘Van Onsen-
oort’ of ‘Wassenaar’. Hij ondertekende steeds met ‘Wassenaer’ omdat hij stelde recht te 
hebben op die naam. In augustus 1821 had de HRvA al een brief gestuurd aan de ridder-
schappen dat geen andere titulatuur mocht worden gebruikt dan vermeld in het KB van 
de benoeming of het gelichte diploma. In het geval van Half-Wassenaer betekende dit dat 
hij zich moest conformeren aan de tenaamstelling uit de akte van bewijs van 22 oktober 
1821. Deze akte van bewijs werd door de vergadering in afwezigheid van Half-Wassenaer 
besproken en men besloot dat indien hij halsstarrig bleef, hiervan de HRvA te berichten. 
Half-Wassenaer kondigde daarop aan bij zijn standpunt te blijven en weigerde de notulen 
te tekenen. De ridderschap stuurde een verslag van de hele gang van zaken aan de HRvA 
met de vraag hoe nu verder te handelen. Het jaar daarop bleek Half-Wassenaer zich echter 
bij de gang van zaken te hebben neergelegd en diende hij de akte van bewijs in zodat hij 

93   Zie ook Van der Zeijden, ‘De staatkundige rol van de ridderschap’, 177. 
94   Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 30 maart en 1 mei 1815.
95   Het kostuum is in het KB van 15 oktober 1816 als volgt omschreven: ‘Een donker-blaauw laken gekleede rok, 

met goud geborduurd, volgens de teekening in het archief berustende, blaauwe voering en vergulde knoopen, 
met de initiale letters R. v. N. B. en daar boven de kroon van het Provinciaal wapen, een wit vest en broek, met 
knoopen naar verkiezing; een driekanten hoed met gouden lis en knoop als aan den rok, een liggende pluim en 
een vergulde degen’. Reglement Noord-Brabant (1923), 7, 24; Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 7 okto-
ber 1816, 12 mei 1817, 3 juni 1823 en 31 mei 1838; inv.nr. 5, Brief van 29 mei 1838.

96   Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 4 juni 1821.
97   Alleen de ridderschap van Overijssel ging 1856 over tot het houden van een diner om de interesse van de leden 

in de vergaderingen te bevorderen. Mensema, ‘Van ridderschap naar “zedelyk ligchaam” ’, 134.
98   Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 1 juni 1833, 3 juni 1845 en 2 juni 1846.
99   Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 5, rekeningen van 1 juni 1842, 1 juni 1843, 30 mei 1844, 1 juni 1846, 1848, reke-

ning bij jaarrekening 1850-1851. In 1842 kostte een couvert f 5, de daaropvolgende jaren f 6 en in 1850 f 6,30. De 
kosten per persoon stegen van f 7 via f 7,50 en f 8 naar f 10,50 in 1848 en 1850.
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officieel geadmitteerd werd als Half-Wassenaer. Vanaf dat moment zien we hem in de no-
tulen dan ook terug als ‘Halfwassenaar’.100 De aandacht die men in de vergaderingen aan 
deze kwestie besteedde en ook de ruimte die de nog te behandelen ‘brieven van verscho-
ning’ innamen in de notulen, zijn een voorbeeld van een typisch adellijke vergadercultuur 
waarin veel tijd werd ingeruimd voor ceremoniële en in onze ogen onbenullige zaken.101

6.5.2 Organisatie

De organisatie van de ridderschap bestond uit twee belangrijke functies, de voorzitter en 
de secretaris/kassier, en een aantal commissies. De vervulling van deze functies en de 
wijze waarop de leden van de ridderschap dat regelden maakt het een en ander duidelijk 
over de informele verhoudingen en de prestigecode.102 In het hierna volgende ga ik in op 
invulling van de beide bestuursfuncties en de bemanning van de commissies waarbij ik 
steeds probeer te achterhalen waarom de leden van de ridderschap tot de keuzes kwamen 
die ze maakten.

Functionarissen
De belangrijkste man in de organisatie van de ridderschap was de voorzitter. Hij had grote 
invloed op dat wat ter vergadering besproken werd, had zitting in de commissie die kan-
didaat-leden moest beoordelen en handelde gedurende het jaar allerlei zaken naar eigen 
goeddunken af.103 De voorzitters van de oprichtingsvergaderingen van de verschillende 
ridderschappen waren door koning Willem I benoemd. Het reglement van de Brabantse 
ridderschap bepaalde in tegenstelling tot de andere ridderschappen niets over het voorzit-
terschap. Dat bleek in de praktijk geen verschil te maken. In de oprichtingsvergadering 
werd de door de koning benoemde voorzitter, J. van der Dussen, eenparig gekozen hoewel 
tegen hem buiten de ridderschap bezwaren bestonden.104 Na het overlijden van Van der 
Dussen in 1820 stond de ridderschap in 1821 voor de vraag hoe te handelen. Het lid M. 
Bowier fungeerde in de vergadering van 1 juni als provisorisch voorzitter. Men besloot in 
aansluiting op dat wat bij een aantal andere ridderschappen gebruikelijk was, tot een jaar-
lijkse verkiezing waarbij de zittende voorzitter herkozen kon worden.105 De stemming zou 
mondeling plaatsvinden en de voorzitter moest eenparig gekozen worden. De verkiezing 
van dat jaar resulteerde in het voorzitterschap van de provisorische voorzitter, M. Bowier.106

In de Groningse ridderschap heeft anciënniteit bij de verkiezing voor het voorzitter-
schap een grote, maar niet altijd doorslaggevende rol heeft gespeeld.107 De vraag is nu 
welke factoren een rol gespeeld hebben bij de voorzittersverkiezingen van de Brabant-
se ridderschap. Ik heb alle verkiezingen onder de loep genomen en dat levert het vol-
gende beeld op.108 Bij de verkiezing van M. Bowier in 1821 lijkt anciënniteit doorslagge-
vend te zijn geweest. Vanaf de verkiezing van J.D. van Tuyll van Serooskerken in 1830 is 
er heel vaak geen sprake meer van eenparigheid. Bij zijn verkiezing speelde aanzien een 
rol, maar waarschijnlijk was ook hier anciënniteit doorslaggevend. Gezien de tegenstem-
men bij zijn herverkiezingen stond zijn voorzitterschap bij sommige leden ter discussie. 
H.M. de Kock werd in 1844 waarschijnlijk verkozen vanwege zijn aanzien als ex-minis-
ter en lid van de Eerste Kamer. In de jaren veertig waren de rooms-katholieke leden voor 
het eerst in de meerderheid en dus lijkt het logisch dat in 1845 voor het eerst een rooms-
katholieke voorzitter gekozen werd, namelijk J.B.J.H.O.A. van Hugenpoth van Stockum. 
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Ook bij zijn verkiezing is anciënniteit ech-
ter waarschijnlijk wel degelijk van belang ge-
weest. Hij ondervond bij de verkiezingen van 
1847 wat tegenstand. In 1850, toen het woe-
lige tijden waren voor de ridderschap, kozen 
de leden voor een krachtige persoon met een 
aanzienlijk netwerk en goede verbindingen 
aan hef hof, namelijk A.J.L. van den Bogae-
rde van Terbrugge.

In deze reeks verkiezingen vallen een aan-
tal zaken op. Ten eerste treedt het mechanis-
me op dat we in deze tijd ook bij allerlei an-
dere verkiezingen zien, namelijk dat iemand 
die eenmaal gekozen is in principe wordt 
herkozen.109 Daarom blijkt in de praktijk 
het voorzitterschap van de Brabantse ridder-
schap evenals dat van bijvoorbeeld de Frie-
se en Gelderse ridderschap een functie voor 
het leven te zijn geweest.110 Ten tweede zien 
we dat het grote belang van anciënniteit door 
deze reeks bevestigd wordt maar dat ook de 
andere aspecten, zoals aanzien en politieke 
positie, wel degelijk een rol speelden. Of de gekozen voorzitters ook natuurlijke leiders 
waren weet ik niet, maar pas in de jaren veertig is er sprake van een echte spreiding van de 
stemmen. Ten slotte hebben de leden niet voor de keuze gestaan of de gouverneur van de 
provincie ook de voorzitter van de ridderschap zou moeten zijn omdat in Noord-Brabant 

100   Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 31 mei en 1 juni 1822, 2 juni 1823; inv.nr. 4, f. 46, 52 en 67; Nijkamp 
e.a., De Nederlandse adel, 106. Vergelijk Van Sasse van Ysselt, ‘Inleiding’, 3.

101   Vergelijk Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 180.
102   Bouman, De Ridderschap, 33; Kuiper stelt: ‘de notulen [verraden] een soort prestigecode waarbij allen aan el-

kaar gelijk zijn, maar de een toch meer gelijk dan de ander.’ Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 180.
103   Vergelijk Bouman, De Ridderschap, 33-34. In 1846 machtigde de voorzitter de overige leden van de commis-

sie-papieren die toen optrad als dagelijks bestuur om voorkomende zaken bij zijn afwezigheid te regelen. Nl-
HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 7, Notulen ‘commissie’ bestuur Ridderschap, 1844-1912, notulen 28 april 1846.

104   Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 30 maart 1815. Zie voor de bezwaren hoofdstuk 2 noot 152.
105   De leden van de Friese ridderschap vonden het voorzitterschap een functie voor het leven en alle voorzitters 

op één na zijn tot aan hun dood voorzitter gebleven. Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 176.
106   Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 1 juni 1821. In andere ridderschappen werd gestemd met gesloten 

briefjes. Zie bijvoorbeeld Bouman, De Ridderschap, 33.
107   ‘Leeftijd is dus wel belangrijk, maar niet de doorslaggevende factor voor een keuze; men stemt niet automa-

tisch op het oudste lid. […] Het is duidelijk dat geschiktheid, betrokkenheid en beschikbaarheid samen strij-
den met leeftijd in de afweging. […] Dus wordt Sickinghe verkozen en blijft het beeld dat de Ridderschap sterkt 
hecht aan anciënniteit intact. Bouman, De Ridderschap, 34-43, citaten 39 en 40. Kuiper noemt naast leeftijd 
ook de politieke reputatie van de kandidaten als bepalende factor. Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 178.

108   Zie voor een complete weergave bijlage 12 overzicht 12.9.
109   Zie ook Bouman, De Ridderschap, 41.
110   Zie noot 105. In de ridderschappen van Groningen en Overijssel bekleedden niet alle voorzitters die functie 

tot aan hun dood. In de Gelderse ridderschap was alleen de eerste voorzitter één jaar actief, de volgende drie 
bleven tot hun dood voorzitter.

Afb. 6.16 H.M. baron de Kock (1779-1845), 1834. 
Hij was sinds 1836 lid van de ridderschap van 
Noord-Brabant en werd in 1844 tot voorzitter ge-
kozen, waarschijnlijk vanwege zijn aanzien als 
ex-minister en lid van de Eerste Kamer (J. Hari 
sr., schilderij, www.paleishetloo.nl).
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geen enkele gouverneur tijdens zijn gouverneurschap lid is geweest van de ridderschap. 
In Friesland, Gelderland, Overijssel en Utrecht kende men deze dubbelfunctie wel en in 
Groningen bestond die mogelijkheid ook maar hebben de leden van de ridderschap daar 
niet voor gekozen.111

Naast de voorzitter was de enige andere permanente functionaris de griffier of secretaris 
die vaak ook de functie vervulde van thesaurier of kassier. De leden van de ridderschap 
wilden een secretaris aanstellen zodra men over voldoende inkomsten beschikte. Nu kan 
een vereniging niet functioneren zonder secretaris en dus werd het lid M. Bowier in de 
oprichtingsvergadering gevraagd deze functie voorlopig op zich te nemen. Hij vond zelf 
dat hiervoor een jonger lid meer in aanmerking kwam, maar aanvaardde de functie na de 
toestemming van de vergadering om een schrijver aan te mogen stellen. Omdat de ridder-
schap ook beschikte over een kas waarin bijvoorbeeld de entreegelden en de boetes gestort 
werden, verklaarde Bowier zich in 1816 bereid ook het beheer hiervan op zich te nemen.112 
Behalve met het maken van de notulen en het bijhouden van de ledenadministratie hield 
de secretaris zich ook onledig met het bijhouden van de correspondentie met bijvoorbeeld 
de Hoge Raad van Adel of het gouvernement.

De notulen zoals die door de secretaris geproduceerd werden zijn geen exacte weergave 
van het verloop van een vergadering. We vinden hierin geen discussies weergegeven, de 
argumenten en meningen van afzonderlijke leden hebben hun weg niet gevonden naar de 
verslagen. De notulen zijn een puntsgewijze opsomming van de behandelde onderdelen en 
de genomen besluiten.113 Vandaar dat het ten aanzien van het waarom van bepaalde hande-
lingen en besluiten moet blijven bij meer of minder beargumenteerde veronderstellingen.

Nadat Bowier in 1821 voorzitter was geworden, moest men een andere oplossing zoe-
ken voor de functie van secretaris. De financiële draagkracht van de ridderschap was in-
tussen zodanig dat men in staat was een secretaris (gedeeltelijk) te bekostigen.114 In de ver-
gadering van 1825 werd bepaald dat een secretaris een meerderjarige Nederlander moest 
zijn die vast domicilie hield in Noord-Brabant. Hij kreeg voorlopig een onkostenvergoe-
ding van f 25 per vergadering en eenzelfde bedrag voor de werkzaamheden verbonden 
aan de toetreding van een nieuw lid. Zodra dat financieel verantwoord was, zou de secre-
taris een vast traktement ontvangen. Dat gebeurde pas in 1838 toen het traktement werd 
vastgesteld op f 100. De sollicitant Daniel Bowier, een neef van voorzitter M. Bowier, werd 
aangenomen.115 Hiermee kreeg de ridderschap een secretaris die niet uit haar midden af-
komstig was. Een opmerkelijke keuze voor deze belangrijke en centrale functie waarvan 
de bekleder ook invloed kon uitoefenen.116 In de jaren veertig volgde nog een uitbreiding 
van zijn taak toen hij voor elke vergadering een lijst van nog door de leden te betalen be-
dragen moest opstellen. Deze lijsten vinden we vanaf dat moment ook terug tussen de 
bijlagen bij de notulen.117

In 1847 overleed Daniel Bowier en dus moest men in 1848 op zoek naar een opvolger. 
Opnieuw had iemand van buiten de ridderschap gesolliciteerd, namelijk Hugo van Rens-
selaer Bowier, de zoon van het lid J. Bowier en een neef van de overleden Daniel Bowier. Er 
stelde zich ook een lid beschikbaar voor de functie en bij de stemming kreeg hij 19 van de 26 
stemmen. De ridderschap koos daarmee niet opnieuw voor een buitenstaander, maar voor 
J.G.H.A. van Hugenpoth, schoonzoon en neef van voorzitter J.B.J.H.O.A. van Hugenpoth 
van Stockum en op het moment van zijn verkiezing ook lid van de commissie die de papie-
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ren van aspirant-leden moest beoordelen. Door hem te kiezen volgde de ridderschap het pa-
troon van andere ridderschappen die voor deze functie vaak een van de jongere leden aan-
stelden.118 Daarnaast had hij door zijn familierelaties met andere leden en het lidmaatschap 
van de belangrijkste commissie binnen de ridderschap al een tamelijk prominente plaats.

Commissies
Dat brengt ons op de verschillende commissies die in de loop der jaren korter of langer func-
tioneerden. De meeste daarvan kunnen we als ad-hoc-commissies betitelen. De leden ervan 
werden voor een bepaalde taak of ter gelegenheid van een bepaalde gebeurtenis benoemd.119 
De eerste, belangrijke commissie die in 1815 het reglement op moest stellen werd bemand 
door de voorzitter, de voorlopig secretaris en één lid. Bij de bemanning van de overige com-
missies koos men voor continuïteit, want één lid maakte zelfs deel uit van alle commissies. 
In de commissie van 1823 was er ook ruimte voor jonge leden, maar de overige commissie-
leden waren wat oudere mannen die anderszins weinig actief waren in de ridderschap.120

De belangrijkste commissie was de ‘commissie-papieren’, die tot taak had de door aspi-
rant-leden bij hun aanvraag ingediende documenten te beoordelen en hiervan verslag te 
doen op de jaarlijkse vergadering waarna er over de toetreding gestemd werd. De commis-
sie bestond uit vier leden met de voorzitter aan het hoofd. In de ridderschap van Noord-
Brabant moest de motivatie van tegenstemmers worden vastgelegd in de notulen, maar 
blijkbaar heeft deze situatie zich niet voorgedaan, want in de notulen komen we iets der-
gelijks niet tegen. De leden van de commissie moesten elk jaar gekozen of herkozen wor-
den en bij de beoordeling van bloedverwanten tot in de vierde graad mochten zij niet be-
trokken zijn.

In 1817 besloot de vergadering naar aanleiding van de aanvraag van W.A.A.L. von 
Geusau de commissie in te stellen.121 Bij de samenstelling van de eerste commissie lijkt 
anciënniteit geen rol gespeeld te hebben en dat bleef zo tot 1848 toen J. Bowier hieraan 

111    Bouman, De Ridderschap, 36; Kuiper, ‘Van familieregering naar isolement’, 71; Beekelaar, ‘Adel en Ridder-
schap’, 14; Schimmelpenninck van der Oije, ‘Van gewest naar vaderland’, 258.

112    Deze taak ressorteerde in andere ridderschappen onder de voorzitter. Zie bijvoorbeeld Kuiper, ‘Adel in Fries-
land’, 178.

113    Vergelijk Bouman, De Ridderschap, 44. In artikel 12 van het reglement van de ridderschap van Groningen 
werd zelfs uitdrukkelijk verboden dat iemands mening in de notulen werd opgenomen.

114    De ridderschap had per 1 juni 1825 ruim f 285 in kas en was eigenaar van certificaten in het Grootboek Natio-
nale Werkelijke Schuld voor een bedrag van f 2.600. Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 4, f. 94.

115    Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 4, f. 97; inv.nr. 1, notulen 31 mei 1826 en 31 mei 1838. In de huidige tijd zou de 
secretaris een onkostenvergoeding van € 265 en later een traktement van € 993 hebben ontvangen (berekend 
met behulp van www.iisg.nl/hpw/calculate.php).

116   Vergelijk Bouman, De Ridderschap, 45-46. De ridderschap van Overijssel heeft twee griffiers gehad die beiden 
afkomstig waren van buiten de ridderschap. Mensema, Inventaris, 38 bijlage 2. De ridderschap van Gelderland 
heeft tot 1850 drie secretarissen-thesaurier gehad, van wie er één ambtelijk secretaris was en één pas na het 
vervullen van de functie lid werd van de ridderschap. Schimmelpenninck van der Oije, Adel en ridderschap in 
Gelderland, 328-329, bijlage 3.

117    Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 1 juni 1841.
118    Bouman, De Ridderschap, 46; Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 178 en ‘Van familieregering naar isolement’, 71.
119   Zie voor de bemanning bijlage 12 overzicht 12.10 punt 1 t/m 5.
120   Vergelijk Bouman, De Ridderschap, 48, 64-67. In de Groningse ridderschap was er in de ad-hoc commissies 

ook plaats voor jongere leden die zo een rol konden spelen binnen de ridderschap.
121    Zie voor de bemanning bijlage 12 overzicht 12.10 punt 6.
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wellicht zijn verkiezing te danken had. De leden van deze commissie bekleedden een ver-
trouwensfunctie en dat zal bij alle benoemingen een rol gespeeld hebben. Zij kregen im-
mers inzicht in (een deel van) de financiële positie van toekomstige leden en moesten in 
staat zijn de aangeleverde informatie op waarde te schatten. Wellicht dat men daarom in 
1817 koos voor twee leden aan wie men ook het opstellen van de reglementen had toever-
trouwd en voor twee leden van wie er één een aanzienlijke grondeigenaar was en de ander 
een belangrijke rooms-katholieke bestuurder. Vanaf 1821 tot 1848 heeft de commissie be-
staan uit twee protestanten en twee rooms-katholieken en het evenwicht tussen de religies 
is dus waarschijnlijk eveneens een factor geweest. Ten slotte zijn bij de benoemingen in 
1837 en 1846 familierelaties waarschijnlijk van belang geweest.

In de notulen lezen we niets over het verbod betreffende het beoordelen van bloedver-
wanten tot in de vierde graad. Deze situatie heeft zich drie keer voorgedaan maar het is 
niet altijd duidelijk of het betreffende familielid zich niet bemoeid heeft met de procedu-
re. Alleen in 1847 was J.B.J.H.O.A. van Hugenpoth van Stockum niet aanwezig toen de 
toetreding van zijn zoon J.B.C.J.C.C.M. van Hugenpoth van Stockum besproken werd en 
verliet diens neef J.G.H.A. van Hugenpoth de vergadering.122 Het is opmerkelijk dat er ten 
aanzien van aanverwantschap geen bepaling bestond hoewel zwagers vaak samen deel 
uitmaakten van een ridderschap. Ook in Noord-Brabant maakte een aantal keren een aan-
verwant van een aspirant-lid deel uit van de commissie-papieren.123

De commissie heeft haar werk goed gedaan. We lezen in de notulen niets over tegen-
stemmen bij de toelating van nieuwe leden. Iedereen wist wat er van hem verlangd werd, 
behalve in 1817 toen Von Geusau lid wilde worden en niet aan de bepalingen van het re-
glement voldeed. Hier is waarschijnlijk sprake geweest van onbekendheid met de exacte 
voorschriften en wellicht de al eerder geconstateerde onwennigheid.124 Opvallend is wel 
dat blijkbaar niet altijd alle leden van de commissie bij de beoordeling betrokken waren.125 
De notulen uit 1828 vermelden voor het eerst de uitslag van een stemming over de aspi-
rant-leden.126 In 1841 volgde een verdere aanscherping van de toetredingsprocedure door-
dat de commissie opdracht kreeg van de vergadering voortaan inzage te eisen van de be-
wijzen van eigendom.127

In ieder geval vanaf de jaren dertig maar wellicht al eerder trad de commissie-papieren 
ook op als een soort dagelijks bestuur. In 1832 kreeg de commissie opdracht van de ver-
gadering om een brief namens de koning betreffende de verhoging van het entreegeld 
te beantwoorden.128 Vanaf de jaren veertig zijn er in de vorm van notulen bewijzen van 
het feit dat de commissie zich bezighield met de correspondentie, controle van de jaar-
rekening, voorbereiden van de jaarlijkse vergadering, organisatie van het diner en afwik-
keling van financiële zaken. De voorzitter van de ridderschap was niet altijd aanwezig 
bij de vergaderingen van de commissie en bij diens afwezigheid trad het oudste lid op 
als voorzitter.129

6.5.3 Betrokkenheid

We kunnen de leden van de ridderschap beschouwen als de elite van de provinciale adel. 
Aan het lidmaatschap was een zeker prestige verbonden wat bijvoorbeeld blijkt uit de ver-
melding van dat lidmaatschap op rouwbrieven of het uitreiken van een diploma aan de 
leden.130 De ridderschap was meer dan alleen maar een kiescollege, het was een adellijk 
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elite netwerk. Om een stevige positie binnen dit netwerk in te nemen en zo de vruchten 
van het lidmaatschap te kunnen plukken was het voor een lid noodzakelijk om betrok-
kenheid te tonen met het reilen en zeilen van de ridderschap. Dit kon hij doen door de 
vergaderingen te bezoeken en daarnaast waar mogelijk een functie te bekleden.131 Ik heb 
daarom onderzocht welke leden de vergaderingen wel of niet bezochten en wie daarnaast 
binnen de organisatie van de ridderschap actief was.

Vooral in de eerste jaren hebben de leden geworsteld met de praktische invulling van 
het ingevoerde boetesysteem. Een aanzienlijk deel van de notulen handelt over de behan-
deling van de brieven van verschoning en de bepaling van wat wel en niet acceptabel was 
als reden van verhindering en de wijze waarop dit aan de vergadering gemeld moest wor-
den.132 Nadat in de twee vergaderingen van 1815 al leden zonder kennisgeving afwezig wa-
ren geweest, bevestigde de vergadering in 1816 nog een keer in overeenstemming met het 
reglement dat leden die zonder kennisgeving en/of voldoende reden afwezig waren, een 
boete moesten betalen. In 1817 scherpte men deze bepaling verder aan. Leden die afwe-
zig waren moesten een bewijs leveren voor de reden van hun afwezigheid. Overigens was 
daarbij het woord van eer voldoende bewijs. Het was ook niet noodzakelijk dat het bewijs 
voor de vergadering werd geleverd want het komt verschillende malen voor dat leden die 
een boete opgelegd kregen later kwijtschelding ontvingen als ze alsnog bewezen waarom 
ze niet aanwezig konden zijn.133

122   In 1822 trad J. Bowier toe, de neef van de voorzitter en dus toegevoegd lid van de commissie, M. Bowier. In 
1831 werd E.M.A. Martini lid toen zijn broer A. Martini lid van de commissie was. In 1847 werd J.B.C.J.C.C.M. 
van Hugenpoth van Stockum lid terwijl zijn vader J.B.J.H.O.A. van Hugenpoth van Stockum voorzitter was 
en zijn neef J.G.H.A. van Hugenpoth lid van de commissie. Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 7, notulen 20 mei 
1847.

123    Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 179. In 1830 werd de zwager van het commissielid J.W. Half-Wassenaer, A.Th. van 
Rijckevorsel van Kessel, lid. Op 1 juni 1843 volgde de toetreding van Ch.P. de Senarclens de Grancy, die een 
maand later de schoonzoon zou worden van het commissielid A. Martini. In 1847 traden T.E.J.H. van Groten-
huis van Onstein en J.B.C.J.C.C.M. van Hugenpoth van Stockum toe tot de ridderschap. De eerste was een 
schoonzoon van de voorzitter J.B.J.H.O.A. van Hugenpoth van Stockum en zijn vrouw was een zuster van de 
echtgenote van het commissielid J.G.H.A. van Hugenpoth. De tweede was een zwager van dit commissielid.

124   Von Geusau werd overigens in 1821 alsnog toegelaten. Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 13 mei 1817 
en 1 juni 1821.

125    In 1819 werd de toelating van A.F. Speelman beoordeeld door J. van der Dussen, M. Bowier en O.A.M.G. de 
Senarclens de Grancy en in 1821 de toelating van W.A.A.L. von Geusau door O.A.M.G. de Senarclens de Gran-
cy, D.J.F. van Hogendorp en J.W. Half-Wassenaer. Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 2 juni 1819 en 1 
juni 1821.

126   Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 2 juni 1828. De twee broers L.J.A.A. de la Court en J.P.J.A. de la Court 
werden na een eenparig genomen besluit toegelaten.

127   Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 1 juni 1841.
128   Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 30 mei 1832. De jaarlijkse commissie van de ridderschap van Gro-

ningen hield zich overigens al veel eerder bezig met zaken als het opstellen van een Reglement van Orde, een 
aanvulling op het Reglement en de controle op het beheer van het Fonds van de ridderschap. Bouman, De 
Ridderschap, 49-50.

129   Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 7.
130   Nl-HtBHIC, 319, DJvZ, inv.nr. 17, dossier Martini, rouwbrief H.B. Martini van 16 december 1848; 1304, RNBr, 

inv.nr. 3, f. 20, 33; inv.nr. 4, f. 60; inv.nr. 5, Rouwbrief F. van Harencarspel Eckhardt. In 1848 besloot de ridder-
schap een diploma uit te reiken aan de leden. Zie paragraaf 6.5.4.

131    Vergelijk Bouman, De Ridderschap, 62.
132    Zie voor de term ‘brieven van verschoning’ Mensema, ‘Inleiding’, 8.
133    Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 7 oktober 1816 en 12 mei 1817.
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Als we kijken naar de redenen waarom leden niet aanwezig waren,134 dan blijkt dat ziek-
te de meest voorkomende oorzaak was. Twee leden hebben bijvoorbeeld om die reden 
nooit een vergadering bezocht. Een groep leden die geregeld schitterde door afwezigheid 
waren de militairen omdat zij vanwege dienstzaken vaak elders verbleven. Zij moesten 
in de eerste jaren toch een boete betalen. Dat veranderde pas in 1832, toen de vergade-
ring besliste dat indien leden afwezig waren als gevolg van zowel burgerlijke als militaire 
dienstzaken en dit tijdig meldden, zij niet beboet werden. De meeste leden die afwezig 
waren betaalden zonder mopperen hun boete. Vanaf de jaren dertig ontbreken dit soort 
uitgebreide discussies in de notulen. Ze hebben plaatsgemaakt voor de zakelijke vermel-
ding van de afwezigen en de al of niet te betalen boeten. Vanaf de jaren veertig zijn de 
uitslagen van de stemmingen over het al of niet verstrekken van een boete in de notulen 
vermeld. Dan blijkt ook dat er soms grote verdeeldheid heerste onder de leden. De meest 
bijzondere stemming vond plaats in 1841 toen de leden beslisten dat de uitstaande boetes 
van het overleden lid C.G.I. van Boecop, die nooit een vergadering bezocht had, werden 
verhaald op de erfgenamen.

Op geen enkele vergadering zijn alle leden aanwezig geweest en dankzij het boetestelsel 
hebben we een aardig inzicht gekregen in de redenen waarom ze afwezig waren. Omdat 
bij elke vergadering de notulen openen met een lijst van aanwezigen is het mogelijk een 
goed overzicht te krijgen van de mate van aanwezigheid/afwezigheid. In grafiek 6.8 is dit 
zichtbaar gemaakt door het aantal op de vergadering aanwezige leden af te zetten tegen 
het aantal leden van dat jaar en van deze percentages over een aantal jaren het gemiddelde 
te berekenen. Dan blijkt dat de leden de vergaderingen het slechts bezochten in de eerste 
en in de laatste jaren. Onder de benoemden bevonden zich een aantal oude en ziekelijke 
mannen, zodat de relatief slechte aanwezigheid in de eerste jaren geen verrassing is. In de 
laatste periode waren een aantal leden al op leeftijd zodat het hen wellicht niet makkelijk 
viel de vergaderingen te bezoeken.

Daarnaast geven de notulen de indruk dat degenen die wel aanwezig waren in het al-
gemeen ook soepeler dan in eerdere perioden omgingen met de afzeggingen, gezien het 
grote aantal afzeggingen dat niet beboet werd. Blijkbaar vond men dat andere bezighe-
den of omstandigheden belangrijker konden zijn dan het bijwonen van de vergaderingen 
van een kiescollege dat sinds eind jaren twintig in principe niet elk jaar in actie hoefde 
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Grafiek 6.8 Overzicht van het gemiddeld aantal aanwezige leden in de vergaderingen van de 

ridderschap van Noord-Brabant in de periode 1814-1850

Bron: Notulen van de vergaderingen van de ridderschap van Noord-Brabant van 1815 tot en met 1850 en de leden-
lijsten van de ridderschap van Noord-Brabant.
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te komen en waarbij zittende leden vaak herkozen werden.135 Overigens is het niet zo dat 
in de jaren dat de leden hun kiesrecht moesten uitoefenen de opkomst structureel hoger 
was. Wel kan het zo zijn dat de wijziging van het kiesrecht verschillende leden in de eer-
ste helft van de jaren dertig verleid heeft sneller te besluiten thuis te blijven. Juist in die 
periode zien we een aanzienlijk lagere gemiddelde opkomst. De opkomst bij de vergade-
ringen van de ridderschap van Groningen, die ook een boetesysteem kende, was iets lager 
dan de opkomst in grafiek 6.8, terwijl de opkomst in Friesland, een ridderschap zonder 
boetesysteem, veel slechter was.136

Hoewel de leden van de ridderschap van Noord-Brabant in vergelijking met hun colle-
ga’s in andere provincies dus niet te klagen hadden over de opkomst, zijn er leden geweest 
die nooit of vrijwel nooit op de vergaderingen zijn verschenen.137 Onder hen bevonden 
zich mannen die wegens ziekte afwezig waren, militairen en een diplomaat. Sommigen 
woonden ook niet in de provincie. We mogen veronderstellen dat voor een aantal van 
hen het aan het lidmaatschap verbonden prestige van belang is geweest. Ze meldden zich 
meestal wel af en lijken in ieder geval minder onverschillig tegenover hun lidmaatschap 
te hebben gestaan dan hun Groningse collega’s, die daartoe vaak niet de moeite namen.138

Er waren leden die hun lidmaatschap zeer serieus namen en die (vrijwel) altijd op de 
vergaderingen aanwezig waren.139 Het was natuurlijk voor leden die gedurende een lange 
periode deel uit hebben gemaakt van de ridderschap minder gemakkelijk om op elke ver-
gadering weer present te zijn. De leden van de ridderschap behoorden niet tot de jongsten 
en kampten dus regelmatig met ziekte en fysiek ongemak. Daarnaast bekleedden zij vaak 
ook allerlei functies die het hun onmogelijk maakten de vergaderingen bij te wonen. Ver-
der was het zeker in de negentiende eeuw niet altijd eenvoudig om de jaarlijkse reis naar 
’s-Hertogenbosch te ondernemen.140 Ik heb daarom ook gekeken naar leden die geduren-
de een lange periode lid zijn geweest en tijdens hun lidmaatschap vrijwel alle vergaderin-
gen hebben bijgewoond.141 Gedurende een groot deel van hun lidmaatschap verkeerden 
deze mannen in de kracht van hun leven en beschikten ze blijkbaar over een goede ge-
zondheid. Daarnaast woonden ze op twee na in ’s-Hertogenbosch of omgeving waardoor 
ze minder problemen met het reizen kenden. Ze hebben bijna allemaal een belangrijke 
functie binnen de ridderschap vervuld en voelden waarschijnlijk uit dien hoofde een ze-
kere verantwoordelijkheid om aanwezig te zijn.

Er waren dus leden die hun betrokkenheid bij de ridderschap lieten zien door zo vaak 
mogelijk de vergaderingen bij te wonen. Nu kan het daarbij blijven. Het ligt echter voor 
de hand dat deze harde kern van serieuze leden ook in aanmerking kwam voor het ver-
vullen van functies. Daarom heb ik in tabel 6.3 alle leden opgenomen die van 1815 tot 

134   Zie voor het overzicht bijlage 12 overzicht 12.11.
135    Zie ook Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 176.
136   De opkomst in Friesland was ongeveer 50% in gewone vergaderingen en zo’n 30% in buitengewone verga-

deringen. Kuiper wijt dit aan het ontbreken van een boetesysteem. Bouman, De Ridderschap, 75-76; Kuiper, 
‘Adel in Friesland’, 176 en noot 72.

137    Bijlage 12 tabel 12.12.
138    Bouman, De Ridderschap, 69-71.
139   Dertien leden haalden een score van 100%. De tien die het langst lid zijn geweest staan vermeld in bijlage 12 

tabel 12.13.
140   Zie ook de redenen die Kuiper noemt voor de lage opkomst Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 176.
141    Bijlage 12 tabel 12.14.
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en met 1850 een functie vervuld hebben. Het 
gaat dan om bijna één derde van de leden 
van de ridderschap. Ongeveer één derde van 
hen behoorde niet tot de meest frequente be-
zoekers van de vergaderingen. Het betreft de 
twee mannen die gedurende één jaar voor-
zitter waren en een aantal mannen die deel 
uitmaakten van minder belangrijke ad-hoc-
commissies. Van Hogendorp werd blijkbaar 
door zijn medeleden beschouwd als een be-
langrijk lid maar moest door ziekte gedwon-
gen na een aantal jaren afhaken. De Senar-
clens de Grancy maakte meer dan twintig 
jaar deel uit van de commissie-papieren en 
behoorde net niet tot de top van meest aan-
wezige leden. We zien dus dat de trouwe be-
zoekers van de vergaderingen ook een groot 
deel van de te vervullen functies voor hun re-
kening namen.

Nemen we de belangrijkste functies onder 
de loep dan blijkt dat tijdens de gehele periode 
1815 tot en met 1850 een Bowier een belangrij-
ke rol gespeeld heeft. Eerst M. Bowier als se-
cretaris en voorzitter, daarna zijn neef Daniel 
Bowier als secretaris – hij is niet opgenomen 
in tabel 6.3 omdat hij geen lid van de ridder-
schap was – en daarna diens broer J. Bowier 
als lid van de commissie papieren. Vanaf 1837 
maakten de neven A. Martini en M.B.W. de 

Jonge van Zwijnsbergen samen deel uit van de commissie papieren en in 1846 verschenen 
de Van Hugenpoths op het toneel. Een jaar eerder was J.B. van Hugenpoth van Stockum 
tot voorzitter gekozen waarna in 1846 zijn neef en schoonzoon J.G.H.A. van Hugenpoth 
tot de commissie papieren toetrad en in 1848 het secretariaat ging bekleden. Toch is het 
niet zo dat we kunnen spreken van een familiekliek. De meeste leden die een belangrijke 
rol speelden binnen de ridderschap, waren niet via bloed- of aanverwantschap verbonden 
met andere belangrijke spelers. Wel is het zo dat leden uit het protestantse cluster geduren-
de de gehele periode vertegenwoordigd waren in de commissie papieren. De bestuurlijke 
invloed van de Van Hugenpoths vanaf 1846/1848 had onder omstandigheden kunnen ver-
anderen in een de dienst uitmakende familiekliek maar dat is niet gebeurd, wellicht omdat 
de oudste Van Hugenpoth in 1850 overleed en de ridderschap vanaf dat jaar een andere or-
ganisatie werd. Kortom, de al eerder getrokken conclusie dat er niet gesproken kan worden 
van oligarchisering in de ridderschap wordt hier op bestuurlijk niveau nog eens bevestigd.

In de ridderschap van Groningen heeft zo’n 40% van de leden op enig moment een 
functie bekleed. De belangrijke functies in deze ridderschap werden gespreid over meer 
leden. Dat zien we ook bij de commissie papieren waarvan in de ridderschap van Noord-

Afb. 6.17 Jonkheer mr. L.J.A.A. de la Court (1795-
1865) werd in 1828 geadmitteerd in de ridder-
schap van Noord-Brabant. Hij behoorde in de 
periode tot 1850 tot de trouwste bezoekers van 
de vergaderingen en was dertien jaar lid van de 
‘commissie-papieren’. Vanaf 1852 tot zijn dood 
in 1865 was hij bestuurslid (Nl-HtBHIC, 1304, 
RNBr, inv.nr. 18, Gent, foto Eduard Renoz).
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Brabant nog geen vijfde van de leden lid is geweest tegenover een kwart van de leden van 
de Groninger ridderschap. In Noord-Brabant maakten vier leden langer dan twintig jaar 
deel uit van de commissie en twee leden langer dan tien jaar. In Groningen geldt dat voor 
drie leden respectievelijk één lid. Groningse ridderschapsleden konden carrière maken 
door via het lidmaatschap van de commissie papieren te promoveren tot voorzitter terwijl 
de Brabantse collega’s vaker de voorkeur gaven aan een voorzitter die buiten het commis-
siewerk stond. In de Friese ridderschap kwamen telkens dezelfde mensen in aanmerking 
om de erebaantjes te vervullen, onder wie vier mannen die blijkbaar steeds opnieuw actief 
waren. De oude Friese adel profileerde zich dan wel niet op deze manier maar leverde wel 
twee voorzitters en twee secretarissen.142 De Friese ridderschap lijkt dus in zoverre op de 
Brabantse, dat het voorzitterschap en commissiewerk gescheiden waren en dat de organi-
satie in handen was van een klein deel van de leden.

142   Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 180.

Tabel 6.3 Overzicht van de leden van de ridderschap van Noord-Brabant die in de periode 1815-

1850 een functie vervuld hebben, op alfabetische volgorde

Naam
Voorzitter Secretaris

Comm.
regl.

Comm. 
papieren

Comm.
gouverneur

van t/m van t/m 1815 van t/m 1823 1827 1843 1845

A.J.L. van den Bogaerde 1850 1850

J. Bowier 1848 1850 x x x

M. Bowier 1821 1829 1815 1824 x 1815 1820

W.F. van Bylandt x

L.J.A.A. de la Court 1837 1850

J. van der Dussen 1815 1820 x

W.A.A.L. von Geusau x

J.W. Half-Wassenaer 1815 1836

D.J.F. van Hogendorp x 1815 1820

J.B. van Hugenpoth v.St. 1845 1849 x

J.G.H.A. van Hugenpoth 1848 1850 1846 1847

M.B.W. de Jonge v.Z. 1837 1850

H.M. de Kock 1844 1844

A. Martini 1829 1850

H.B. Martini 1827 1828 x

O.A. de Senarclens de Gr. 1815 1836 x

Th. de Smeth x

A.F. Speelman 1821 1826 x x

J.D. van Tuyll van S. 1830 1843

A.J.J.C. de Voocht 1821 1845 x x x x

Bron: notulen van de vergaderingen van de ridderschap van Noord-Brabant van 1815 tot en met 1850 en de leden-
lijsten van de ridderschap van Noord-Brabant.
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6.5.4 De financiën van de ridderschap143

De inkomsten van de ridderschap bestonden in eerste instantie uit de entreegelden en de 
boetes van twee gouden ducaten of f 10,50 (€ 78). Ook andere ridderschappen kenden en-
treegelden en/of een jaarlijkse contributie. De op die manier gevulde kassen waren vooral 
bedoeld om daaruit de kosten van de ridderschappen te dekken. Een aantal ridderschap-
pen kende daarnaast een bestemming voor de meeropbrengsten. Twee ridderschappen 
gingen over tot de oprichting van een echt fonds. Deze ridderschappen grepen daarmee 
terug op het verleden waarin bijvoorbeeld de ridderschap van Overijssel een fonds bezat 
ten behoeve van onbemiddelde weduwen.144 Het beheer van de kas of het fonds berustte 
meestal bij de secretaris, die dus ook als thesaurier optrad. De controle berustte bij de ver-
gadering of was in handen gesteld van een commissie.

De jaarrekeningen van de ridderschap van Noord-Brabant zijn bewaard gebleven en 
daaruit is het financiële reilen en zeilen van de ridderschap te destilleren.145 Daaruit blijkt 
dat de ridderschap in 1817 ruim f 332 (€ 2.023) in kas had. In 1824 bezat de ridderschap 
effecten met een nominale waarde van f 2.600 (€ 28.132) en besloot men de lijst voort-
aan te controleren. Vanaf de jaren dertig was in ieder geval een deel van het beheer van de 
effectenportefeuille in handen van de firma Martini Buys, commissionairs in effecten te 
Amsterdam. Bij het doorspitten van de jaarrekeningen bleek dat er een fout is gemaakt bij 
de aansluiting van de jaarrekeningen van 1847-1848 en 1848-1849. Gezien de aard van de 
fout kan men zich afvragen hoe serieus de commissie papieren de controle van de jaarre-
kening eigenlijk ter hand nam.

De entreegelden van in totaal f 6.450,– vormden in de periode 1815 tot en met 1850 de 
grootste inkomstenpost voor de ridderschap. Een andere bron van inkomsten was de ren-
te op waardepapieren, terwijl de boetes ten slotte het toch niet onaanzienlijke bedrag van 
f 672 opleverden. Voor de aankoop van effecten is ongeveer f 7.015 betaald, de secretaris-
sen hebben f 1.525 ontvangen terwijl de organisatiekosten zo’n f 1.400 hebben bedragen. 
De reguliere uitgaven ten behoeve van de ridderschap zijn daarmee bescheiden te noe-
men in vergelijking met die van Holland, waar bijna het dubbele werd uitgegeven. Van 
1830 tot 1841 schafte de ridderschap zeventien cahiers aan van een algemeen wapenboek 
dat men in 1847 liet inbinden. Men gaf hier in totaal ruim f 160 voor uit. In 1848 werd op 
initiatief van A. Martini besloten om aan alle leden een diploma uit te reiken. Dat kostte 
de ridderschap ongeveer f 130. Al vanaf de jaren twintig hield de ridderschap een geza-
menlijk diner waaraan de leden op eigen kosten konden deelnemen. Halverwege de ja-
ren veertig werd besloten dat de ridderschap voortaan de kosten zou dragen en dat de le-
den een bijdrage moesten betalen. Over de jaren 1846 tot en met 1849 kostte het diner de 
ridderschap bijna f 870 (€ 9.356), waarbij de al ontvangen bijdragen van leden verrekend 
zijn. Indien men bedenkt dat de jaarlijkse inkomsten gemiddeld tussen f 350 en f 400 be-
droegen, dan is een diner dat jaarlijks ruim f 200 kost een behoorlijke uitgave.

Besluiten met ingrijpende financiële consequenties werden door de vergadering ge-
nomen. Toen de bezittingen toenamen besloot deze ook dat de controle verbeterd moest 
worden, hoewel men zich kan afvragen naar aanleiding van de door mij geconstateerde 
onduidelijkheid in de jaarrekeningen, hoe effectief deze was. Voor het beheer schakelde 
de ridderschap in tegenstelling tot die van Overijssel een professional in. Men zocht deze 
niet onder buitenstaanders maar legde het beheer in handen van een familielid van het 
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belangrijke lid van de commissie papieren A. Martini. De beslissing om de ridderschap 
zo veel geld voor het diner te laten uitgeven doet vermoeden dat de leden op dat moment 
niet van plan waren de inkomsten uit het bezit van de ridderschap aan te wenden voor 
andere doelen. Ook geeft dit aan dat het diner in de ogen van de ridderschapsleden een 
belangrijke functie had.

6.5.5 Conclusies ten aanzien van de bijeenkomsten

Het feit dat alles voor de leden van de Brabantse ridderschap nieuw was en dat zij geen 
(gezamenlijk) verleden hadden om op terug te grijpen zien we ook in dit deel terug. Er 
heerste in de eerste jaren een zekere onwennigheid hoewel men zich ook al snel een adel-
lijke vergadercultuur eigen maakte. Men besloot niet om in tegenstelling tot andere rid-
derschappen, een fonds op te richten of een bestemming te benoemen voor de meerop-
brengsten. Andere ridderschappen grepen daarbij terug op een verleden dat de Brabantse 
ridderschap niet bezat. Die andere ridderschappen hebben geprobeerd hun financiële 
reserves aan te vullen met de ridderschapsgoederen, iets wat voor de Brabantse ridder-
schap niet mogelijk was. Deze was dan ook in vergelijking met bijvoorbeeld de Hollandse 
ridderschap(pen) zuinig, behalve met betrekking tot de kosten voor het diner. Dit doet ver-
moeden dan men hieraan een groot belang hechtte, zowel om de aanwezigheid op verga-
deringen te vergroten als om het groepsgevoel te bevorderen.

Betreffende de organisatie en de diverse verkiezingen weken de ridderschapsleden in 
hun gedrag in grote lijnen niet af van collega’s in andere ridderschappen. Herverkiezing 
was vaak de regel, anciënniteit speelde een grote maar niet altijd doorslaggevende rol. We 
kunnen hoogstens constateren dat de keuze voor de voorzitter afweek van andere ridder-
schappen. Vrijwel altijd heeft men gekozen voor een relatieve buitenstaander die zich nog 
niet had bewezen in de organisatie van de ridderschap terwijl bijvoorbeeld in Groningen de 
keuze viel op een lid van de belangrijke commissie papieren en in Gelderland en Friesland 
de gouverneur in beeld kwam. In de jaren veertig, toen veel ridderschapsleden onderling 
verbonden waren, hebben familierelaties waarschijnlijk ook een rol gespeeld. In die jaren 
zien we namelijk veranderingen optreden in de wijze waarop diverse verkiezingen verliepen.

De vraag of leden gebruik hebben willen maken van het adellijk elitenetwerk dat de rid-
derschap was, kunnen we voor een kern van serieuze leden bevestigend beantwoorden. 
Zij bezochten trouw de vergaderingen en profileerden zich door het vaak langdurig ver-
vullen van verschillende functies. Het boetestelsel kan bevorderend gewerkt hebben op 
het bezoeken van de vergaderingen maar het lijkt erop dat de Brabantse leden hun ridder-
schap serieuzer namen dan hun Groningse collega’s, die ook een boetestelsel hanteerden. 
Hier kan het verleden weer van invloed zijn geweest. Wellicht heeft men in een situatie 
waarin het functioneren van een adellijke elite nog niet vanzelfsprekend was en waarin 
deze ook nog vorm moest krijgen, meer belang gehecht aan een adellijk netwerk en het 
bestendigen van de positie van dit netwerk.

143   De in deze paragraaf vermelde bedragen zijn omgerekend naar de huidige tijd met behulp van www.iisg.nl/
hpw/calculate.php en tussen haakjes geplaatst.

144   Streng, ‘Le Métier du Noble’, 56.
145   Zie voor een overzicht bijlage 12 overzicht 12.12.
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6.6 De ridderschappen van 1814 tot 1850 samengevat

Bij de vergelijking van de ridderschap van Noord-Brabant met die van andere provincies 
is ‘nieuw’ het kernwoord. Vanaf 1814 moest een groep ‘eenlingen’ vorm en inhoud geven 
aan een instituut waarmee zij en hun omgeving geen ervaring hadden en waarvoor zij 
niet konden teruggrijpen op het verleden. Dat zien we in allerlei aspecten terug, zowel in 
het reglement, de bijeenkomsten in vooral de eerste jaren als in de samenstelling van de 
ridderschap. In de loop der jaren verdween het etiket ‘nieuw’ langzaam en ging de ridder-
schap meer lijken op die in andere provincies. Het lijkt erop dat een harde kern van trou-
we en serieuze leden heeft geprobeerd het groepsgevoel te versterken en de ridderschap 
als adellijk elitenetwerk een plaats te geven. Dat elitenetwerk week ten aanzien van wel-
stand, religie en politieke en bestuurlijke aanwezigheid af van de totale provinciale adels-
groep. Daarmee ontstond een situatie vergelijkbaar met andere provincies, waarin de rid-
derschappen ook een politieke en bestuurlijke welstandselite vormden.

Die situatie leek een voortzetting van het verleden. Voorgeslacht en religie speelden wel-
iswaar geen rol meer bij de toegang tot de ridderschap, maar welstand nog wel. Op deze 
manier probeerde men, in overeenstemming met de denkbeelden die leefden binnen de 
ridderschappen zelf, evenals in het verleden, de toegang te beperken tot een kleine groep. 
In veel ridderschappen keerden de invloedrijke, aanzienlijke, al of niet adellijke welstand-
selites van vóór 1795 terug. Ook in de wijze waarop men de ridderschappen (opnieuw) 
vormgaf, zien we een teruggrijpen naar het verleden. We kunnen dan denken aan het in-
stellen van een fonds of de adellijke vergadercultuur. Zelfs de Brabantse ridderschap leek 
in het reglement het verre verleden weer te willen laten herleven door het verbod op po-
litiek overleg niet op te nemen. Maar evenals die andere aspecten die de indruk wekken 
van continuïteit, gaf ook dit de ridderschap het karakter van een invented tradition. Er was 
vooral sprake van schone schijn, want in de praktijk betekende al dit teruggrijpen naar het 
verleden betrekkelijk weinig. Hoewel het oppervlakkig lijkt of het verleden werd voortge-
zet, waren de ridderschappen niet meer de in de provincie gewortelde vertegenwoordigers 
van het platteland begiftigd met politieke macht en invloed.

6.7 Overgangsjaren van 1848 tot 1852

De grondwetsherziening van 1848 betekende op termijn het einde van de ridderschap-
pen als staatkundig lichaam. De stemming over deze grondwetsherziening bracht L.J.B. 
van Sasse van Ysselt, het Brabantse lid van de Tweede Kamer en lid van de ridderschap, 
in gewetensnood. In de ridderschapsvergadering van 1848 verklaarde hij als lid van de 
ridderschap voor het behoud van dit college te zijn, maar als lid van de Tweede Kamer 
voor de opheffing te moeten stemmen. Hij wilde daarom zijn lidmaatschap van de ridder-
schap opzeggen, maar de vergadering vond dat volstrekt onnodig. Deze houding van de 
overige leden doet vermoeden dat men zich al had neergelegd bij de gang van zaken en 
het hiermee wel eens was, een vaststelling die ook geldt voor de leden van de Overijsselse 
ridderschap. De leden van de Gelderse ridderschap besloten zelfs al voordat het wetsvoor-
stel werd aangeboden aan de Tweede Kamer een commissie te benoemen die voorstellen 
moest voorbereiden over de toekomst van de ridderschap, overigens nadat het verzoek van 
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één van de leden om een bezwaarschrift op te stellen tegen de afschaffing van de ridder-
schap als staatkundig lichaam, de handen niet op elkaar had gekregen.146 Door de Provin-
ciale Wet van 6 juli 1850 verloren de ridderschappen definitief hun functie als kiescollege 
en moesten zij zich beraden op hun toekomst.

In deze paragraaf komen de gebeurtenissen uit de overgangsjaren 1848-1852 aan bod. 
In deze jaren moesten ridderschappen kiezen tussen voortbestaan of opheffing. Ook de 
leden van de Brabantse ridderschap stonden in 1850 voor de vraag doorgaan of opheffen 
en in verband hiermee voor de vraag wat te doen met de bezittingen van de ridderschap. 
Het dagelijks bestuur kreeg opdracht een advies op te stellen. De voorzitter informeerde 
bij andere ridderschappen naar hun plannen en kreeg zulke uiteenlopende antwoorden 
dat het dagelijks bestuur in 1851 nog geen advies aan de leden durfde uit te brengen en 
daarom geen vergadering uitschreef. De secretaris kreeg opdracht zich weer in verbinding 
te stellen met de andere ridderschappen zodat men in 1852 een gefundeerd besluit zou 
kunnen nemen.147

De meeste ridderschappen antwoordden en deze reacties geven enig inzicht in de wij-
ze waarop zij met het vraagstuk omgingen.148 De ridderschap van Gelderland had beslo-
ten ‘één maal per jaar te vergaderen en stilletjes te blijven voortbestaan’.149 In de ridder-
schappen van Utrecht en Noord-Holland werd stevig gediscussieerd, maar de leden van 
deze ridderschappen besloten in meerderheid om zowel fonds als ridderschap voort te 
zetten. In de vergadering van 1852 van de ridderschap van Overijssel antwoordden 17 
van de 19 aanwezige leden positief op de vraag ‘acht de Ridderschap van Overijssel het 
wenselijk voortdurend bij elkander te blijven?’.150 De secretaris van de Friese ridderschap 
veronderstelde dat men wel tot opheffing zou besluiten. De leden van deze ridderschap 
hadden blijkbaar ook geen contact opgenomen met andere ridderschappen. We krijgen 
de indruk dat de Friese edelen zich niet druk maakten om het voortbestaan van hun rid-
derschap. Deze ridderschap werd dan ook pas op 1 juni 1885 opgeheven. De leden van de 
ridderschap van Groningen besloten in 1853 hun ridderschap op te heffen, maar pas in 
1882 volgde de definitieve afwikkeling. De leden van de Zeeuwse ridderschap kwamen in 
1850 al overeen de ridderschap op te heffen en het fonds te verdelen. In de ridderschap 
van Zuid-Holland ontstond grote commotie over de opheffing en de verdeling van het niet 
onaanzienlijke fonds van deze ridderschap. De verdeeldheid liep zo hoog op dat de tegen-
standers van opheffing op de vergadering van 1 juni 1850 een deurwaardersexploot lieten 
bezorgen. De liquidatie was toen overigens de facto al een feit.

Mede naar aanleiding van de ontvangen informatie en reglementen besloot het dage-
lijks bestuur van de ridderschap van Noord-Brabant de leden voor te stellen de ridder-
schap voort te zetten en stelde tevens een concept-reglement op. Dat werd de leden op 
30 juni 1852 toegezonden met de uitnodigingsbrief voor de vergadering van 17 augustus 

146   Van Sasse van Ysselt, ‘Inleiding’, 10; Mensema, ‘Van ridderschap naar “zedelyk ligchaam” ’, 130; Van Nispen 
tot Pannerden en Dronkers, ‘Van Politiek Orgaan’, 300-301; Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 5 juli 
1848; inv.nr. 5, Reglement van de Ridderschap van Gelderland 1851.

147   Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen van 1 juli 1850; inv.nr. 6, Bijlagen bij notulen, 1852-1906, Brief van de 
voorzitter van 31 mei 1851; inv.nr. 7, notulen van 27 mei 1851.

148   Zie hiervoor bijlage 12 overzicht 12.13.
149   Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 6, Brief van voorzitter ridderschap van Gelderland van 7 april 1852.
150   Mensema, ‘Inleiding’, 8; Mensema, ‘Van ridderschap naar “zedelyk ligchaam” ’, 130.
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1852. Het dagelijks bestuur ging uit van een unanieme instemming met de voortzetting 
van de ridderschap als zedelijk lichaam. Omdat men vond dat de minderheid zich ten 
aanzien van dit besluit niet hoefde neer te leggen bij de meerderheid, legde het bestuur 
de nadruk op het belang van ieders aanwezigheid of het in ieder geval schriftelijk kenbaar 
maken van zijn mening.151 Bij deze laatste opmerking had het bestuur waarschijnlijk de 
perikelen in Zuid-Holland voor ogen. In de vergadering van 17 augustus, waarin 18 van 
de 31 leden aanwezig waren, werd volgens de notulen drie uur vriendschappelijk gedis-
cussieerd. Over elk artikel van het concept-reglement stemde men apart waarna het com-
plete reglement met algemene stemmen werd aangenomen.152 De niet-aanwezige leden 
verklaarden zich per brief op voorhand akkoord met de besluiten van de meerderheid, be-
halve W.F. van Bylandt en M.A.J. van der Beken Pasteel, die niets van zich lieten horen. In 
1853 hadden alle leden, de koning en de HRvA het nieuwe reglement ontvangen.153

Wat kunnen we nu concluderen naar aanleiding van de gebeurtenissen in deze over-
gangsjaren? Ten eerste dat er, voor zover mij bekend, maar in één ridderschap gedis-
cussieerd is over de principiële vraag of de grondwetsherziening van 1848 automatisch 
het einde van de ridderschappen als staatkundig college betekende. Het antwoord van 
de meerderheid van de Zuid-Hollandse ridderschapsleden luidde bevestigend. Het lijkt 
erop dat in andere ridderschappen niet (zo uitvoerig) over deze vraag is nagedacht. Men 
vond het waarschijnlijk wel goed zo. Die (algemene) instemming met de gang van za-
ken is het tweede opvallende punt. We zouden mogen verwachten dat een groep men-
sen die een zekere politieke invloed wordt ontnomen, feller zou protesteren. Echter uit 
het feit dat voor 1850 een grote groep ridderschapsleden geregeld afwezig was, blijkt al 
dat deze aan andere zaken soms meer prioriteit toekende dan aan het gebruikmaken van 
het kiesrecht. Voor veel ridderschapsleden was het kiesrecht dus wellicht niet de belang-
rijkste reden om lid van een ridderschap te zijn. Ten derde zien we enerzijds een groep 
ridderschappen die snel actie ondernam en in 1850 in ieder geval tot een besluit was ge-
komen en soms ook alle benodigde stappen al had genomen, en anderzijds een groep 
die de zaken na 1848 eerst op z’n beloop liet en daarom in 1852 nog in onzekerheid ver-
keerde. Het wekt in de vierde plaats wellicht geen verbazing dat, voor zover ik kan beoor-
delen, de felste discussie plaatsvond in de ridderschap die het meeste te verdelen had.154 
Ook deze discussie vormt een aanwijzing dat het verlies van het kiesrecht voor de leden 
van de ridderschappen blijkbaar een kleinere rol speelde dan de financiële gevolgen van 
opheffen of doorgaan.

Wat kunnen ten slotte de beweegredenen zijn geweest van de leden van de ridderschap-
pen die ook na 1850 bleven voortbestaan? Wellicht bestond er behoefte aan een instelling 
waar men onder standgenoten kon verkeren. Ook een gevoel van continuïteit – de ‘nieu-
we’ ridderschap als voortzetting van de ‘oude’ ridderschap – heeft waarschijnlijk een rol 
gespeeld, want enkele jaren later werd in de ridderschap van Overijssel het laten voort-
bestaan van de historische band nog eens benadrukt.155 Briefschrijvers uit andere ridder-
schappen wezen op twee andere aspecten van de ridderschap die ook in de nieuwe situatie 
van waarde waren, namelijk het op informele wijze uitoefenen van invloed en het hante-
ren van het adellijk adagium ‘noblesse oblige’ door aan liefdadigheid te doen. Van Sasse 
van Ysselt noemt in 1903 als redenen voor het voortbestaan van de Brabantse ridderschap 
‘het beoefenen der liefdadigheid en het onderhouden van vriendschapsbanden tusschen 
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hen, die steeds het noblesse oblige voor oogen behooren te houden’.156 De ridderschappen 
waren dus meer dan louter kiescolleges, want ze waren ook verenigingen van gelijkgezin-
de standgenoten met een eigen adellijke identiteit. En juist dat is waarschijnlijk belangrijk 
geweest bij de beslissing tot voortzetting. Gezien ook de vaststelling van Van Sasse van Ys-
selt, heeft die eigen identiteit een rol gespeeld bij het besluit van de leden van de Brabant-
se ridderschap om als vereniging te blijven functioneren. Dat ze daar een eigen invulling 
aan gegeven hebben, zien we hierna bij de behandeling van het reglement.

6.8 Ridderschappen van 1850 tot 1918

De ridderschap van Noord-Brabant bleef samen met die van Gelderland, Overijssel, 
Noord-Holland, Utrecht en Limburg na 1852 dus bestaan als ‘gewone’ vereniging. In het 
vervolg passeert het wel en wee van de Brabantse ridderschap de revue, waarbij achter-
eenvolgens het nieuwe reglement, de samenstelling van de ridderschap en de bijeenkom-
sten aan bod komen. Twee vragen staan hierbij centraal. Ten eerste de vraag in hoeverre 
het jaar 1850 een breuk vormde in het bestaan van de ridderschap. Was de ridderschap 
na 1850 een andere vereniging dan daarvoor? Ten tweede de vraag in hoeverre de ridder-
schap van Noord-Brabant overeenkwam met dan wel verschilde van andere ridderschap-
pen, met name die van Overijssel.

6.8.1 Reglement van de ridderschappen na 1850157

Toen de ridderschappen ophielden een staatsrechtelijk instituut te zijn, moesten ze nieu-
we reglementen opstellen die waren aangepast aan de nieuwe situatie. Omdat de rid-
derschap van Gelderland de eerste ridderschap was met zo’n nieuw reglement, heeft dit 
waarschijnlijk voor andere ridderschappen als voorbeeld gediend. Indien van toepassing 
werden de van belang zijnde bepalingen uit het huishoudelijk reglement en fondsregle-
ment opgenomen in het nieuwe reglement, waarmee deze twee reglementen verdwe-
nen. De meeste ridderschappen maakten het gemakkelijker om toe te treden door het 
verwijderen van de inwonings- en gegoedheidseisen, want deze waren immers na het 
wegvallen van de staatsrechtelijke functie van de ridderschap niet meer noodzakelijk.

151    Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 6, brief van 30 juni 1852; inv.nr. 7, notulen van 22 juni 1852.
152    Zie hiervoor ook paragraaf 6.3.1.
153    Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 2, Notulen 1851-1886, notulen van 17 augustus 1852 en 21 juni 1853.
154   De ridderschap van Zuid-Holland bezat in 1848 f 332.000 (€ 3.405.000), in 1849 f 336.000 (€ 3.613.179) en in 

1850 f 350.000 (€ 3.872.817). De ridderschap van Gelderland bezat ten tijde van de besluitvorming f 11.000 
(€ 121.717), die van Overijssel had in 1850 ongeveer f 5.000 (€ 55.325) en de ridderschap van Noord-Brabant 
ten slotte beschikte in 1852 over ongeveer f 16.600 (€ 179.025). Mensema, ‘Van ridderschap naar “zedelyk lig-
chaam” ’, 139; Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 5, jaarrekeningen van de jaren 1849-1850 tot en met 1851-1852. 
De bedragen tussen haakjes vertegenwoordigen de huidige waarde en zijn berekend met behulp van www.
iisg.nl/hpw/calculate.php.

155    Mensema, ‘Van ridderschap naar “zedelyk ligchaam” ’, 111 en 134.
156   Van Sasse van Ysselt, ‘Inleiding’, 11.
157    Bijlage 12 overzicht 12.14 en 12.15.
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Met de door andere ridderschappen toegezonden informatie ging ook het dagelijks be-
stuur van de Brabantse ridderschap aan het werk en stelde het concept-reglement op dat 
in de vergadering van 17 augustus 1852 besproken werd. De belangrijkste punten uit het 
reglement volgen hierna. In de ridderschap konden meerderjarige Nederlandse edellie-
den zitting nemen. Opvallend is dat de leden van de ridderschap besloten tot het opne-
men van gegoedheidseisen analoog aan die van voor 1850. De grenzen werden gesteld op 
f 10.000 respectievelijk f 1.000. Op deze manier werd niet alleen het provinciale karakter 
van de ridderschap bewaakt, maar meer nog de aanzienlijkheid en het prestige van dit col-
lege. Dat bleek ook uit het artikel waarin werd bepaald dat het lidmaatschap ontzegd werd 
aan een lid dat zich gedroeg in strijd met de hoedanigheid van een edelman. Het entree-
geld van voor 1850 werd gehandhaafd en bij de organisatie rondom de gegoedheidseisen 
sloot men aan bij de regulering uit die tijd. Het verbod op ‘politieke’ beraadslagingen dat 
vóór 1850 ontbrak en dat wel in het concept stond, lieten de leden verwijderen. Uit alles 
blijkt dat zij zo veel mogelijk wilden aansluiten bij de gang van zaken en de betekenis van 
de ‘oude’ ridderschap. Dit gold alleen niet voor de financiën. De leden drongen aan op rui-
mere beleggingsmogelijkheden om zo wellicht een zo groot mogelijke opbrengst te beha-
len en er was nu sprake van een fonds dat tot doel had het ondersteunen van behoeftige 
(vrouwelijke) afstammelingen of weduwen van ridderschapsleden. Dat deze ondersteu-
ning een pijnlijke zaak kon zijn, blijkt uit de bepaling dat door de vergadering geheim-
houding kon worden opgelegd zodat de behoeftige omstandigheden van de uitkeringsge-
rechtigden binnenskamers bleven. Uit het reglement blijkt verder dat de leden zich geen 
zorgen maakten over de opkomst bij de vergaderingen, hoewel de belangrijkste taak van 
de ridderschap was weggevallen. We hebben al gezien dat het belang van de verkiezingen 
wellicht niet zo groot was en het kan dus zijn dat de leden vonden dat het belang van de 
vergaderingen niet wezenlijk veranderd was.

Het in 1852 vastgestelde reglement functioneerde in Noord-Brabant gedurende bijna 
dertig jaar. In 1858 bepaalde men alleen dat de jaarlijkse vergadering voortaan niet meer 
in juni maar in oktober zou plaatsvinden. Juni was een slechte maand om te reizen en 
men hoopte door het veranderen van de datum op een grotere aanwezigheid van de leden 
bij de vergadering en van de leden en de gasten bij het diner en deze verandering heeft in-
derdaad een positieve invloed gehad.158 Ook de ridderschap van Overijssel had te kampen 
met een teruglopende belangstelling voor de vergaderingen. Daar veranderde men niet de 
vergaderdatum maar paste het reglement zodanig aan dat leden zich ter vergadering kon-
den laten vertegenwoordigen door een ander lid. Daarnaast voerde men nog andere wij-
zigingen door die betrekking hadden op het karakter van de ridderschap. Die veranderde 
in een vereniging van ‘oude’ en ‘aanzienlijke Overijsselse’ adel. In 1881 werd in de Bra-
bantse ridderschap het doel van het fonds uitgebreid door hieraan ook een ‘studiebeurs’ 
te koppelen. Daarmee sloot men enigszins aan bij de bestemming die de ridderschap van 
Overijssel haar fonds had gegeven. In 1912 scherpte men in Noord-Brabant de artikelen 
met betrekking tot de gegoedheidseisen en het verliezen van het lidmaatschap verder aan. 
Het is opvallend dat in de tijd waarin het bestuur van de Overijsselse ridderschap voor-
al bezig was het bijwonen van de vergaderingen aantrekkelijk te maken, de leden van de 
Brabantse ridderschap nog inzetten op het strikt toepassen van de gegoedheidseisen en 
zich blijkbaar vooral bekommerden om het in stand houden van het elitaire karakter van 
hun vereniging.
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6.9 Samenstelling van de ridderschap van Noord-Brabant van 1850 tot 1918

6.9.1 Admissies van 1850 tot 1918

Vanaf 1852 tot en met 1918 traden 49 nieuwe leden toe tot de ridderschap.159 Van hen 
behoorden er 5 tot benoemde en 24 tot geadmitteerde geslachten. Er werd dus ook nog 
een groot aantal ‘nieuwelingen’ lid van de ridderschap en deze zijn afkomstig uit veer-
tien geslachten. Ik heb de telgen uit de geslachten Van Rijckevorsel en Smits (van Oyen) 
opgenomen onder de nieuwe geslachten hoewel strikt genomen deze geslachten bij de 
geadmitteerde geslachten horen. Deze telgen zijn echter afkomstig uit takken die ver-
heven werden los van de takken waarvan telgen vóór 1850 toetraden tot de ridderschap. 
Eén van de nieuwelingen is opgenomen onder de ‘Brabantse’ inlijvingen en tien onder 
de ‘Brabantse’ verheffingen. Van de overige negen zijn er twee als ‘Brabander’ te karakte-
riseren, namelijk vader M.A. en zoon M.W. Snoeck. F.A.G.A. Boreel de Mauregnault had 
een Brabantse moeder, de vrouwe van Asten en Ommel. Eén edelman werd lid omdat hij 
in  ’s-Hertogenbosch woonde, de overigen waren door hun eigen huwelijk of dat van hun 
vader verwant aan andere ridderschapsleden. Ongeveer 70% van de na 1850 toegetreden 
leden was Brabander en ongeveer 80% behoorde tot de nieuwe adel. De Brabantse rid-
derschap bestond dus ook na 1850 voornamelijk uit nieuwe adel maar kreeg door deze 
admissies wel een meer Brabants karakter. In de ridderschap van Overijssel namen vanaf 
1850 62 nieuwe leden plaats van wie er 61 afkomstig waren uit benoemde en voor 1850 
geadmitteerde geslachten.160

De admissies in de periode 1850-1918 zijn als volgt te karakteriseren.161 In nog sterkere 
mate dan vóór 1850 kwamen de geadmitteerden uit ’s-Hertogenbosch en omgeving, ter-
wijl ook de belangstelling uit het westen en midden toenam. Omdat er geen inwonings-
eis meer gold, verbleef een groter aantal dan vóór 1850 buiten de provincie van wie een 
aantal zelfs permanent. De geadmitteerden waren met een gemiddelde leeftijd van 43 jaar 
zo’n vier jaar ouder dan vóór 1850. Sommigen traden direct na hun nobilitering toe en 
wilden hun nieuw verworven status waarschijnlijk mede onderstrepen door het lidmaat-
schap van de ridderschap. Onder de geadmitteerden bevonden zich na 1850 meer juristen 
en ambtenaren dan daarvoor, maar de opvallendste verschillen zijn het groter aantal par-
ticulieren, het bijna ontbreken van politici en militairen en het verschijnen van mannen 
met aan het bedrijfsleven gerelateerde beroepen. Onder de geadmitteerden bevond zich 
ook minder plattelandsadel.

Omdat de ridderschap de gegoedheidseisen in ‘oude’ vorm handhaafde, betekende dat 
voor twee leden dat zij hun lidmaatschap moesten beëindigen. Het feit dat meerdere le-
den uit één gezin lid werden, was nog steeds een aanduiding voor de welgesteldheid van 
zo’n familie. Het lijkt op het eerste gezicht dat de toetreders na 1850 minder welgesteld 

158    Op de vergadering van 28 oktober 1858 waarin tot de reglementswijziging besloten werd, waren precies vol-
doende leden (twee derde deel) aanwezig om deze beslissing te kunnen nemen. Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.
nr. 2, notulen van 17 augustus 1852, 15 juni en 28 oktober 1858.

159   Zie voor de gegevens betreffende de analyse van deze admissies bijlage 12 tabel 12.2.
160   De enige uitzondering was J.A. baron van Nagel die door Mensema als ‘uitheems’ wordt aangeduid. Mense-

ma, ‘Van ridderschap naar “zedelyk ligchaam” ’, 134. 
161   Zie voor een totaaloverzicht bijlage 12 overzicht 12.16.
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waren dan daarvoor, maar na 1850 werden veel nieuwelingen lid van wie we sommigen 
als buitenstaander mogen beschouwen. Deze laatsten traden wellicht toe om particuliere 
redenen en niet om hun familie een prestigieuze positie te bezorgen. Evenals vóór 1850 
behoorden de ridderschapsleden dus voor een belangrijk deel tot de welgestelde adellijke 
families in de provincie. De gegoedheidseisen hebben evenals vóór 1850 in sommige ge-
vallen waarschijnlijk belemmerend gewerkt. Anderzijds zijn mogelijke kandidaten geen 
lid geworden vanwege een geringe betrokkenheid bij de provincie.

De kern van de na 1850 geadmitteerden was afkomstig uit vóór 1850 geadmitteerde ge-
slachten. Ondanks de ruimte voor nieuwelingen was er wel degelijk sprake van continu-
iteit, maar deze is niet zo groot als in de ridderschap van Overijssel waar de grote mate 
van continuïteit die vóór 1850 al zichtbaar was, na 1850 in versterkte mate doorzette. Zo’n 
driekwart van de na 1850 geadmitteerden was afkomstig uit benoemde geslachten. Bij 
beide ridderschappen was er dus sprake van continuïteit, maar in de Overijsselse ridder-
schap reikt deze verder terug in het verleden. In beide ridderschappen werd ook het pro-
vinciale karakter versterkt en in de Overijsselse tevens het oud-adellijk karakter. Hoewel 
de Brabantse ridderschap dus minder ‘gesloten’ was dan de Overijsselse, kwam een groot 
deel van de geadmitteerden uit families die vóór 1850 ook al met de ridderschap verbon-
den waren en die behoorden tot het ‘Bossche familiecomplex’.162 Zij werden soms ook lid 
als ze niet in de provincie woonden. De band met Brabant speelde klaarblijkelijk een be-
langrijke rol. Beide ridderschappen hielden het ‘exclusieve’ karakter van hun vereniging 
in stand. Kijken we specifiek naar de Brabantse ridderschap, dan kunnen we vaststellen 
dat de geadmitteerden passen bij het veranderde karakter van de ridderschap. Het was 
geen politieke belangengroepering meer maar een exclusieve vereniging van welgestelde 
en gelijkgezinde edellieden die zich met Noord-Brabant verbonden voelden.

6.9.2 Karakteristieken van de ridderschap van 1850 tot 1918

De vraag is nu in hoeverre we deze verandering terugzien in de samenstelling van de 
ridderschap na 1850 en hoe deze afwijkt van of overeenkomt met de ‘oude’ ridderschap. 
Voorts komt het mogelijke verschil tussen de ridderschapsleden en de overige populatie-
leden aan bod en wordt waar mogelijk de Brabantse ridderschap met die van Overijssel 
vergeleken. Ten eerste behandel ik een groep algemene kenmerken163 en daarna de on-
derlinge band van de ridderschapsleden,164 waarna ten slotte hun sociaal-culturele profiel 
volgt.165

Hoewel het wegvallen van het kiesrecht wellicht niet de belangrijkste reden was om lid 
van de ridderschap te worden, heeft het tot 1859 geduurd voor er weer nieuwe admissies 
in de ridderschap van Noord-Brabant plaatsvonden. Dat betekent dat de ridderschap, die 
in 1850 32 leden telde, in 1889 nog maar een omvang had van 17 leden. Daarna trad een 
herstel in zodat de ridderschap in 1918 26 leden groot was. Ook de omvang van de ridder-
schap van Overijssel nam na 1850 af, zodat deze in 1879 even groot was als de Brabantse. 
De Gelderse ridderschap laat eenzelfde verloop zien, maar telde op het dieptepunt in 1880 
nog altijd 55 leden. Het feit dat bij alle drie ridderschappen een herstel van het aantal ad-
missies optrad, laat zien dat edellieden ook andere redenen hadden dan het bezit van po-
litieke rechten, om lid te worden van de ridderschap.

Na 1850 zette de trend waarbij de ridderschap een meer ‘Brabants’ karakter kreeg door, 
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zodat aan het einde van de negentiende eeuw tussen de 70% en 80% van de leden behoor-
de tot een Brabants geslacht. Omdat daarna een aantal niet-Brabantse aanverwanten van 
ridderschapsleden toetrad, liep het aandeel Brabanders weer iets terug. Het vóór 1850 al 
niet oud-adellijk karakter van de ridderschap verbleekte na 1850 nog meer. Het oud-adel-
lijk aanzien van de Brabantse ridderschap was vooral te danken aan van oorsprong niet-
Brabantse geslachten. De vergrijzing die vóór 1850 al optrad, zette ook na dat jaar door. 
Door de admissies werd deze een halt toegeroepen, maar omdat de geadmitteerden ge-
middeld genomen ouder waren dan vóór 1850, bleef de gemiddelde leeftijd ruim boven 
het vroegere niveau. De vergrijzing was ook een gevolg van het feit dat veel ridderschaps-
leden een respectabele leeftijd bereikten en soms decennia lid waren. Lid van de ridder-
schap werden edellieden voor de rest van hun leven en gezien de lange duur van dat lid-
maatschap, heeft het voor veel van hen zeker betekenis gehad.

Van zowel de totale populatie als de ridderschapsleden woonde na 1850 ongeveer drie-
kwart in Noord-Brabant. De al vóór 1850 ingezette trend dat ridderschapsleden minder in 
de ‘provincie’ domicilie hielden, zette na dat jaar in eerste instantie door, maar in de loop 
van de twintigste eeuw kwamen er weer meer ridderschapsleden uit de provincie en dan 
vooral uit het zuidoosten en westen. De ridderschapsleden hadden na 1850 door de bank 
genomen een steviger band met de provincie (ze werden daar geboren en overleden daar) 
dan voor dat jaar en ook was hun band met de provincie hechter dan die van de totale po-
pulatie na 1850.

Evenals vóór 1850 werden niet alle broers uit een gezin lid van de ridderschap, maar wel 
in grotere mate. Veel vaker behoorden twee of meer broers gelijktijdig tot de ridderschap. 
Het gelijktijdig lidmaatschap van vaders en hun zonen kwam minder voor dan vóór 1850. 
Omdat de toetreders na 1850 gemiddeld ouder waren dan daarvoor, traden mannen en 
hun broer(s) blijkbaar pas toe tot de ridderschap nadat hun vader was overleden. De rid-
derschap van vóór 1850 veranderde in de loop der jaren van een groep ‘eenlingen’ in een 
groep mannen van wie bijna 60% een bloedverwant had onder de medeleden. Dat beeld 
veranderde in grote lijnen na 1850 niet. Wel trad een zekere mate van verdichting op want 
er waren meer leden die wel vier of vijf bloedverwanten onder hun medeleden telden. De 
lijn ten aanzien van de geslachten waaruit de bloedverwanten afkomstig waren, werd na 
1850 ook doorgezet. Van de groep van 23 geslachten met meer dan één bloedverwant be-
hoorden er vóór 1850 ook al 16 tot de ridderschap. De zeven nieuwe geslachten waren op 
twee na rooms-katholiek.

Leden van de ridderschap hadden ook bloedverwanten in andere geslachten dan hun 
eigen geslacht en dat was het gevolg van de onderlinge huwelijken. Hoewel de ridder-
schapsleden na 1850 gemiddeld genomen op dezelfde leeftijd huwden als de populatiele-
den, wijst het grotere aantal ongehuwden in de populatie erop dat de ridderschapsleden 
waarschijnlijk nog steeds welgestelder waren dan de rest van de populatie. Het huwelijks-
gedrag van de ridderschapsleden week in de periode 1815-1850 weinig af van dat van de to-
tale populatie, maar dat veranderde na 1850. De ridderschapsleden waren in deze periode 

162   Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk, 97-103.
163   Bijlage 12 overzicht 12.17.
164   Bijlage 12 overzicht 12.18.
165   Bijlage 12 overzicht 12.19.
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zowel meer homogaam als sociaal en regionaal meer endogaam dan de populatieleden en 
dat geldt voor alle geboortecohorten.

Na 1850 raakten de geslachten met ridderschapsleden meer verknoopt door onderlinge 
huwelijken. Vóór 1850 maakten de leden die afkomstig waren uit geslachten met zowel 
ridderschapsleden als echtgenotes een vijfde uit van het totaal aantal leden, na 1850 liep 
dat aandeel op tot een derde. In de loop der jaren ontstond een kern van ridderschapsfa-
milies met relatief veel leden die daarnaast ook echtgenotes leverden aan andere ridder-
schapsleden. Van de familienetwerken die zo ontstonden maakte na 1850 iets meer dan 
de helft van de families deel uit, terwijl dat vóór 1850 maar iets meer dan een kwart was. 
Dat kwam mede doordat huwelijken tussen kinderen van ridderschapsleden frequenter 
voorkwamen dan vóór 1850. Door deze onderlinge huwelijksbanden steeg het aandeel 
zwagers, ooms en neven onder de leden. Die meer permanente aanverwantschapsbanden 
hadden hun oorsprong voor een deel al in de jaren veertig van de negentiende eeuw en 
bleven gehandhaafd tot in de jaren zeventig. Door het overlijden van een aantal mannen 
die het middelpunt waren van de familienetwerken daalde de mate van aanverwantschap 
tijdelijk om in de twintigste eeuw weer toe te nemen doordat aanverwanten van ridder-
schapsleden lid werden.

Afb. 6.18 en 6.19 Na het wegvallen van het kiesrecht als gevolg van de grondwetswijziging van 1848, duur-
de het tot 1859 voordat de ridderschap van Noord-Brabant weer nieuwe leden mocht verwelkomen. Dat 
waren: Jonkheer mr. V.F.A.H. de Kuijper (1822-1911) en jonkheer mr. J. de Jonge van Zwijnsbergen (1821-
1881) (Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 18, foto A.G. Schull; 1232, ILVB, inv.nr. 233, ’s-Gravenhage, foto Henri 
Pronk).
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Omstreeks 1850 had ongeveer een derde deel van de ridderschapsleden geen verwant-
schapsband met een ander lid. In de volgende decennia schommelde dat cijfer voortdu-
rend. In de jaren tachtig en negentig van de negentiende eeuw was de onderlinge verbon-
denheid bijvoorbeeld geringer omdat de ridderschapsfamilies vrijwel niet door huwelijken 
verbonden waren. De mate van onderlinge verbondenheid werd dus vooral bepaald door 
het al of niet bestaan van huwelijksbanden tussen ridderschapsfamilies.

Al vóór 1850 kreeg de ridderschap een steeds katholieker karakter en dat proces zette na 
dat jaar door. Dat katholieke karakter blijkt ook uit het feit dat het aandeel rooms-katho-
lieken in de ridderschap tot aan het einde van de negentiende eeuw sterker toenam dan 
in de totale populatie.

Onder de ridderschapsleden was het aandeel academici na 1850 een kleine 20% hoger 
dan daarvoor en daarmee ook bijna 10% hoger dan in de totale populatie. Deze relatieve 
groei werd vooral veroorzaakt door de groei van het aandeel rooms-katholieke leden dat 
een rechtenstudie afrondde. Daarmee was hun aandeel drie keer zo hoog als onder de pro-
testantse leden. Met betrekking tot hun beroepsuitoefening weken de ridderschapsleden 
evenals vóór 1850 in grote lijnen niet af van de overige leden van de populatie. De groei 

Afb. 6.20 In 1861 werd de zwager van jonkheer mr. 
J. de Jonge van Zwijnsbergen, D.L.W. baron van 
Hardenbroek (1824-1897), geadmitteerd in de rid-
derschap van Noord-Brabant. Hij bedankte in 1870 
als lid omdat hij zijn woonhuis in Helvoirt verkocht 
had (Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 18, ’s-Herto-
genbosch, foto L. Stollenwerk).

Afb. 6.21 Jonkheer J. Custis (1804-1882) werd in 
1881 geadmitteerd in de ridderschap van Noord-
Brabant en was een van de leden die geen enkele 
verwantschapsband met een ander lid had (Nl-Ht-
BHIC, 1232, ILVB, inv.nr. 233, ’s-Hertogenbosch, foto 
L. Stollenwerk).
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van het aandeel voltooide rechtenstudies zien we overigens niet terug in een groei van het 
aandeel juristen omdat ridderschapsleden meestal in deze sector werkzaam waren voor 
ze lid van de ridderschap werden. Het verschil tussen rooms-katholieken en protestanten 
zien we wel terug in de beroepsuitoefening, want onder de laatsten bevonden zich relatief 
veel militairen, diplomaten en grondeigenaren/particulieren.

Vóór 1850 werd de adellijke Brabantse vertegenwoordiging in de politiek vrijwel volle-
dig gedomineerd door ridderschapsleden, na dat jaar veel minder. Onder de adellijke Bra-
bantse leden van de Tweede Kamer bevonden zich ook niet-Brabanders, zodat maar een 
derde tot de ridderschap behoorde. In de Eerste Kamer werd de Brabantse adel wel verte-
genwoordigd door ridderschapsleden. Op provinciaal niveau bleven de ridderschapsleden 
tevens de bepalende factor in de adellijke vertegenwoordiging. In tegenstelling tot vóór 
1850 behoorde na dat jaar de overgrote meerderheid van de adellijke burgemeesters niet 
meer tot de ridderschap. Het optreden van de Brabantse adel in de politiek, onder wie dus 
nog steeds een flink aantal ridderschapsleden, is behandeld in hoofdstuk 4.

In de adellijke presentie in de semi-overheidssectoren nam na 1850 het aandeel niet-
ridderschapsleden toe. Nu is dat overigens niet verrassend, want de leden van de ridder-
schap maakten na 1850 een veel kleiner deel uit van de populatie dan daarvoor. Opvallend 
is dat behalve in de schutterij ook relatief minder leden van de ridderschap actief waren in 
de landbouw- en nijverheidscommissies en juist meer bij de waterschappen en als regen-
ten van gevangenissen en armenhuizen. Blijkbaar verschoof de belangstelling van de rid-
derschapsleden naar echte bestuursfuncties. Die functies vervulden ze evenals vóór 1850 
ook bij verschillende verenigingen en sociëteiten, hoewel na 1850 adellijke bestuursleden 
in verschillende gremia niet altijd tevens lid van de ridderschap waren. Het adellijk deel 
van het bestuur van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap bleef tot in de jaren zeventig 
van de negentiende eeuw vrijwel in handen van ridderschapsleden. In het Provinciaal Ge-
nootschap voor Kunsten en Wetenschappen behoorden daarentegen juist in de twintig-
ste eeuw bijna alle adellijke bestuursleden tot de ridderschap. In hoofdstuk 3 is behandeld 
hoe deze ridderschapsleden functioneerden in de diverse besturen en is tevens ingegaan 
op het verband tussen de adellijke deelname aan die besturen en het karakter van de so-
ciëteiten en genootschappen.

6.9.3 Karakter van de ridderschap van Noord-Brabant na 1850

We hebben hiervoor bij het behandelen van de admissies geconcludeerd dat de ridder-
schap van Noord-Brabant na 1850 een vereniging was die nog sterker dan voorheen ver-
bonden was met Noord-Brabant en waarvan een groot deel van de leden behoorde tot het 
‘Bossche familiecomplex’. De ridderschap kunnen we ook na 1850 beschouwen als een 
exclusieve vereniging met welgestelde leden.

Die conclusie wordt bevestigd als we het karakter van de ridderschap na 1850 nog eens 
samenvatten. De leden waren waarschijnlijk welgestelder dan de overige edellieden in de 
provincie. Qua samenstelling was er sprake van een grote mate van continuïteit omdat 
veel leden na 1850 afkomstig waren uit families die ook vóór 1850 al behoorden tot de rid-
derschapsfamilies. De ridderschap kreeg een meer ‘Brabants’ aanzien en werd vooral een 
club van Bosschenaren. De onderlinge huwelijksbanden binnen het familiecomplex zoals 
Duijvendak die beschrijft, zien we ook terug bij de ridderschapsfamilies. Hoewel bloed-
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verwantschap een belangrijke factor bleef ten aanzien van de onderlinge verbondenheid 
van de leden van de ridderschap, werd de toe- en afname daarvan in grote mate bepaald 
door de onderlinge huwelijken. Het ‘Brabantse’ aanzien van de ridderschap wordt ook 
duidelijk doordat de vaste kern van de ridderschap bestond uit een steeds groter worden-
de groep katholieke families.

In het voorgaande heb ik al een aantal malen vraagtekens gezet bij het belang dat de 
ridderschapsleden vóór 1850 hechtten aan hun politieke rechten. Na 1850 waren ze die in 
ieder geval kwijt en functioneerde de ridderschap niet meer als politieke belangengroepe-
ring. Ridderschapsleden waren dan ook niet meer zo dominant aanwezig in de Brabantse 
adellijke politiek en ze verlegden hun aandacht gedeeltelijk naar de plaatselijke politiek. 
In hoofdstuk 2 hebben we gezien dat edellieden deze strategie toepasten om in ieder geval 
op het lokale niveau invloed uit te blijven oefenen en een opstap te creëren voor een verde-
re carrière. Ridderschapsleden gingen zich ook meer profileren in verschillende bestuurs-
functies, bijvoorbeeld in waterschappen en polderbesturen. Deze bestuurlijke profilering 
vormde eveneens onderdeel van de adellijke reconversiestrategie om zijn maatschappe-
lijk kapitaal toch zo veel mogelijk te gelde te maken. Leden van de ridderschap behoorden 
in ieder geval na 1850 nog wel degelijk tot de maatschappelijke elite in Noord-Brabant.

6.10 Bijeenkomsten van de ridderschap van Noord-Brabant van 1850 tot 1918

6.10.1 Vergaderingen166

Na 1850 verviel de belangrijkste functie van de vergaderingen van de ridderschap, name-
lijk het kiezen van de vertegenwoordigers van de ridderschap in Provinciale Staten. De 
vraag is dan ook waarom de leden na dat jaar nog bij elkaar kwamen. Een belangrijk on-
derdeel van de jaarlijkse bijeenkomsten vormde ongetwijfeld het diner. Verder vonden er 
bijna elk jaar verkiezingen plaats voor een of meer bestuursfuncties en bespraken de le-
den de financiële situatie, waarbij vooral de besluitvorming over eventuele uitkeringen uit 
het fonds van belang was. Ook moest men vanaf de jaren zestig weer regelmatig stemmen 
over de toetreding van nieuwe leden. Behalve deze vaste punten passeerden ook diverse 
andere zaken de revue. Een aantal daarvan volgt nadat ik eerst ben ingegaan op de behan-
deling van de admissieaanvragen.

Evenals vóór 1850 werden de aanvragen van aspirant-leden beoordeeld, maar niet meer 
door de commissie-papieren maar door het bestuur. Daarna stemden de in de vergadering 
aanwezige leden over de toetreding. Deze stemmingen leverden geen problemen op. Bij 
de stemmingen sloot men zich ten aanzien van het buitensluiten van verwanten aan bij 
de regels van vóór 1850. Soms bracht een verzoek tot admissie onoverkomelijke proble-
men met zich mee, zoals het verzoek van J.J.F. de Jong van Beek en Donk, wiens admis-
sie geen doorgang vond.

Een punt van zorg op de vergaderingen vormde de omvang van de ridderschap, voor-
al tijdens de jaren zestig. In 1871 deed het bestuurslid E.J.P. van Meeuwen daarom het 
voorstel de toelating van zonen gemakkelijker te maken om zo het ledental op te voeren, 

166   Bijlage 12 overzicht 12.20.
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maar hij trok zijn voorstel in 1872 weer in. In 
1912 liet men de gegoedheidseisen nog val-
len maar scherpte sommige bepalingen juist 
aan. Op dat moment was overigens de terug-
loop van het ledental al enkele jaren tot stil-
stand gekomen en waren de zorgen omtrent 
de omvang van de ridderschap waarschijn-
lijk verdwenen.

Geregeld kwam op de vergaderingen de 
verhouding met andere verenigingen aan 
bod. Na de oprichting van de Nederlandse 
Adelsvereniging had de ridderschap bijvoor-
beeld contacten met dit college, waarmee 
ook op het persoonlijk vlak banden beston-
den. Warme banden onderhield de ridder-
schap ook met de Illustre Lieve Vrouwe 
Broederschap omdat men vanaf enig mo-
ment het jaarlijks diner in het Zwanenbroe-
dershuis hield. Men dubde een aantal keren 
over de vraag of de ridderschap mee moest 
doen aan audiënties van de ridderschappen 
bij de koningin. Alleen in 1895 besloot het 
bestuur bij het bezoek van de majesteiten 
aan ’s-Hertogenbosch op audiëntie te gaan 
om zo hulde te kunnen betuigen.

De warme band met de Broederschap 
werd onderstreept doordat men dit college 
een aantal keer een geschenk aanbood. Soms 

kostte het een aantal jaren om hierover tot een beslissing te komen en de notulen uit die 
jaren zijn dan ook voornamelijk aan dit vraagstuk gewijd. Een kwestie die nog langer 
sleepte en veel vergadertijd vroeg, was de samenstelling van een album met portretten. 
Dat album is er in afgeslankte vorm wel gekomen, maar de bedoeling van het bestuur om 
de ridderschap op een chique manier, voorzien van adellijke distinctieven, te presenteren, 
kon op weinig ondersteuning van de leden rekenen. Deze vergaderbeslommeringen la-
ten wel zien dat de ridderschap ook na 1850 nog steeds een typisch adellijke vergadercul-
tuur kende waarin veel tijd werd ingeruimd voor ceremoniële en in onze ogen onbenul-
lige zaken.

6.10.2 Betrokkenheid

We hebben hiervoor in paragraaf 6.8.1 gezien dat het aanzien van de ridderschap en haar 
leden nog steeds een belangrijke rol speelde in de beleving van in ieder geval een deel van 
de ridderschapsleden. Evenals vóór 1850 kunnen we dat aflezen aan uiterlijke tekenen 
als de vermelding op overlijdensberichten en het verstrekken van een diploma aan de le-
den.167 Men bleef ook na 1850 diploma’s uitreiken aan de leden. Regelmatig liet de ridder-

Afb. 6.22 Jonkheer mr. E.J.P. van Meeuwen 
(1802-1873) werd in 1841 geadmitteerd in de 
ridderschap van Noord-Brabant. Uit zorg om 
de omvang van de ridderschap deed hij als be-
stuurslid in 1871 het voorstel om de toegang van 
zonen tot de ridderschap gemakkelijker te ma-
ken, maar in 1872 trok hij zijn voorstel weer in 
(Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 18, foto Frères 
Ghémar).



 6.10 Bijeenkomsten van de ridderschap van Noord-Brabant van 1850 tot 1918 461

schap daarom nieuwe diploma’s ontwerpen en vervaardigen. In ieder geval vanaf de ja-
ren negentig van de negentiende eeuw maar wellicht ook eerder waren ze opgeborgen in 
een zilveren doos. Deze liet men aan het begin van de twintigste eeuw vervaardigen bij de 
Utrechtsche Fabriek van Zilverwerken C.J. Begeer.168 Ook na 1850 was de ridderschap een 
vereniging waarvan een deel van de provinciale adellijke elite lid was. Door te onderzoe-
ken hoe de opkomst bij de vergaderingen was en wie er deel uitmaakte van het bestuur, 
kunnen we de vraag beantwoorden in hoeverre de leden zich ook toen nog bij de ridder-
schap betrokken voelden.

De vraag is dus in hoeverre de leden zich lieten zien op de vergaderingen, zeker nu het 
boetesysteem was vervallen. In de vergaderingen was er sprake van zorg over de opkomst, 
bijvoorbeeld in de jaren zestig toen men probeerde meer leden aan te trekken door de 

167   Zie voor overlijdensberichten Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 6, overlijdensbericht van H.F. de Grez van 17 fe-
bruari 1874, overlijdensbericht van 24 oktober 1886 van J.O. de Jong van Beek en Donk.

168   Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 6, voorbereiding vergadering 7 oktober 1902, jaarrekening 1901-1902; inv.nr. 
7, notulen van 11 september 1891, 2 februari 1892; inv.nr. 19, Lidmaatschapsbewijs Ridderschap, concept, 1e 
helft 20e eeuw; inv.nr. 20, Lidmaatschapsbewijs van de Ridderschap, concept, 1e helft 20e eeuw. Het eerste 
exemplaar is uitgevoerd in schoonschrift, het tweede is gedrukt in zwarte en rode sierletters. Op beide exem-
plaren moeten de naam van het van lid, de ingangsdatum van het lidmaatschap en het zegel van de ridder-
schap nog aangebracht worden.

Afb. 6.23 Eetzaal van het Zwanenbroedershuis, 1906. In deze eetzaal van het pand van de Illustre Lieve 
Vrouwe Broederschap hield de ridderschap vanaf enig moment het jaarlijkse diner. Rechts in de hoek is 
de buffet-etagère te zien die de ridderschap in 1875 schonk aan de Broederschap (NL-HtSA, foto Pierre 
Weij nen).
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deelname aan het diner ook voor gasten mogelijk te maken.169 In 1889 heeft het bestuur 
nog overwogen om presentiegeld in te voeren. Met dit laatste voorstel volgde men de rid-
derschap van Noord-Holland na die al direct na 1850 een reiskostenvergoeding had inge-
voerd.170

In grafiek 6.9 zien we de opkomstpercentages weergegeven. Daaruit blijkt dat de op-
komst na 1850 inderdaad altijd lager is geweest dan vóór dat jaar. Toch is deze niet dra-
matisch veel lager dan in de laatste jaren van de oude ridderschap. De verplaatsing van de 
vergadering naar oktober droeg bij aan een betere opkomst, hoewel dit aan de hier weer-
gegeven gemiddelden niet zo duidelijk valt af te lezen. Bij de vergadering in juni 1858 nam 
echter maar een kwart van de leden deel terwijl dat er in oktober weer aanzienlijk meer 

Afb. 6.24 Diploma van de rid-
derschap van Noord-Brabant uit 
de eerste helft van de twintigste 
eeuw. De ridderschap bleef ook 
na 1850 diploma’s uitreiken aan 
nieuwe leden (Nl-HtBHIC, 1304, 
RNBr, inv.nr. 20).



 6.10 Bijeenkomsten van de ridderschap van Noord-Brabant van 1850 tot 1918 463

waren. De beslissing in 1864 om gasten voor het diner uit te nodigen volgde nadat in het 
begin van de jaren zestig het opkomstpercentage minder dan vijftig was, en ook de be-
stuursoverweging uit 1889 om presentiegeld uit te keren kan een gevolg zijn van het feit 
dat in de jaren tachtig een paar keer minder dan de helft van de leden de vergaderingen 
bijwoonde. Blijkbaar beschouwde men dat als een ondergrens. Over de langere termijn 
gezien woonde dan ook iets meer dan de helft van de leden de vergaderingen bij.

De ridderschap van Overijssel kampte met een nog lagere opkomst dan die van Noord-
Brabant en ook daar besloot men dat probleem te bestrijden door aan de vergaderingen 
een diner te koppelen. De opkomst nam echter pas weer toe als gevolg van de groeiende 
historische belangstelling van de leden. Hieraan gaf men vanaf 1914 invulling door een 
tochtje per automobiel door de provincie te maken waarbij telkens een ‘huis’ bezocht 
werd.171 Dit impliceert dat een eventuele band tussen de betreffende provincie en een edel-
man niet alleen belangrijk was met betrekking tot de vraag wie er wel en niet lid werd van 
de ridderschap maar dat die band voor het lid ook betekenis moest hebben om zo zijn be-
trokkenheid bij de ridderschap te versterken. Het is overigens niet met zekerheid te zeg-
gen of de betrokkenheid in Noord-Brabant groter was dan in Overijssel.

Evenals vóór 1850 waren er leden die (vrijwel) nooit op een vergadering verschenen en 
leden die de vergaderingen trouw bezochten.172 Onder de afwezigen waren er twee die de 
vergaderingen vóór 1850 wel trouw bezochten en hun afwezigheid is wellicht te wijten 
aan teleurstelling over het verlies van politieke macht. Ze bleven echter wel lid van de rid-
derschap zodat we mogen aannemen dat het lidmaatschap voor hen wel degelijk telde. Na 
1850 waren er ook trouwe bezoekers van de vergaderingen. De heel hoge aanwezigheids-

169   Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 2, notulen van 4 oktober 1864.
170   Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 2, notulen van 4 oktober 1864, 1 oktober 1867, 3 oktober 1871, 8 oktober 1872, 

3 oktober 1882; inv.nr. 7, notulen van 13 september 1889.
171   Mensema, ‘Van ridderschap naar “zedelyk ligchaam” ’, 134-135; Mensema, ‘Inleiding’, 9. 
172   Bijlage 12 tabel 12.15 en tabel 12.16.
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Grafiek 6.9 Overzicht van het gemiddeld aantal aanwezige leden in de vergaderingen van de 

ridderschap van Noord-Brabant in de periode 1852-1914

Bron: notulen van de vergaderingen van de ridderschap van Noord-Brabant van 1852 tot en met 1885, lijsten van 
plaatsen waar leden Ridderschap gezeten zijn (tafelschikking) bij officiële maaltijden van 1899 tot en met 1913 en 
de ledenlijsten van de ridderschap van Noord-Brabant.
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percentages van vóór 1850 zien we op een enkele keer na niet meer terug. Een groot deel 
van de allertrouwste bezoekers heeft op enig moment een bestuursfunctie bekleed, maar 
evenals vóór 1850 waren er ook leden die wel trouw de vergaderingen bezochten maar ver-
der niet actief waren.

In 1852 kreeg het bestuur van de ridderschap een uitgebreidere samenstelling, want er 
was immers geen commissie papieren meer die als dagelijks bestuur optrad.173 Ten aan-
zien van de personele invulling zien we in eerste instantie een continuering van de situ-
atie van vóór 1850. Toen de leden in de jaren vijftig een nieuwe voorzitter moesten kiezen, 
hadden ze hierbij geen gelukkige hand. Aan de wisseling van voorzitter kwam een einde 
met de keuze van het 59-jarige bestuurslid J.F. de van der Schueren, die gedurende 23 jaar 
in functie bleef. Vanaf het eind van de jaren vijftig benoemde de ridderschap altijd iemand 
tot voorzitter die al een bestuursfunctie vervulde. Als secretaris wees men bijna altijd ie-
mand aan voor wie dat juist een eerste bestuursfunctie was. Evenals vóór 1850 waren dat 
relatief jonge leden, maar dat veranderde in de twintigste eeuw toen juist zestigers tot se-
cretaris benoemd werden. Een aantal bestuursleden maakte carrière in het bestuur en de-
zen maakten dan ook een respectabel aantal jaren deel daarvan uit.

Naar aanleiding van de lange bestuursperiode van een aantal leden kunnen we de vraag 
stellen in hoeverre het bestuur een gesloten bastion was of juist openstond voor nieuw 
bloed.174 Om deze vraag te beantwoorden kunnen we ten eerste kijken welk deel van de le-
den op enig moment deel uitmaakte van het bestuur. Onderzoek wijst uit dat een overma-
tig deel van de leden deel heeft uitgemaakt van het bestuur. Dit bestond voornamelijk uit 
rooms-katholieken, maar gedurende de hele periode heeft ook minstens één protestant 
daarvan deel uitgemaakt. Dit kan er enerzijds op wijzen dat de religie niet van invloed was 
of minder gewicht in de schaal legde dan andere factoren of anderzijds dat religie juist 
wel van belang was omdat de leden door steeds een protestant als bestuurslid aan te wij-
zen hun onderlinge verbondenheid tot uitdrukking wilden brengen. In ieder geval lijkt er 
geen sprake geweest te zijn van een bestuurlijk bastion.

De vraag naar een bestuurlijk bastion kan ook beantwoord worden door te kijken naar 
de bestuursverkiezingen zelf. Het blijkt dan dat zittende bestuursleden werden her-
kozen en dat had kunnen leiden tot een gering aantal bestuurswisselingen, maar een 
aantal van hen heeft vanwege ouderdom maar kort deel uitgemaakt van het bestuur. 
Nieuwe kandidaten voor een bepaalde functie kregen meestal de overgrote meerder-
heid van de stemmen. Hieraan kwam een einde in de jaren zeventig van de negentien-
de eeuw toen bestuurswisselingen geen ‘automatisme’ meer waren. Het kan zijn dat de 
toestroom van nieuwe leden in de jaren zeventig en tachtig voor nieuwe verhoudingen 
zorgde.

Nu was het wel zo dat mannen die in eerste instantie niet werden verkozen op een la-
ter tijdstip meestal toch deel gingen uitmaken van het bestuur. Wie waren zij? Hadden zij 
om wat voor reden een streepje voor? Een aantal malen heeft verwantschap waarschijn-
lijk een rol gespeeld want soms heeft meer dan één telg uit een geslacht deel uitgemaakt 
van het bestuur, maar het lijkt er niet op dat het de doorslaggevende factor was. De alge-
mene maatschappelijk positie van de kandidaat zal ook wel meegespeeld hebben, maar 
omdat er ook bestuursleden gekozen werden die geen vooraanstaande maatschappelijke 
of bestuurlijke positie bekleedden, gaf ook dit niet altijd de doorslag. In die gevallen was 
de betrokkenheid bij de ridderschap van de kandidaten waarschijnlijk van belang. Een 
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groot deel van de trouwe bezoekers van de vergaderingen vond op enig moment zijn weg 
naar het bestuur.

Vergelijken we de gang van zaken met betrekking tot het bestuur van de ridderschap met 
die van vóór 1850 dan blijkt er van een wezenlijke verandering geen sprake te zijn. De ken-
merken uit die periode waren ook na 1850 nog steeds te herkennen. Bestuursleden wer-
den geregeld herkozen in dezelfde of een andere functie. Het belang van anciënniteit zien 
we weerspiegeld in de carrière die een aantal bestuursleden maakte. Tevens konden fami-
lierelaties en maatschappelijke positie een rol spelen. Verder bestond er ook na 1850 een 
verband tussen betrokkenheid en het vervullen van functies. De ridderschapsleden gaven 
voor het vervullen van de bestuursfuncties de voorkeur aan mannen die ze kenden en die 
zich betrokken toonden bij de ridderschap.

6.10.3 Het diner175

De leden van de Brabantse ridderschap kwamen vóór 1850 niet alleen bij elkaar voor de 
jaarlijkse vergadering maar ook voor het aansluitende diner. Die gewoonte werd ook na 
1850 voortgezet, want vanaf 1852 vond er ’s middags na de vergadering een ‘vriendschap-
pelijke disch’ plaats. Dit diner was wellicht belangrijker dan de vergadering zelf. Toch liep 
de belangstelling ervoor terug. Daarom besloot men in de jaren zestig van de negentien-
de eeuw dat ieder lid voortaan een erkend edelman als gast mocht uitnodigen. Het diner 
werd bekostigd uit bijdragen van de leden zelf, maar vooral door de ridderschap. In het be-
gin van de twintigste eeuw overwoog het bestuur de bijdrage te verhogen omdat er anders 
wellicht bezuinigd moest worden, en het diner moest natuurlijk wel cachet behouden.

Over de gasten is ook informatie beschikbaar. Om de vraag te beantwoorden wie er nu 
eigenlijk uitgenodigd werd, heb ik de gasten in drie categorieën ingedeeld. Ten eerste de 
mannen die in het jaar dat ze uitgenodigd werden in een verwantschapsbetrekking tot een 
ridderschapslid stonden, ten tweede gasten uit de overige adel in Noord-Brabant en ten 
derde overige gasten. In de twintigste eeuw was het aantal gasten aanzienlijk hoger dan 
in de negentiende eeuw, onder meer omdat er meer edelen van buiten Noord-Brabant te 
gast waren. In beide eeuwen bevond de Commissaris van de provincie zich regelmatig on-
der de gasten. Op basis van de uitkomst van het onderzoek is het diner wellicht mede te 
beschouwen als een ‘kweekvijver’ voor toekomstige leden, want onder de gemiddeld tien 
gasten bevonden zich gemiddeld vier toekomstige leden, zowel verwanten als Brabantse 
edelen. 

Het diner was dus ten eerste van belang om een grotere opkomst bij de vergaderingen 
te bereiken. Omdat het echter de mogelijkheid bood om niet-leden uit te nodigen en zo te 
betrekken bij de ridderschap diende het ook als middel om de omvang van de ridderschap 
te waarborgen en zo de toekomst van de vereniging veilig te stellen. Veel van de aanver-
wanten die rond de eeuwwisseling als gast aan het diner deelnamen werden bijvoorbeeld 
een paar jaar later lid van de ridderschap.

173    Zie voor het bestuur bijlage 12 tabel 12.17.
174   Zie voor de analyse van de bestuursverkiezingen bijlage 12 overzicht 12.21.
175    Bijlage 12 overzicht 12.22.
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6.10.4 Het fonds176

In begin jaren vijftig nam de ridderschap de effecten van het fonds weer in eigen beheer 
en bewaarde deze in een ijzeren brandkist ten huize van de secretaris/thesaurier. De le-
den kozen vanaf dat moment voor een gedurfde investeringspolitiek door ruimte te bie-
den aan diverse investeringsmogelijkheden. Deze investeringspolitiek moest ongetwijfeld 
leiden tot een grotere opbrengst. De Brabantse ridderschap bewandelde hiermee een an-
der pad dan de Overijsselse, waar men had gekozen voor een voorzichtiger investerings-
patroon.

De in 1852 vastgestelde bestemming van de opbrengsten van het fonds heeft aanvan-
kelijk niet tot een uitkering geleid. Nadat in 1881 de bestemming was uitgebreid met een 
studiebeurs, leidde dat al in 1884 tot een uitkering aan J.B.W. van Hugenpoth ten behoeve 
van zijn studie aan de Hogeschool te Leiden. In 1906 verzocht het oud-lid J.M.W.E. de la 
Court een uitkering om de opleiding van zijn zoon E.M.J.F.L.G. de la Court tot notaris te 
bekostigen. Hij kreeg deze, maar niet als studiebeurs, maar als uitkering aan in minder 
gunstige financiële omstandigheden verkerende ongehuwde afstammelingen van (vroe-
gere) leden. In 1909 volgde nog een uitkering aan hem ten behoeve van een studie in de 
rechtswetenschappen.

Het uitgangspunt van de Overijsselse ridderschap was dat men niet te scheutig met do-
naties moest zijn omdat de eerste verantwoordelijkheid bij de families lag. Toch lijkt deze 
ridderschap veel guller te zijn geweest dan de Brabantse. De groep geslachten waaruit le-
den een beroep konden doen op ondersteuning was in Overijssel natuurlijk veel groter 
dan in Noord-Brabant en in Overijssel had men al veel langer ervaring met een ondersteu-
ningsfonds. Gezien de uitkeringen die de ridderschap van Overijssel na 1918 verstrekte, 
speelden continuïteit en de ‘verheffing’ van vóór 1852 beschreven geslachten door middel 
van het bevorderen van een fatsoenlijke opvoeding van mannelijke leden een belangrij-
ke rol in de beleving van de ridderschapsleden. Zo heeft het verleden wellicht een rol ge-
speeld in zowel de praktijk als de ideeën van de leden van deze ridderschap.

6.11 De ridderschappen van 1850 tot 1918 samengevat

Aan het einde van de behandeling van de ridderschappen uit de periode 1814-1850 heb-
ben we gezien dat deze colleges zijn te karakteriseren als een invented tradition. In veel 
opzichten deed men alsof de ridderschappen van vóór 1795 waren teruggekeerd, maar dat 
was grotendeels schone schijn. Toen in 1850 ook het laatste restje politieke invloed moest 
worden ingeleverd, kwamen de leden van een aantal ridderschappen tot de conclusie dat 
het ophouden van de schijn geen zin meer had. In andere ridderschappen waren de leden 
echter van mening dat het voortzetten van de ridderschap de moeite waard was. Behalve 
een politiek kiescollege was de ridderschap ook en misschien wel vooral een exclusieve 
vereniging van standgenoten die elkaar kenden, op vriendschappelijke wijze met elkaar 
omgingen en samen onder het adagium ‘noblesse oblige’ aan liefdadigheid deden.

In de ridderschappen die na 1850 bleven bestaan zien we dat inderdaad terug. Ze zijn 
te beschouwen als een voortzetting van die van vóór 1850. Continuïteit op diverse terrei-
nen is het bepalende kenmerk. Het exclusieve karakter bleef gehandhaafd en de regels en 
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gebruiken van vóór 1850 werden zo veel mogelijk gehandhaafd. Ook ten aanzien van de 
samenstelling was er vooral sprake van een voortzetting van de oude situatie. Het belang 
van liefdadigheid blijkt uit de omgang met het fonds en de uitkeringen die daaruit werden 
verstrekt. Die uitkeringen laten wel zien dat we te maken hebben met een vereniging van 
edellieden die zich sterk maakten voor het bevorderen van het aanzien van de adelstand. 
Daarnaast speelde de band met de provincie een grote rol in de beleving van de leden.

Zowel de ridderschap van Noord-Brabant als die van Overijssel zijn te karakteriseren 
met de hier genoemde kenmerken. Het exclusieve karakter van de ridderschap bewaakte 
de Brabantse ridderschap door het stellen van gegoedheidseisen en de Overijsselse door 
de toegang te beperken tot afstammelingen van oude geslachten. Deze twee verschillende 
methoden zijn het gevolg van een belangrijk onderscheid tussen de twee ridderschappen. 
Hoewel het effect van de toelatingseisen op de admissies in beide ridderschappen groten-
deels hetzelfde was, bleef de Brabantse ridderschap in tegenstelling tot die van Overijssel 
open staan voor nieuwe geslachten. Dat kon ook niet anders want de geschiedenis van de 
ridderschap was zo kort en het aantal benoemde en geadmitteerde geslachten zo klein dat 
een maatregel als die van de ridderschap van Overijssel wellicht op termijn de doodsteek 
had betekend. In Overijssel kon de ridderschap zich een dergelijke maatregel wel veroorlo-
ven en was men voor het aanzienlijk karakter van de ridderschap ook niet aangewezen op de 
welgesteldheid van de leden maar kon men teruggrijpen op een ver en roemrijk verleden.

Zowel de ridderschap van Noord-Brabant als die van Overijssel zijn, evenals die van Gel-
derland en Utrecht, tot op de dag van vandaag blijven bestaan, hoewel aan dit voortbestaan 
verschillende motieven ten grondslag hebben gelegen. De ridderschap van Friesland is 
heropgericht in 1998, die van Zeeland in 2004 en die van Groningen in 2012.177 Een ver-
eniging met een adellijke identiteit bleef aantrekkingskracht behouden en ook in onze tijd 
is daarvoor nog steeds een rol weggelegd.

6.12 Regionalisme

Het is de leden van de ridderschap van Noord-Brabant na een moeilijke aanloop dus ge-
lukt om een adellijk elitenetwerk op te bouwen waarin het aanzien van de adel bewaakt 
werd, het groepsgevoel en de onderlinge verbondenheid steeds sterker toenamen en waar-
van het karakter steeds meer Brabantse trekken vertoonde. Voor de ridderschapsleden 
nam zeker na 1850 de band met de provincie een belangrijke plaats in. Die ridderschaps-
leden, maar ook andere Brabantse edelen, waren daarnaast actief in culturele verenigin-
gen en genootschappen, zoals bijvoorbeeld het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en 
Wetenschappen. In hoofdstuk 3 hebben we gezien wat deze activiteiten betekenden voor 
de onderlinge omgang en cohesie van de provinciale adel en de vorming van het adellijke 
deel van de provinciale elite. Hier komt de vraag aan de orde in hoeverre en op welke ma-

176   Bijlage 12 overzicht 12.23.
177    Kuiper, ‘Adel in Nederland’, 88. Kuiper noemt het voortbestaan van Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht en 

Overijssel en de heroprichting van Friesland. Hij vraagt zich af of het toeval is dat juist deze ridderschappen 
in 1848 de grootste waren. Kuiper en Frieswijk, ‘Van landadel naar historisch instituut’, 30; www.ridderschap-
van-zeeland.nl/wij.htm; Bouman, De Ridderschap. 
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nier edelen door deze activiteiten vorm gaven aan hun band met de provincie, die immers 
voor in ieder geval een deel van hen van belang was. In de tijd van enerzijds toenemende 
eenwording en anderzijds het manifest worden van regionale identiteiten, vormden acti-
viteiten in culturele genootschappen een afspiegeling van deze processen. Het is dus inte-
ressant te onderzoeken hoe Brabantse edelen zich in dat spanningsveld gedroegen en in 
hoeverre ze lieten blijken ‘Brabanders’ te zijn.

6.12.1 Eenwording en identiteit

De nieuwe staat die in 1813 in de steigers werd gezet, droeg nog veel kenmerken van het 
(regionale) particularisme uit het verleden. Dat bleek al uit de grondwet, een monarchaal-
centralistisch raamwerk waarbinnen federalistische beginselen functioneerden. Hoewel 
de Bataafs-Franse Tijd de start van centraliserende tendensen te zien had gegeven, be-
stond ‘Nederland’ in 1813 uit relatief autonome gebieden die in menig opzicht geïsoleerde 
eilanden vormden. In de loop van de negentiende eeuw ontstond met horten en stoten 
een eenheidsstaat waarin lokale en regionale samenlevingen werden opgenomen in en 
beïnvloed door steeds ruimere nationale en internationale kaders. Door schaalvergroting 
en verbinding nam het belang van de nationale overheid toe ten koste van lokale overhe-
den en elites. In een langzaam proces vond een wederzijdse doordringing van staat en 
maatschappij plaats. De staat werd een natie.178 Het is overigens de vraag of hier alleen 
maar sprake was van een top-down proces of ook van een bottom-up beweging. Verschil-
lende auteurs hebben bij het onderzoek naar regionalisme geconstateerd dat regionale eli-
tes een actieve rol speelden bij het opnemen van de regio’s in de natie.179

In hoofdstuk 4 wordt beschreven hoe het regionaal particularisme in de nationale po-
litiek in de laatste decennia van de negentiende eeuw plaatsmaakte voor partijvorming 
op confessionele basis en daarmee voor levensbeschouwelijk particularisme. Omdat in 
Noord-Brabant en Limburg de regionale en levensbeschouwelijke verbondenheid samen-
vielen, is het regionalisme in de politiek in die provincies nog tot ver in de twintigste 
eeuw een belangrijke factor gebleven.180 Regionale notabelenelites hebben nog minstens 
tot in de jaren negentig een belangrijk rol gespeeld in partijorganisaties.181 Als gevolg van 
het politieke moderniseringsproces, een combinatie van nationalisering, politisering en 
democratisering,182 werd de politicus in de loop van de eeuw niet alleen een professional 
maar veranderde ook zijn identificatie met zijn achterban en daarmee zijn identiteit. Tot 
1848 was hij een tamelijk zelfstandig optredende ‘amateur’, die samen met zijn collega’s 
het algemeen belang nastreefde, daarna werd hij tevens een vertegenwoordiger van zijn 
regionale achterban en ten slotte een vertegenwoordiger van zijn ‘zuil’.

Het veranderingsproces dat politici doormaakten, is een voorbeeld van de veranderings-
processen die de negentiende-eeuwse bewoners van Nederland beleefden. Identiteit is 
geen gegeven, maar een creatie, geen vererving maar een verwerving en het verwijst naar 
een belevings- en gevoelswereld. Het gevoel van verbondenheid met een min of meer ver-
beelde community, of de identificatie daarmee, kan verschillende vormen aannemen en 
is aan verandering onderhevig, zowel tijdens het leven van een lid van de community als 
tijdens het bestaan daarvan.183 Een individu kan zich op enig moment met verschillende 
communities identificeren ofwel beschikken over verschillende identiteiten of verschil-
lende elkaar aanvullende lagen binnen de identiteit. ‘Territorial identities – local, regional, 
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national, and supranational – do not have to be conflicting, on the contrary, people have 
different layers of identity that supplement each other.’184 De algemene stelling is dat de 
vraag of een individu zich in de eerste plaats met het nationale dan wel regionale of lokale 
niveau identificeerde, afhankelijk was van stand, religie en woonplaats. Daarbij veronder-
stelt men dat de lagere standen waarschijnlijk sterk regionaal georiënteerd waren en de 
hogere standen zich vooral richtten op het bovenregionale of nationale en zelfs internatio-
nale niveau.185 Het voorbeeld van de politici laat echter zien dat afhankelijk van de omstan-
digheden deze mannen met een (inter)nationale oriëntatie ook ruim baan konden geven 
aan hun regionale of lokale identificatie.

6.12.2 De identiteit van de Brabanders

Het is de vraag hoe in het kader van de negentiende-eeuwse ontwikkelingen de Braban-
ders en dan met name Brabantse edellieden zich identificeerden met plaats, regio en na-
tie. Daarbij zal ik me in het volgende met name richten op de ontwikkelingen in het cultu-
rele veld, die mede werden bepaald door politieke ontwikkelingen. Toen Brabant in 1796 
eindelijk erkend werd als zelfstandig gewest, was er weliswaar sprake van een constituti-
onele emancipatie, maar deze leidde nog niet tot een besef van eenheid en een Brabants 
gevoel.186 Het nieuwe gewest was historisch gezien ook geen eenheid en de inwoners 
identificeerden zich vooral met hun lokale omgeving. Daarnaast had het bestaan als ‘Ge-
neraliteitsland’ een flinke achterstand ten opzichte van andere gewesten opgeleverd, een 
feit dat de Brabantse representanten in 1796 uitventten, waarmee ze welbewust de mythe 
van het ‘arme Brabant’ creëerden, een mythe die tot ver in de twintigste eeuw stand heeft 
gehouden.187

De vraag wie dan toch die Brabanders waren, die nieuwe ‘landgenoten’, hield in eerste 
instantie vooral buitenstaanders bezig. De sociaaleconomische nood was zo hoog dat de 
meeste Brabanders klaarblijkelijk niet beschikten over voldoende tijd of fut om zich dat 
zelf af te vragen. Dus bepaalde het uit de achttiende eeuw overgeërfde stereotype van het 
onverdraagzame roomse en arme Brabant het beeld over de provincie. Toch lieten katho-
lieke Brabanders al in 1819 van zich horen en getuigden daarmee van zelfrespect en een 
begin van een eigen (katholieke) identiteit. Naar aanleiding van een reisverslag door Van 
Hogendorp in zijn Bijdragen tot de huishouding van staat over zijn reis uit 1818 naar Aken, 
ontbrandde de ‘Candidus-polemiek’. Deze pamflettenstrijd, die handelde over de evenre-
dige verdeling van ambten, getuigde van de heersende controverse tussen protestanten en 

178   Dit rijkgeschakeerde proces van eenwording is beschreven in Knippenberg en De Pater, De eenwording. Zie 
voor het culturele integratieproces ook Van Ginkel, Op zoek naar eigenheid.

179   Storm, ‘Regionalism in History’, 254; Van Ginkel, Op zoek naar eigenheid, 7.
180   Van den Berg, De toegang tot het Binnenhof, 82-90.
181    Van der Laarse, A Nation of Notables, 44.
182   Van den Berg, De toegang tot het Binnenhof, 88.
183    Van Ginkel, Op zoek naar eigenheid, 4.
184   Storm, ‘Regionalism in History’, 253.
185    Van Ginkel, Op zoek naar eigenheid, 19; Knippenberg en De Pater, De eenwording, 34 e.v.
186   Rosendaal, ‘De vorming van Noord-Brabant’, 577.
187   Van Kempen, ‘Een emanciperend gewest’, 84; Van Oudheusden, ‘Beelden van Brabant’, 429; Van de Sande, 

‘ “Brabant één” ’, 695-696.
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katholieken. Tijdens de strijd werd de suggestie gewekt dat protestanten geen echte Bra-
banders konden zijn. Ook deze mythe was een lang leven beschoren. Het uitbreken van 
de Belgische Opstand in 1830 en de daaropvolgende status-quotijd versterkten in eerste 
instantie in het Noorden het wantrouwen ten aanzien van de Brabanders. Deze kwamen 
zelf in een moeilijk pakket terecht, maar uiteindelijk brak toch het besef door dat Noord-
Brabant een onlosmakelijk onderdeel van de Nederlandse staat vormde.188

Culturele emancipatie door middel van de Brabantse geschiedenis
De (bestuurlijke) elite in Noord-Brabant was bepaald ongelukkig met het imagoverlies dat 
de provincie door deze gebeurtenissen leed. Het was pijnlijk te moeten constateren dat 
hun provincie beschouwd werd als een onbetrouwbaar en achtergebleven aanhangsel van 
de natie.189 Een middel om Noord-Brabant te propageren als een integraal onderdeel van 
de natie en om de achterstand op diverse terreinen ongedaan te maken, was de oprichting 
van een Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen (GKW). In 1827 waren 
de Friezen de Brabanders al voorgegaan door het Friesch Genootschap op te richten, dat 
onder meer tot doel had om bronnen en voorwerpen op te sporen en te verzamelen die een 
toegang boden tot het Friese verleden. Volgens de oprichters zou historisch besef een be-
langrijke band scheppen tussen de Friezen en de Friese geschiedenis een ereplaats geven 
in de nationale geschiedenis.190 De belangstelling voor nationale en regionale geschiede-
nis, die een plaats kreeg in de in deze jaren opgerichte verenigingen en genootschappen, 
paste in de gedachtewereld van de Romantiek. Naast het aanwenden van de regionale ge-
schiedenis als cultureel emancipatiemiddel, werden ook de kunsten in deze jaren onder-
steund om zo het culturele leven op een hoger niveau te brengen. Dit gebeurde bijvoor-
beeld door een expositie in 1828 in ’s-Hertogenbosch van de Koninklijk School voor Nuttige 
en Beeldende Kunsten en de oprichting aldaar van de Broederschap Sint-Lucas in 1833.191

Het gaat bij de hier genoemde cultuur om de elitecultuur, de cultuur volgens de nor-
men en esthetische canons van elites. Volgens deze elites verdiende alleen die cultuur 
de naam ‘cultuur’.192 Doordat deze elites hun culturele codes aanduidden als ‘cultuur’ 
tout court was er ook ruimte voor een categorie cultuurvormen die daarbuiten viel. Deze 
‘volkscultuur’ werd voorwerp van het elitaire beschavingsoffensief en daarmee lijken eli-
tecultuur en volkscultuur tegenover elkaar te staan.193 Burke stelt dat omstreeks 1500 alle 
bevolkingsgroepen nog deelden in de ‘popular culture’. Omstreeks 1800 was er een kloof 
ontstaan omdat de elites zich hadden afgekeerd van deze volkscultuur. En met het groter 
worden van de kloof ontstond er vanuit de elites weer belangstelling voor de uitingen van 
die ‘vreemde’ en interessante cultuur, die in de negentiende eeuw door de elite heront-
dekt werd.194 De volkscultuur zoals die toen door hen werd waargenomen en geïnterpre-
teerd was dan ook een negentiende-eeuwse uitvinding die weinig met de werkelijkheid 
van doen had.195 Elites konden de kloof weer dichten door zich in het kader van de opbloei 
van regionale identiteiten te presenteren ‘als deel en uitkomst van een volkscultuur’.196

De oprichters van het GKW wilden hun doel bereiken via een tweesporenbeleid. Ener-
zijds moesten middelen gezocht worden om de handel en nijverheid en vooral de land-
bouw te ondersteunen, anderzijds richtte men zich op de beoefening van de geschiedenis 
en aardrijkskunde en het inrichten van een provinciale bibliotheek. Dit alles moest gebeu-
ren in een neutraal klimaat, niet verstoord door religieuze of staatkundige haarkloverijen. 
Want, zo meende P.M.F. van Meeuwen in zijn feestrede bij het vijftigjarig bestaan: ‘Het 
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zal wel niet te veel zijn gezegd, als wordt beweerd, dat in 1836 (…) het hoofdkenmerk van 
de Noord-Brabanters, zonder verschil van afkomst of religie, was verdraagzaamheid, we-
derzijdsche welwillendheid en omzichtigheid, teneinde de ontluikende samenleving te 
behoeden tegen godsdienstigen of staatkundigen tweespalt.’197 De door het GKW te sti-
muleren geschiedschrijving zou zich volgens de eerste voorzitter A.L.J. van den Bogaerde 
van Terbrugge moeten richten op ‘grote mannen’, ‘roemvolle daden’ en de voortgang van 
kunsten en wetenschappen om zo de culturele emancipatie van Noord-Brabant te bevor-
deren en de verbondenheid met de rest van Nederland te benadrukken. In de geschiedop-
vatting van het GKW was er geen sprake van gewestelijk particularisme in de vorm van 
het benadrukken van de eigenheid van de provincie en het voor het voetlicht brengen van 
de ‘eigen’ Brabantse volkscultuur, maar was het integreren van de roemrijke Brabantse ge-
schiedenis in die van Nederland het doel.

Met deze houding conformeerde het GKW zich aan de positie die in het algemeen werd 
ingenomen door in genootschappen verzamelde elites. ‘In general, it was the historical 
contribution of the own region to the greatness of the fatherland that mattered, not the 
idiosyncratic identity that distinguished the region from the whole.’198 Om de beoogde in-
tegratie te laten slagen werd in een tijd dat geschiedschrijving geen vrijblijvende bezig-
heid was maar een identiteitsbepalende en -bevestigende functie had, gekozen voor on-
derwerpen waarbij polemische antwoorden zouden uitblijven. De leden van het GKW 
waren ‘Brabanders’, want ze beschouwden zich als inwoners van de provincie Noord-Bra-
bant gelijkwaardig aan de manier waarop inwoners van andere provincies zichzelf als bij-
voorbeeld ‘Fries’ of ‘Zeeuw’ zagen en wilden door hen ook als Brabanders beschouwd 
worden. Daarnaast streefden zij er vooral naar volwaardige ‘Nederlanders’ te worden.199

In de activiteiten van het GKW, waaronder lezingen en prijsvragen, zijn drie vormen 
van geschiedbeoefening te herkennen.200 Een vorm die vooral in de eerste jaren door di-

188   Van Oudheusden, ‘Beelden van Brabant’, 429-432; Van Oudheusden, ‘Herinneringscultuur’, 170. Zie voor de 
‘Candidus-polemiek’ met name De Haan-Burghoorn, ‘Never the twain shall meet?’.

189   Van Oss en Rosendaal, ‘Noordbrabants verleden’, 11.
190   Kuiper, ‘Onder notabelen’, 167-168. Zie voor het Fries Genootschap ook Jensma, ‘Om de erfenis van Friso’.
191   Verberne, ‘Produktie en consumptie’, 401; Van Zuijlen, Gedenkboek, 55-56 en 61-73.
192   Van Oss en Rosendaal, ‘Noordbrabants verleden’, 14; Frijhoff, Cultuur, mentaliteit, 20-21. Frijhoff noemt dit 

een ‘strategisch cultuurbegrip’.
193   Frijhoff, Cultuur, mentaliteit, 22 en 28. Frijhoff verwijst onder meer naar de studie van Burke waarin deze een 

kleurrijk, maar verloren universum beschrijft dat zijn bestaansreden in laatste instantie ontleende aan zijn waar-
de als overlevingsstructuur voor het volk, en uiteindelijk ten slachtoffer viel aan het beschavingsoffensief. Bur-
ke plengde overigens volgens Cieraad geen traan over het verloren paradijs. Cieraad, De elitaire verbeelding, 65.

194   Burke, Popular Culture, 270-286.
195   Cieraad, De elitaire verbeelding, 64. Cieraad citeert Wolfgang Brückner: ‘ “volk” is een constructie en een inter-

pretatie, géén historische realiteit, slechts een historisch idee’. Brückner, ‘Popular Culture’, 18.
196   Jensma, ‘Om de erfenis van Friso’, 54. De door Jensma beschreven ‘Friese mythe’ ‘functioneerde als onder-

scheidend profiel maar ook als verbinding, want alle Friezen – hogere én lagere standen – maakten samen 
het Friese volk uit. Ook de elite presenteerde zichzelf als ‘Fries’.

197   Van Sasse van Ysselt, Gedenkschrift Genootschap, citaat 2. Deze karakterisering was veeleer van toepassing op 
de elite waaruit de oprichters van het GKW afkomstig waren, dan voor de Brabanders in het algemeen.

198   Storm, ‘Regionalism in History’, 254.
199   Van Oss en Rosendaal, ‘Noordbrabants verleden’, 9-14, 18-19, 26.
200   Van Oss en Rosendaal, ‘Noordbrabants verleden’, 36-37. Het Fries Genootschap maakte geen gebruik van 

prijsvragen. Jensma, ‘Om de erfenis van Friso’, 39.
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lettanten bedreven werd was die ter illustratie van verzamelde antiquiteiten, munten en 
penningen. Edellieden die zich hiermee bezighielden waren A. Martini, H.F. de Grez en 
M.A. Snoeck. De laatste leverde in 1884 een bijdrage over munten in zijn eigen verzame-
ling en die van D.Th.A. van den Bogaerde van Terbrugge, die vooral vanuit het perspectief 
van de collectioneur geschreven was.201 De Grez leverde via P. Cuypers in 1842 een verslag 
in van een opgraving van oudheden in Baarle-Nassau en Rijsbergen.202 A. Martini bericht-
te in 1838 over opgedolven oudheden in Sint-Michielsgestel die werden gevonden bij de 
wederopbouw van de kerk. Het ging om lijkkisten met beenderen die in de tufstenen fun-
damenten van een voorganger van de negentiende-eeuwse kerk waren gevonden en een 
door de pastoor opgestuurd muntje waarvan met behulp van boeken over munten de mid-
deleeuwse oorsprong was vastgesteld.203 In 1844 hield hij een toespraak over muntjes die 
waren opgegraven bij kasteel Leeuwenburg in Vught.204 De tweede vorm van geschiedbe-
oefening is de uit praktische overwegingen beoefende rechtsgeschiedenis. Het ging daar-
bij om de grillige juridische erfenis van het Ancien Régime, die men vooral probeerde te 
ontrafelen met behulp van archiefonderzoek. Dat werd sowieso in de laatste decennia van 
de negentiende eeuw belangrijker toen de dilettanten van het eerste uur plaatsmaakten 
voor archivarissen en andere vaklieden.

Het belang van archiefonderzoek zien we in 1869 al verwoord door P.J. van der Does 
de Bye in een bijdrage over Mondragon. Hij stelt daarin dat de openstelling van archie-

ven een nieuw tijdperk in de vaderlandse ge-
schiedenis inluidde. Zijn bijdrage past in de 
geschiedenis van de ‘grote mannen’. Van der 
Does de Bye schrijft over Mondragon het vol-
gende: ‘Ik heb U in korte trekken het edele 
van zijn rol, zijn buitengewone geestkracht, 
het groote van zijn bedrijf voorgesteld; hij 
was voorzeker een der meest bevoorrechte 
wezens, die ik in de geschiedenis vermeld 
heb gevonden. Zijne nagedachtenis blijve in 
waarde.’205 Hoewel Van der Does de Bye een 
bijdrage wilde leveren aan de vaderlandse ge-
schiedenis, is het opvallend dat hij daarvoor 
een Spaanse legeraanvoerder koos, terwijl 
deze figuur niet voldeed aan het stereotiepe 
vijandbeeld. Vanuit Brabants gezichtspunt is 
de keuze ook opvallend. Ten eerste gaat het 
hier niet om een bijdrage aan de Brabantse 
geschiedenis en ten tweede ligt de periode 
van de Tachtigjarige Oorlog niet voor de hand 
als de vooraanstaande plaats van Brabant in 
de vaderlandse geschiedenis voor het voet-
licht gebracht moet worden. Wel is de ‘ver-
heerlijking’ van een rooms-katholieke leger-
aanvoerder door een protestantse edelman 
een teken van de beoogde neutraliteit van de 

Afb. 6.25 Jonkheer M.A. Snoeck (1838-1911) 
werd in 1873 geadmitteerd in de ridderschap 
van Noord-Brabant. Hij was ook actief in de 
provincia le culturele genootschappen en leverde 
voor de handelingen van het Provinciaal Genoot-
schap voor Kunsten en Wetenschappen in 1884 
een bijdrage. Deze gaat over munten in zijn ei-
gen verzameling en die van jonkheer D.Th.A. van 
den Bogaerde van Terbrugge en is vooral vanuit 
het perspectief van de collectioneur geschreven 
(’s-Hertogenbosch, Nl-HtBHIC, 1232, ILVB, inv.
nr. 233, foto L. Stollenwerk).
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geschiedbeoefening binnen het GKW. Van der Does de Bye was dan ook niet het proto-
type van de Brabantse edelman. Hij was voor zijn komst naar ’s-Hertogenbosch advocaat 
in ’s-Gravenhage en Utrecht geweest en lid van Provinciale Staten in de provincie Utrecht. 
Hij beschikte over goede contacten in Leiden van waar hij van Johannes Bodel Nijenhuis 
een verzoek kreeg om naar aanleiding van diens vondst van twee portretten en drie kwar-
tierborden in Roosendaal een genealogie samen te stellen van het geslacht Volbergen.206

De belangstelling voor de ‘grote mannen’ was in de tijd dat Van der Does de Bye zijn bij-
drage leverde al tanende. Als we naar de uitgeschreven prijsvragen kijken, zien we voor-
namelijk in de jaren veertig de vraag naar levensgeschiedenissen van Brabanders. On-
der hen de humanistisch geleerde, pedagoog en filoloog Lambertus Thomas Schenkel 
 (’s-Hertogenbosch 1547-Antwerpen 1625), die ook lessen en demonstraties gaf in mnemo-
techniek en de filosoof, wis- en natuurkundige en verbreider van de ideeën van Newton, 
Willem Jacob ’s Gravesande (’s-Hertogenbosch 1688-Leiden 1742).207 Naast deze geleer-
den was er belangstelling voor Gerardus (van) Veltwijck (Ravenstein?-Brussel 1555), raads-
heer en secretaris van Karel V en de gebroeders Bax die zich, volgens Van der Aa, ‘als dap-
pere voorstanders der Nederlandsche vrijheid, gedurende de worstelstrijd tegen Spanje, 
voordeelig hebben onderscheiden en de Nederlandsche ruiterij tot sieraad verstrekten.’208 
Deze voorbeelden waren bij uitstek geschikt om de boodschap over te brengen dat de Bra-
bantse geschiedenis een glorierijk onderdeel was van de vaderlandse geschiedenis.209 De 
geschiedbeoefening met als doel het overbrengen van deze boodschap beschouwen Van 
Oss en Rosendaal als de belangrijkste vorm van geschiedbeoefening binnen het GKW. 
Een laat voorbeeld daarvan is de vraag uit 1862 om een levensgeschiedenis van Alexan-
der Gogel (Vught 1765-Overveen 1821), de belangrijkste en bekwaamste minister uit de 
Bataafs-Franse Tijd.210 De Bataafse Tijd stond speciaal in de belangstelling van de leden 

201   Nl-HtBHIC, 216, GKW, inv.nr. 9, Handelingen 1884, 29 e.v.; Van Oss en Rosendaal, ‘Noord-Brabants verle-
den’, 34.

202   Nl-HtBHIC, 216, GKW, inv.nr. 1, Handelingen 1842, 257. Deze opgraving wordt beschreven in Kalf, De monu-
menten, 297-298.

203   Nl-HtBHIC, 216, GKW, inv.nr. 1, Handelingen 1838, 153-161. Bij opgravingen in 1961 werd vastgesteld dat de 
negentiende-eeuwse kerk twee voorgangers heeft gehad, namelijk een tufstenen zaalkerk uit circa 1100 en een 
houten kerk uit de tiende eeuw. Knippenberg, ‘Opgravingen bij de Oude Toren’.

204   Nl-HtBHIC, 216, GKW, inv.nr. 1, Handelingen 1844, 13-15.
205   Nl-HtBHIC, 216, GKW, inv.nr. 6, Handelingen 1869, 20-44, citaat 43. Cristóbal de Mondragón y Otalora was 

een Spaanse legeraanvoerder tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Zijn belangrijkste militaire activiteiten speelden 
zich voornamelijk af in Zeeland. Daarnaast was hij ook enige tijd gouverneur van Antwerpen. Hij werd door 
zijn tegenstanders niet gehaat maar gerespecteerd. Van der Lem, ‘Mondragón y Otalora, Cristóbal de’ op 
www.dutchrevolt.leiden.edu/dutch/personen/M/Pages/mondragon.aspx (geraadpleegd 26 november 2014).

206   Nl-HtBHIC, 216, GKW, inv.nr. 6, Handelingen 1869, 55-64. Johannes Bodel Nijenhuis (Amsterdam 1797-Lei-
den 1872) was een uitgever en kaartenverzamelaar. Het grootste deel van zijn verzameling kwam in de Leidse 
Universiteitsbibliotheek terecht. nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Bodel_Nijenhuis (geraadpleegd 26 novem-
ber 2014).

207   Nl-HtBHIC, 216, GKW, inv.nr. 1, Handelingen 1838 en 1841; nl.wikipedia.org/wiki/ Lambertus_Thomas_ 
Schenckelius (geraadpleegd 26 november 2014); nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Jacob_%27s_Gravesande 
(geraadpleegd 26 november 2014).

208   Nl-HtBHIC, 216, GKW, inv.nr. 1, Handelingen 1844; inv.nr. 2, Handelingen 1847; Blok en Molhuysen (red.), 
NNBW, deel 7, 1226-1227; Van der Aa, Biographisch woordenboek, deel 2, 196-207, citaat 196.

209   Vergelijk Van Oss en Rosendaal, ‘Noordbrabants verleden’, 26.
210   Nl-HtBHIC, 216, GKW, inv.nr. 5, Handelingen 1862; www.parlement.com/id/vg09llzlvgtx/i_j_a_alexander_go-

gel (geraadpleegd 26 november 2014).
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van het GKW. Hoewel het jaar 1795 in de ogen van veel negentiende-eeuwers voor geheel 
Nederland het verlies van zelfstandigheid bracht, betekende het volgens H.F. de Grez voor 
Noord-Brabant dat ‘het den rang onder de provincieen [kon] innemen, welke haar met 
regt toekwam, […] tot groote vreugde en opbeuring der Noord-Brabandsche inwoners.’211 

Hoewel de protestantse en liberaal-katholieke leden van het GKW ook in 1872 hun Bra-
bantse trots niet ontleenden aan datgene wat de provincie van de rest van het land onder-
scheidde – het katholicisme – maar aan de mate waarin zij zich de nationale cultuur had-
den eigen gemaakt, was het blijkbaar niet meer nodig met behulp van de historie deze 
boodschap over te brengen. In deze jaren werd in het GKW de geschiedenis niet meer 
beoefend vanwege de boodschap of het praktisch nut, maar om de beoefening zelf. Men 
koos onderwerpen vanwege hun belang voor de geschiedenis van Noord-Brabant, niet 
omdat ze de plaats van de provincie binnen de vaderlandse geschiedenis onderstreepten. 
Een voorbeeld is de bijdrage uit 1856 van J.B.A.J.M. Verheyen over de voormalige schut-
tersgilden te ’s-Hertogenbosch. Zijn verhaal beslaat het tijdvak vanaf de periode waarin de 
gilden actief waren voor de hertogen van Brabant tot aan hun einde in 1787 en besluit met 
de verzameling die het GKW over de gilden bezat. Verheyen baseerde zich in zijn stuk 
mede op ordonnanties en archiefstukken en kreeg daarin in de volgende decennia steeds 
meer navolging. Ook binnen het GKW was geschiedenis een ‘vak’ geworden.212

Van den Bogaerde van Terbrugge beschouwde in zijn openingsrede het oprichten van 
een gewestelijke bibliotheek, ‘eene der meest voortreffelijke inrichtingen’, als een middel 

Afb. 6.26 De boterhal aan de Pensmarkt te ’s-Hertogenbosch, circa 1900. De hal was in gebruik als muse-
um van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen (NL-HtSA, foto A.C. Verhees).
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dat zou kunnen bijdragen aan de roem van Noord-Brabant. Hij zei daarover: ‘Uit dit alles 
mogen we veilig opmaken, dat eene provincie, alwaar de kunsten en wetenschappen in 
eere en achting zijn, niet verstoken mag blijven van het bezit eener openbare bibliotheek.’213 
In zo’n provinciale bibliotheek moesten alle bronnen met betrekking tot de geschiedenis 
van Noord-Brabant verzameld worden om zo schrijvers in de gelegenheid te stellen de ge-
schiedenis van Noord-Brabant te ontrafelen en voor het voetlicht te brengen. Het bestuur 
van het GKW trachtte een goede start te maken door de aankoop van de verzameling boek-
werken, prenten, penningen en zeldzaamheden van boekdrukker Hendrik Palier, maar 
kon met hem niet tot overeenstemming komen over de prijs. In later jaren kwam toch 
veel van deze verzameling terecht in wat vanaf 1843 in de Handelingen wordt omschreven 
als ‘de bibliotheek en andere verzamelingen’.214 Deze verzamelingen hadden onderdak ge-
vonden op de eerste verdieping van de Latijnse school van rector en bibliothecaris van het 
GKW, C.R. Hermans.215 Dit onderdak was een bron van zorg, zoals blijkt uit het rapport 

211    Van Oss en Rosendaal, ‘Noordbrabants verleden’, 27; Nl-HtBHIC, 216, GKW, inv.nr. 2, Handelingen 1848, 38-44.
212   Van Oss en Rosendaal, ‘Noordbrabants verleden’, 33 en 37; Nl-HtBHIC, 216, GKW, inv.nr. 4, Handelingen 

1856, 35-64.
213    Nl-HtBHIC, 216, GKW, inv.nr. 1, Handelingen 1837, 25-58, met name 44 en 45.
214   Van Sasse van Ysselt, Gedenkschrift Genootschap, 8-9 en 15; Krijbolder, ‘Hermans en het Genootschap’, 86-87, 99.
215    Zie voor Hermans en zijn betekenis als pionier van de Noordbrabantse geschiedbeoefening Krijbolder, ‘Her-

mans’.

Afb. 6.27 Inrichting van de boterhal aan de Pensmarkt te ’s-Hertogenbosch als museum van het Provinci-
aal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen, 1922 (NL-HtSA, foto Pierre Weijnen).
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dat H.F. de Grez schreef namens de commissie die een onderzoek instelde naar het on-
derdak. De behuizing was ongeschikt en veel te klein, waardoor er eerder sprake was van 
een pakhuis dan van een plaats waar bezoekers onderzoek konden doen. De verzameling 
waarvan de waarde op dat moment geschat werd op f 25.000 (huidige waarde € 258.600), 
werd bij slecht weer bedreigd door lekkages.216 De verzameling van het Brabantse genoot-
schap bevatte evenals die van zijn Friese collega niet alleen schriftelijke bronnen maar 
ook voorwerpen die de regionale geschiedenis tastbaar moesten maken. A. Martini bood 
in 1838 vanaf zijn landgoed Piacenza naast de door hem geschreven en uitgegeven boeken 
ook de maliënkolder van Lekkerbeetje aan en een stenen strijdbijl van de Batavieren.217 

Het GKW heeft ongetwijfeld een belangrijke rol gespeeld in de Noord-Brabantse ge-
schiedbeoefening. De producten ervan veranderden in de loop van de negentiende eeuw 
door de inbreng van vooral archivarissen van propagandistische verhalen in op serieus 
bronnenonderzoek gebaseerde publicaties, waaronder diverse bronnenpublicaties.218 Zo’n 
archivaris was August Hendrik Sassen, die een aantal omvangrijke werken over de geschie-
denis van Helmond uitbracht.219 Nadat het door hem in 1883 gestarte Tijdschrift voor Noord-
brabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde na enkele jaren ter ziele was gegaan, startte 
hij in 1889 met de uitgave van een Noordbrabantsche Volks-Almanak, Jaarboekje voor Noord-
brabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde. Deze uitgave bevatte naast een almanak ar-
tikelen over uiteenlopende onderwerpen met een doorgaans wat meer verhalende insteek 
dan de bijdragen in het eerstgenoemde tijdschrift. Aan deze uitgaven werkten ook leden 
van het GKW mee. M.A. Snoeck schreef bijvoorbeeld een artikeltje over de opschriften in 
de Nederlands Hervormde Kerk in ’s-Hertogenbosch en A.F.O. van Sasse van Ysselt een ge-
nealogie van de Bossche kroniekschrijver Pelgromius. Van Sasse van Ysselt baseerde zich 
op een handschrift uit het bezit van de familie Pelgrom de Bye dat volgens P.J. van der Does 
de Bye van de hand van Simon Pelgromius zelf zou zijn.220 Van Sasse van Ysselt was een 
adellijke historicus, die, hoewel in de strikte zin van het woord een amateur, gerekend mag 
worden tot de meer professionele geschiedvorsers.221 Zijn kennis betrok hij voornamelijk 
uit primaire bronnen die hij aan een kritische beschouwing onderwierp. Hij gebruikte die 
kennis, evenals zijn collega Sassen, niet om zaken te verklaren, maar om daarover te pu-
bliceren. Zijn wellicht belangrijkste werk dat hij baseerde op de Bossche schepenprotocol-
len, is het driedelige De voorname huizen en gebouwen van ’s-Hertogenbosch, alsmede hunne 
eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen (1910-1913). Dat de kennis van Van Sasse van Ysselt 
ook voor huidige historici nog interessant kan zijn, mag blijken uit het feit dat verschil-
lende van zijn publicaties zijn opgenomen in de bibliografie van de onderhavige studie.

Twee beelden van Brabant
Zowel Sassen als Van Sasse van Ysselt kunnen we dus rekenen tot een moderner slag his-
torici voor wie bronnenkritiek een groot goed was. Daarnaast hielden beiden zich, in over-
eenstemming met de mores van hun tijd, ook bezig met het publiceren over gewoonten 
en gebruiken en met volkskundige literatuur. Aan het eind van de negentiende eeuw ging 
de aandacht niet meer alleen uit naar het publiceren van intellectuele studies maar ook 
naar het mobiliseren van bevolkingsgroepen buiten de elite. Dat kon bijvoorbeeld door 
het geven van lezingen, het houden van tentoonstellingen en het openen van musea.222 
Bij dit alles stond vooral het eigen karakter, de Volksgeist, van de regio voorop. Dat eigen 
karakter was het gevolg van de wisselwerking tussen (natuurlijke) omgeving, historische 
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tradities en bevolking.223 Sassen was behalve een veelzijdig publicist ook een goed organi-
sator van historische tentoonstellingen en een begaafd spreker, en paste dus goed in deze 
nieuwe stroming. Analoog aan ontwikkelingen elders in Europa groeide ook in Noord-
Brabant de aandacht voor de eigen geschiedenis en cultuur, die zich bijvoorbeeld uitte in 
feesten, herdenkingen en stedelijke optochten die herinnerden aan de tijd van de Blijde 
Inkomsten.224 Er ontwikkelde zich een collectief identiteitsbesef waarbij voor herinneren 
en herdenken een belangrijk rol was weggelegd.225

De ontwikkeling van dat identiteitsbesef vond plaats aan de hand van een ander beeld van 
Brabant dan het beeld dat de elite van het GKW gehanteerd had.226 We zien dat in de loop 
van de negentiende eeuw twee beelden van Brabant geconstrueerd werden. Dat gebeurde 
door elementen uit het verleden te selecteren, manipuleren en zo nodig te verzinnen die 
pasten bij het doel dat de constructeurs van het beeld voor ogen stond. Beide beelden wa-
ren gebaseerd op mythen.227 De elite, waaronder verschillende Brabantse edellieden, ba-
seerde zich op de mythe van het roemrijke en gelijkwaardige Brabant, als onderdeel van 
de Nederlandse natie. Dit beeld van Brabant domineerde in de periode 1840-1880. Daar-
na kreeg het beeld van het katholieke Brabant de overhand, gebaseerd op de oudere my-
then van het ‘arme’ Brabant en het idee dat alleen katholieken echte Brabanders konden 
zijn. Er ontstond een autochtoon-Brabants zelfbesef van ultramontaanse snit, niet zozeer 
gedragen door de elite, maar vooral door de geestelijkheid en het kerkvolk. Er kwam een 
exclusief katholieke geschiedschrijving op, niet vanuit de elite maar van de hand van gees-
telijken als Gerlacus van den Elsen en later Thomas Goossens. Zij beschouwden Brabant 
als een katholiek reservaat waar protestanten niet thuishoorden. Het idealiseren van het 
‘volkseigene’ van Brabant zou rond 1930 uitmonden in de beweging Brabantia Nostra.228

216   Nl-HtBHIC, 216, GKW, inv.nr. 2, Handelingen 1848, 45-48.
217   Nl-HtBHIC, 216, GKW, inv.nr. 43, Correspondentie van A. Martini van Geffen als voorzitter genootschap en als 

particulier, 1837-1858, brief van 7 maart 1838. Lekkerbeetje, door Martini aangeduid als Gerard Abraham, was 
Gerard Abramsz. van Houwelingen (’s-Hertogenbosch ± 1560-Vught 1600), een Bossche cavalerieluitenant 
met de bijnaam ‘Lekkerbeetje’, sneuvelde op 5 februari in een veldslag bij Vught, die is gaan heten de ‘Slag 
van Lekkerbeetje’. nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_van_Houwelingen (geraadpleegd 27 november 2014).

218   Ook in het Friese Genootschap deden in de tweede helft van de negentiende eeuw professionalisering en ver-
wetenschappelijking hun intrede. Jensma, ‘Om de erfenis van Friso’, 60.

219   Zie voor de betekenis van Sassen als historicus en letterkundige Van Hooff, ‘August Sassen’.
220   Noordbrabantsche Almanak (1890 en 1891). Simon Pelgrom (’s-Hertogenbosch 1507-1572) was een uit een aan-

zienlijk Bosch geslacht afkomstige abt en geschiedschrijver. Blok en Molhuysen (red.), NNBW, deel 2, 1081.
221   Zie voor de rechter, politicus en historicus Van Sasse van Ysselt Duijvendak, ‘Van Sasse van Ysselt’.
222   Zie bijvoorbeeld de Grote Historische tentoonstelling die in 1877 in Leeuwarden werd gehouden. Jensma, 

‘Om de erfenis van Friso’, 65 e.v.
223   Storm, ‘Regionalism in History’, 254-257.
224   Van Oudheusden, ‘Herinneringscultuur’, 162.
225   Van Ginkel, Op zoek naar eigenheid, 7.
226   Tussen het beeld van de Brabantse geschiedenis en de regionale identiteit vond en vindt een voortdurende 
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6.12.3 De rol van de Brabantse adel bij de ontwikkeling van een regionale identiteit

Door het in de inleiding aangeduide eenwordingsproces van Nederland ontwikkelden re-
gionale culturen zich tot subculturen. In de randprovincies, zoals bijvoorbeeld Zeeland, 
Friesland, Drenthe en Noord-Brabant, ging dat echter gepaard met een toenemend regi-
onaal bewustzijn.229 De negentiende-eeuwse inwoners van die regio’s werden enerzijds 
meer ‘Nederlander’, maar anderzijds ook meer ‘Zeeuw’, ‘Fries’, ‘Drent’ en ‘Brabander’. Zij 
ontwikkelden, om met Storm te spreken, verschillende, elkaar aanvullende lagen binnen 
hun identiteit.230 Omdat in de zuidelijke provincies het regionaal bewustzijn samenviel 
met de zich ontwikkelende loyaliteit aan de zuil, kreeg dat bewustzijn een sterk confes-
sionele component.231 In Friesland en Zeeland, waar de eigen identiteit eerder tot ontwik-
keling kwam, kreeg deze in de hoogtijdagen van het platteland een sterk rurale compo-
nent.232

Zowel in Friesland als in Noord-Brabant ontstond dus een sterke regionale identiteit. 
In beide provincies was de elite betrokken bij die ontwikkeling door bijvoorbeeld de op-
richting van provinciale genootschappen. Het doel daarvan was in beide provincies het 
verankeren van de (uitgevonden) regionale geschiedenis in de nationale geschiedenis ten 
behoeve van de emancipatie van de eigen regio. In Friesland was er daarnaast vanaf het 
begin aandacht voor de eigen volkscultuur en de koppeling tussen materiële cultuur in de 
vorm van bijvoorbeeld adellijke huizen (states) en de geschiedenis. Het moderne idee van 
de lieux de mémoire deed daar al opgeld.233 Toen de Friese adel verdween van het Friese 
platteland ontleende hij nog steeds een deel van zijn identiteit aan zijn plaats in de Friese 
geschiedenis en in de ‘traditie’ van het volksverhaal.234

Een dergelijk ontlening was voor de negentiende-eeuwse Brabantse adel niet wegge-
legd. Deze kon niet bogen op een ononderbroken eeuwenoude geschiedenis in de regio, 
werd niet gezien als opvolger van middeleeuwse voorgangers en heeft zich, voor zover mij 
bekend, ook niet als zodanig gepresenteerd. Het ontbreken van historisch zelfbewustzijn, 
in ieder geval in vergelijking met de Friese adel, zien we dan ook in zijn optreden terug. 
De oprichting van het Brabants genootschap vond tien jaar later plaats dan in Friesland. 
De geschiedbeoefening was ook meer dan in die provincie gericht op het veroveren voor 
de regio van een plaats in de nationale geschiedenis dan op het ontwikkelen van een ei-
gen regionale identiteit. De Friese aandacht voor volkscultuur en het bewustzijn van de 
neerslag van de geschiedenis in (adellijke) huizen en landgoederen zien we niet in Noord-
Brabant. Volgens Van Oudheusden bood het Brabantse platteland weinig waardevols in 
de vorm van monumenten, paleizen en dergelijke, om de eigen identiteit aan af te lezen.235 
Ook de voorname huizen en landgoederen in handen van de (adellijke) elite vormden 
blijkbaar in het bewustzijn van de negentiende-eeuwse Brabanders geen plaatsen waar 
zich Brabantse geschiedenis had afgespeeld. Toen het zelfbeeld van de Brabanders een 
katholieke signatuur kreeg met isolationistische trekken, paste dat vooral bij de nieuwe 
elites, die rond 1900 op het toneel verschenen. De adel, en met name het protestantse en 
liberaal-katholieke deel ervan, herkende zich niet in dat nieuwe beeld en trok zich terug 
in het meer elitaire bastion van het GKW.

Een aantal negentiende-eeuwse Brabantse edellieden heeft dus bijgedragen aan het 
ontwikkelen van een beeld van Brabant. Daardoor construeerden zij tevens een eigen 
(groeps)identiteit en zo lang het door hen gekoesterde beeld werd beschouwd als het 
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beeld waarin de Brabanders zich herkenden, kunnen we stellen dat zowel zelfbeeld als 
imago een Brabants karakter hadden. Toen een ander beeld de overhand kreeg was er 
voor hen als constructeurs van de Brabantse identiteit geen plaats meer. Ze bleven wel 
lid van bijvoorbeeld het GKW en bleven waarschijnlijk een zelfbeeld koesteren van Bra-
banders of in ieder geval sterk met de provincie verbondenen, maar hun imago was niet 
Brabants meer. Zij werden niet langer beschouwd als vaandeldragers van de Brabantse 
cultuur en identiteit.

kers waargenomen door het prisma van de ‘roomse eeuw’ en door de daardoor onstane vertekening leek het 
roomser dan het was. Bijsterveld, ‘Het maakbare verleden’, 34-43.
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Afb. 7.1 Huize Ouwerkerk te Vught. In 1803 kocht jonkheer mr. H.B. Martini (1768-1848) het landgoed, ont-
wikkelde dat en liet er een huis in Italiaanse stijl bouwen. Na zijn dood in 1848 werd dat verkocht (Schilde-
rij, Collectie Noordbrabants Museum, Nl-HtBHIC).

Afb. 7.2 Marktplein van ‘oud-’s-Hertogenbosch’, 1909. Dit was opgericht ter gelegenheid van de viering 
van het 25-jarig ambtsjubileum van burgemeester jonkheer mr. P.J.J.S.M. van der Does de Willebois (1843-
1937). Centraal op de foto een ereboog van de schutterij en rechts (nagebouwde) historisch panden. De 
heren met de hoge hoeden zijn respectievelijk jonkheer mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt (1852-1939), de 
Commissaris van de Koningin, A.E.J. baron van Voorst tot Voorst (1858-1928), en de burgemeester zelf 
(NL-HtSA, foto A.C. Verhees).
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7.1 Inleiding

Onderwerp van dit onderzoek is de adel die gedurende de negentiende eeuw en de eerste 
decennia van de twintigste in Noord-Brabant woonde of op één of andere manier met de 
provincie verbonden was. Ik heb voor de uitvoering van het onderzoek ten eerste gebruik 
gemaakt van de prosopografie en sluit daarmee aan in een lange rij van elite- en adels-
onderzoekers. De met deze methode onderzochte populatie bestaat uit 395 mannen die 
tussen 1814 en 1918 behoorden tot de adel in Noord-Brabant. Verder leunt het onderzoek 
sterk op de toepassing van de vergelijkende methode. Ook de keuze voor een regionale 
adelsgroep sluit aan bij de opvatting dat het functioneren van de adel in de negentiende 
eeuw vooral op regionaal niveau goed valt te begrijpen.

Teneinde greep te krijgen op het historisch materiaal en het onderzoek te structureren 
heb ik een aantal aan elite- en adelsonderzoek ontleende concepten gedefinieerd, met be-
hulp waarvan ik tevens de relevante vragen heb geformuleerd. De inspiratie voor de the-
oretische fundering komt eveneens uit door andere elite- en adelsonderzoekers toege-
paste theorieën en concepten. Zonder dat zij in de inhoudelijke hoofdstukken allen met 
name genoemd worden, vormen de theorieën en concepten van verschillende theoretici 
het kader waarbinnen en de basis waarop het onderzoek is uitgevoerd. De belangrijkste 
theoreticus waarop ik mij gebaseerd heb, is Pierre Bourdieu. Het opereren van door een 
habitus bepaalde individuen in de sociale ruimte die wordt gevormd door verschillende 
maatschappelijke velden, met behulp van bij deze velden passend en daarop in te zetten 
kapitaal en het hanteren daarbij van investerings- en reconversiestrategieën, vormt als het 
ware de blauwdruk van het onderzoek.

Door de vraagstelling sluit mijn onderzoek tevens aan bij het internationale adelson-
derzoek. In de laatste decennia staat daarin vooral het aanpassingsvermogen van de adel 
centraal, zoals bijvoorbeeld in studies van Ellis Wasson en Heinz Reif. De laatste noemt 
verschillende strategieën die de adel in het kader van zijn aanpassingsvermogen kon han-
teren in de strijd om het Obenbleiben. Een mogelijke strategie bestond onder meer uit de 
zogenoemde Einschmelzung of Verschmelzung, de vorming van een elite van adellijke en 
burgerlijke groeperingen. Tevens hebben diverse onderzoekers zich beziggehouden met 
de al of niet adellijke groepscultuur van de adel. Zowel Heinz Reif als Monika Wienfort 
stellen de vraag naar de Adeligkeit van de adel en de inhoud van dit begrip. Reif beschouwt 
die onder meer als een adellijke tactiek om ‘oben zu bleiben’. De zogenoemde Binnenkom-
munikation, de wijze waarop de adel in onderling verband vorm gaf aan zijn groepscul-
tuur, speelt tevens een belangrijke rol. Wienfort wijst bijvoorbeeld op het adellijk connu-
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bium en convivium en het belang van traditie. De hier genoemde vragen en begrippen 
hebben op enigerlei wijze een plaats gekregen in het onderhavige onderzoek. Daarmee 
past dit onderzoek in het kader dat Yme Kuiper geschetst heeft door vijf vragen te formu-
leren bij zijn bespreking van de state of the art van het Nederlands adelsonderzoek.

Met het onderzoek heb ik getracht een antwoord te vinden op de vraag in hoeverre de 
adel die het onderwerp ervan is, beschikte over en blijk gaf van een eigen identiteit. De de-
finitie en inhoud van dit begrip heb ik gebaseerd op een artikel van Willem Frijhoff. Hij 
onderscheidt zowel het identiteitsbesef of zelfbeeld van de drager van identiteit als het 
imago of de identiteit in de buitenwereld. Deze beelden worden in een continu proces tel-
kens ge(re)construeerd. De vraag naar de al of niet aanwezige identiteit valt in grote lijnen 
uiteen in twee delen. Het eerste deel betreft de vraag naar de al of niet aanwezige adellijke 
groepscultuur, de Adeligkeit, en het tweede betreft het ‘Brabantse’ karakter van de groep 
en zijn identiteit. Om deze vragen te kunnen beantwoorden is het ten eerste noodzakelijk 
een juist beeld te krijgen van de samenstelling en de eigenschappen van de adel in Noord-
Brabant gedurende de onderzoeksperiode en de eventuele veranderingen hierin. Met be-
hulp van dit beeld en het gedrag en de activiteiten van individuen en families zoals die in 
de voorgaande hoofdstukken beschreven zijn, kan vervolgens het antwoord op beide vra-
gen gegeven worden.

7.2 Globaal beeld van de adel in Noord-Brabant

Toen vanaf 1813 de koninkrijksadel vorm kreeg, vond dat in Noord-Brabant plaats vanuit 
een bijzondere situatie. Geen enkel ander gewest kende aan het einde van de achttiende 
eeuw de combinatie van het niet hebben van gewestelijke soevereiniteit en een vertegen-
woordiging in de Staten-Generaal, het ontbreken van een ridderschap en/of een gewes-
telijke ‘autochtone’ adelsgroep en het ontbreken van een invloedrijk regentenpatriciaat. 
Daardoor kon er geen sprake zijn van voortbouwen op het verleden en zou de ‘Brabantse’ 
adel met name gaan bestaan uit ‘nieuwe’ adel met een vooral in het begin weinig ‘Bra-
bants’ karakter. Van de Brabantse notabelen beschikte maar ongeveer de helft in 1814 over 
voldoende aanzien om in de jaren daarna deel uit te gaan maken van de elite van aanzien-
lijken, vermogenden en invloedrijken die in overeenstemming met het beleid van Willem 
I de provinciale adel moest gaan vormen. Om tot een ridderschap van voldoende omvang 
te komen, deed men daarom een beroep op vooral protestantse mannen die ook anders-
zins niet sterk bij de provincie betrokken waren.

Dat beeld van een protestantse en weinig ‘Brabantse’ adel veranderde in de loop van 
de negentiende eeuw. In de jaren twintig en dertig was, in vergelijking met de landelijke 
trend, sprake van een relatieve sterke toename van het aantal nieuwe adellijke families 
in Noord-Brabant. Hoewel ‘Brabantse’ families er meestal niet in slaagden om afstam-
ming van oude adel te bewijzen, werden ze wel als voldoende aanzienlijk beschouwd om 
te worden opgenomen in de adelstand. De meerderheid van de zo verheven edellieden 
was over het algemeen sterker met de provincie verbonden en tegelijk met de algemene 
groei nam ook het aantal rooms-katholieken onder hen toe. De adel in Noord-Brabant 
kreeg daarmee een meer Brabants karakter. In de tweede helft van de negentiende eeuw 
kwam aan een verdere uitbreiding van deze adel door toetreding van nieuwe families vrij-
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wel een einde. De eerste oorzaak was gelegen in het veranderde verheffingenbeleid, waar-
door telgen uit al verheven geslachten daarvoor niet meer in aanmerking kwamen. Hun 
aanzien en vooral de ouderdom ervan golden onder de nieuwe inzichten als onvoldoende. 
Die inzichten veranderden rond 1900 opnieuw en de soepeler criteria uit het begin van 
de twintigste eeuw gaven alsnog een aantal Brabanders toegang tot de adel. Ten tweede 
zien we dat er zich vanaf ongeveer 1850 vrijwel geen nieuwe families hebben aangemeld 
met een verzoek tot opname in de adel. Nader onderzoek zou moeten uitwijzen wat de re-
denen hiervoor zijn. Het kan zijn dat rooms-katholieke Brabantse families niets voelden 
voor opname in een elite die zij wellicht als een noordelijk, protestants bolwerk beschouw-
den of misschien dachten zij als nieuwkomers kansloos te zijn voor opname in een groep 
van respectabele oude families. Al met al lijkt het erop dat de achterstand die Noord-Bra-
bant in het begin van de negentiende eeuw had ten opzichte van andere provincies, een 
eeuw later nog niet geheel was goedgemaakt. Het feit dat Brabantse aanzienlijke families 
rooms-katholiek waren en blijkbaar niet beschikten over een aanzienlijk verleden, wierp 
nog steeds een drempel op bij hun opname in een adel die voor een groot deel uit protes-

Afb. 7.3 Pas in de jaren zeven-
tig van de negentiende eeuw be-
stond de adel in Noord-Brabant 
in meerderheid uit rooms-katho-
lieken. De familie Van der Does 
de Willebois droeg daaraan bij. 
Een telg uit deze familie, (waar-
schijnlijk) jonkvrouw M.A.A. van 
der Does de Willebois (1891-
1982), vervulde in 1913 de rol van 
Maria in het vijftiende-eeuwse 
mysteriespel Die sevenste Blis-
cap van onser Vrouwen (NL-
HtSA)
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tantse families bestond die wel konden bogen op een lange en roemrijke geschiedenis.
De samenstelling van een provinciale adelsgroep is niet alleen het gevolg van het ge-

voerde adelsbeleid. Dat beleid is de basis voor de vorming van zo’n groep omdat het de 
grens trekt tussen adel en niet-adel. Maar met name het gedrag van individuele leden en 
families bepaalt uiteindelijk de samenstelling en kenmerken ervan. Alvorens nader op 
dat gedrag in te gaan schetsen we hier eerst een beeld van de adel in Noord-Brabant om 
zo de omvang van de groep, globale samenstelling en enkele karaktertrekken in grote lij-
nen af te bakenen.

Als gevolg van de bijzondere situatie in 1813 telde Noord-Brabant in het begin een be-
scheiden aantal edellieden, vooral in vergelijking met bijvoorbeeld ‘adelsprovincies’ als 
Friesland, Overijssel en Gelderland. Daarna volgde tot halverwege de negentiende eeuw 
een relatief snelle toename van hun aantal. In deze periode is de adel in Noord-Brabant 
te karakteriseren als een groep van vooral protestantse ridderschapsleden van wie onge-
veer een kwart buiten de provincie woonde. In de tweede helft van de eeuw nam de groep 
minder snel in omvang toe. In deze periode bestond de kern van de Brabantse adel uit 
rooms-katholieke ridderschapsleden en hun verwanten die in de provincie woonden en 
daar vaak ook geboren waren, met daaromheen een schil van voornamelijk protestantse, 
buiten de provincie woonachtigen en ‘passanten’, die daar vaak ook niet geboren waren. 
Toen de provinciale adel omstreeks 1900 de grootste omvang bereikt had, was de schil 
ten opzichte van de kern ook het grootste. Deze schil bestond toen tijdelijk in meerder-
heid uit rooms-katholieken.

Twee aspecten spelen gedurende de gehele periode een belangrijke rol. Ten eerste de be-
tekenis die religie had. Pas vanaf de jaren zeventig van de negentiende eeuw bestond de 
adel in deze katholieke provincie in meerderheid uit katholieken en zelfs in de twintigste 
eeuw was nog ongeveer een derde van de edellieden protestant. Verder heeft de ridder-
schap een belangrijke rol gespeeld bij de vorming van de Brabantse adel. Gedurende de 
gehele periode werd de kern ervan gevormd door leden van de ridderschap.

7.3 Groepsvorming en gedrag van Brabantse edellieden

Na deze globale schets van de ‘Brabantse’ adel ga ik in op het concrete gedrag van de le-
den. Uit dat gedrag resulteren onder meer processen van in- en uitsluiting. Mensen laten 
door hun gedrag en met behulp van door hen aangehangen en gepropageerde normen en 
waarden zien tot welke groep(en) ze (willen) behoren. Menselijk gedrag leidt tot groeps-
vorming, het definiëren van de ‘wij-groep’ en het buitensluiten van ‘de ander’. Dergelijke 
groepen kunnen meer of minder gesloten zijn en tussen de leden kunnen meer of minder 
sterke banden bestaan. Zoals we in het eerste hoofdstuk hebben gezien, behoren mensen 
tot verschillende elkaar al of niet gedeeltelijk overlappende netwerken. Dat lidmaatschap 
kan een gegeven zijn, bijvoorbeeld het feit dat men van adel is, of een al of niet bewuste 
keuze, bijvoorbeeld het kiezen van een huwelijkspartner hetgeen impliciet de keuze in-
houdt van toetreding tot een verwantschapsnetwerk. Omdat mensen aldus gedurende 
hun leven deel uitmaken van al of niet wisselende netwerken, (re)construeren zij voortdu-
rend hun identiteit. Als gevolg van die (re)constructiearbeid beschikken ook de aldus ge-
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vormde netwerken over een al dan niet veranderende identiteit. Om zicht te krijgen op de 
identiteit van de adel in Noord-Brabant is het dus belangrijk de groepsvorming en de wis-
selwerking met het gedrag van de hierbij betrokken edellieden onder de loep te nemen.

7.3.1 De betekenis van de familie

De populatieleden maakten natuurlijk in de eerste plaats deel uit van hun eigen familie. 
Omdat in de loop van de negentiende eeuw het aantal adellijke families toenam en van 
een aantal families opeenvolgende generaties tot de populatie behoorden, nam de onder-
linge cohesie als gevolg van bloedverwantschap toe. Er ontstond zo een kern van voorna-
melijk rooms-katholieke families waarvan relatief veel ridderschapsleden deel uitmaak-
ten. Een aantal van die families verhoogde het aanzien van hun geslacht door de naam 
van een heerlijkheid die ze in bezit hadden of ten behoeve daarvan kochten, toe te voe-
gen aan hun geslachtsnaam. In drie gevallen volgde de in de loop van de eeuw verplich-
te wettelijke vastlegging op het verkrijgen van de adellijke status of promotie binnen de 
adelstand.

Binnen deze families onderhielden de individuele leden op verschillende manieren de 
onderlinge banden. Bij bijzondere familiegebeurtenissen klommen zowel volwassenen 
als kinderen in de pen om met behulp van de eigen fantasie of op basis van voorbeeld-
boeken te dichten. De geproduceerde gedichten ademen overigens een ‘burgerlijk’ ideaal-
beeld ten aanzien van huiselijkheid en de verhoudingen in het gezin. De onderlinge band 
werd tevens versterkt door het uitwisselen van geschenken, waaronder de gedichten van 
kinderen voor hun ouders begrepen kunnen worden. Die geschenken konden ook een 
meer tastbare vorm aannemen, zoals het voorbeeld van de zilveren cadeaus voor het zil-
veren echtpaar De Jonge van Zwijnsbergen-Van Hardenbroek laat zien. Omdat familie-
zilver binnen adellijke families vaak een voorname plaats innam en veelal in vrouwelijke 
lijn werd doorgegeven aan een volgende generatie, waren zilveren voorwerpen met name 
geschikt om de cohesie tussen familieleden te versterken. Die onderlinge cohesie werd 
behalve door het geven van geschenken bevorderd en zichtbaar gemaakt tijdens zomerse 
logeerpartijen. Dan waren de kastelen Zwijnsbergen en Loon op Zand bijvoorbeeld het 
toneel van een extended familieleven. Broers en zusters met hun partners en kinderen en 
eventuele verdere verwanten bevolkten voor korte of langere tijd de logeerkamers of een 
onderkomen in het dorp. Samen genoot men van het landadellijke leven volgens de sei-
zoenen.

We hebben in het eerste hoofdstuk bij de behandeling van het begrip ‘familie’ gezien 
dat deze niet alleen bestaat uit de op enig moment levende verwanten, maar ook uit dege-
nen die hen voorgingen. Het belang van deze keten van opeenvolgende generaties waarin 
het individu maar een schakel is, blijkt ten eerste uit de in vrijwel alle familiearchieven 
aanwezige genealogische aantekeningen. De inhoud ervan en de wijze waarop ze werden 
bijgehouden weerspiegelen de kijk van het individu op de familiebanden en vormen on-
derdeel van zijn of haar (adellijke) identiteit. Men creëerde als het ware een groep waartoe 
men zelf behoorde en die voldeed aan het beeld dat men van zichzelf en zijn of haar fami-
lie had. In veel aantekeningen uit Brabantse adellijke familiearchieven blijkt het belang 
dat werd gehecht aan de (eventuele) afstamming van een adellijke voorouder. Dit is ten 
eerste in overeenstemming met de algemene teneur in negentiende-eeuwse hogere krin-
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gen maar was ook belangrijk voor een groep die nog niet kon bogen op een lange adellijke 
traditie. Verder lag de nadruk op afstamming langs vaderlijke lijn, niet verrassend voor 
mannen wier adeldom langs deze lijn werd doorgegeven.

Veel mensen, met name aanzienlijken, willen na hun dood op één of andere wijze her-
innerd worden. De vorm waarin dit gebeurt zegt ons iets wie ze waren, over hun zelfbeeld 
en imago. Dat geldt ook voor Brabantse edellieden. De protestanten onder hen bleven bij-
voorbeeld in herinnering door de woorden die de dominee tijdens hun begrafenis sprak, 
waarvan een weergave werd bewaard in het familiearchief. De katholieken konden zich 
veroorloven door het beschikbaar stellen van bepaalde bedragen te worden herdacht in de 
kring van nabestaanden en medegelovigen. Daarnaast werd de nagedachtenis van adel-
lijke personen vaak levend gehouden doordat zij een deel van hun erfenis beschikbaar 
stelden ten behoeve van de armenzorg. Naast deze meer persoonlijke vorm van in herin-
nering blijven vertelt de wijze waarop de adel begraven werd ons ten eerste of zij na hun 
dood hun plaats wensten in te nemen tussen de voorgangers uit hun familie. Ten tweede 

Afb. 7.4 Het familiegraf van de 
familie Van den Bogaerde van 
Terbrugge op de begraafplaats 
bij de Sint-Willibrorduskerk te 
Heeswijk (Nl-HtBHIC, Beeldcol-
lectie Abdij van Berne).
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vormen familiegraven een afspiegeling van de identiteit en het aanzien van de betrokken 
families. Uit de onderzochte voorbeelden blijkt dat sommige adellijke Brabanders kozen 
voor een relatief eenvoudig graf op een openbare begraafplaats. Anderen kozen ook voor 
een openbare begraafplaats en wilden, juist omdat deze graven zich op openbaar terrein 
bevonden, hun aanzien of dat van hun familie met behulp van hun graf blijvend onder de 
aandacht brengen. Overledenen die kozen voor een familiegraf, gaven zo aan ook na hun 
dood deel uit te blijven maken van de opeenvolging van generaties die samen de familie 
vormen. Familiegraven op eigen terrein waren niet bedoeld om de plaats en het aanzien 
van de familie of overledene in de samenleving in herinnering te houden. De belangrijk-
ste functie van deze familiegraven, waarvan er diverse in Noord-Brabant zijn opgericht, 
was het uitbeelden van de familie. Door het creëren van een gedenkplaats voor overleden 
familieleden op het eigen landgoed, bij het eigen ‘stamhuis’, in de dagelijkse omgeving 
van de levenden, werden dezen eraan herinnerd deel uit te maken van de ‘dynastie’.

Binnen zo’n adellijke dynastie werd ook veel belang toegekend aan het doorgeven en in 
stand houden van (familie)bezittingen. Voor sommige landadellijke Brabantse families 
bleef bijvoorbeeld (groot)grondbezit de pijler onder hun bestaan. Ook heerlijkheden ver-
erfden van generatie op generatie en bleven vaak lange tijd in het bezit van een geslacht. 
Hoewel deze bezittingen min of meer hun economische betekenis verloren, bleven ze in 
de ogen van sommige families belangrijk en vormden ze onderdeel van hun identiteit. 
Het belangrijkste bezit van een (land)adellijke familie was het familiehuis. Al dan niet 
landgoed-achtige buitenplaatsen namen in het familiebesef een belangrijke plaats in. Ze 
vormden de lieu de mémoire van de familieclan, de fysieke neerslag van de familiegeschie-
denis en het kader voor de collectieve herinneringen van de familie. Een aantal adellijke 
families in Noord-Brabant, met name in de omgeving van ’s-Hertogenbosch en in het 
zuidoosten van de provincie, beschikte over zo’n familiehuis of trachtte er in de loop van 
de negentiende eeuw één te vestigen. Daarvoor werden soms behoorlijke investeringen 
gedaan, maar het onderhouden van een landgoed werd voor sommige families in de loop 
van de eeuw een allengs groter probleem. Hoe belangrijk het landgoed voor de familie 
ook was, de financiële lasten konden het bezit ervan onmogelijk maken. De voorbeelden 
Zwijnsbergen en Heeswijk laten zien dat bij opdoemende problemen de band tussen ‘dy-
nastie’ en familiehuis nog niet een zodanig onlosmakelijke status had gekregen dat het 
collectieve familiebelang de overhand had. Wellicht was de periode waarin adellijke fa-
milies in Noord-Brabant zo’n band hadden kunnen opbouwen te kort geweest, maar het 
voorbeeld van de afbraak van states in Friesland laat zien dat ook daar adellijke families 
om hen moverende redenen afstand deden van het familiehuis.

De manier waarop een familie zichzelf zag en door anderen werd gezien kunnen we 
ook destilleren uit de manier waarop ze met hun personeel omgingen. Omdat een aris-
tocratisch huwelijk met verschillende activiteiten over meer dagen natuurlijk veel extra 
werk voor hen opleverde, ontving het personeel bij zo’n huwelijk vaak extra giften. Te-
vens waren deze giften waarschijnlijk bedoeld om het personeel bij de feestelijkheden 
te betrekken en de wederzijdse band tussen familie en personeel te onderstrepen. Dat er 
sprake was van zo’n band en dat deze een zekere wederkerigheid kende, zien we aan de 
cadeaus of de dankbetuigingen die het personeel bij bijzondere gelegenheden deed toe-
komen aan de familie. Natuurlijk was er wel sprake van een asymmetrische verhouding, 
waarin de adellijke werkgevers zich een paternalistische houding tegenover het personeel 
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konden permitteren. De toon in werklijsten is bijvoorbeeld die van een huisvader die zijn 
kinderen opdraagt wat ze moeten doen. Dit paternalisme bracht overigens wel mee dat 
personeel ook kon rekenen op ondersteuning in moeilijke tijden. De asymmetrische ver-
houding tussen adellijke werkgever en personeel stelde de eerste in staat zich tegenover 
de laatsten op te stellen als een goed huisvader die zorg droeg voor zijn gezin en allen die 
daarbij hoorden.

7.3.2 Verwantschapsnetwerken en de betekenis van gebeurtenissen binnen die netwerken

Een belangrijke rol bij de vorming van de provinciale adel en van de netwerken binnen 
die adel was weggelegd voor het huwelijk. De huwelijksvoltrekking zelf vond plaats in de 
intieme kring van directe familieleden en huwelijken draaiden in de eerste plaats om het 
onderhoud en de versterking van verwantschapsbanden. Door het sluiten van huwelijken 
ontstonden echter ook banden tussen voorheen niet verbonden families en werden reeds 
bestaande banden vernieuwd en versterkt. Op deze manier werd de onderlinge cohesie 
bevorderd. Anderzijds bleef er een scheidslijn door de provinciale adel lopen omdat men 
vrijwel uitsluitend binnen de eigen confessionele groep huwde. We zien dan ook gedu-
rende de hele onderzoeksperiode twee gescheiden huwelijkscircuits, enerzijds een pro-
testants, bestaande uit losse clusters, en anderzijds een katholiek, waarbinnen een toe-
nemende cohesie optrad. Van die toenemende cohesie was overigens in het begin van 
de negentiende eeuw nog geen sprake. Mannen uit de grote adellijke families in Noord-
Brabant trouwden vrijwel niet met echtgenotes uit collega-families, maar vooral met niet-
adellijke en/of niet-Brabantse vrouwen. Dat veranderde in de tweede helft van de eeuw. 
Toen ontstond er een netwerk van onderling verwante, rooms-katholieke families. Dat 
Brabantse familiecomplex had overigens geen louter adellijke samenstelling, hoewel er 
zich zo wel een adellijke Brabantse elite vormde. Hoewel Brabantse edellieden vooral van-
af de jaren tachtig homogamer werden, was er ook een grote rol weggelegd voor families 
uit het Brabantse patriciaat. Daarnaast gingen van oorsprong niet-Brabantse families deel 
uitmaken van het complex. De adellijke partners van leden van rooms-katholieke fami-
lies werden bijvoorbeeld vooral onder de Gelderse adel gevonden. Zowel protestantse als 
rooms-katholieke adellijke families van buiten de provincie werden dus in de loop der tijd 
dankzij gesloten huwelijken onderdeel van de provinciale adel, die daarmee steeds min-
der regionaal endogaam werd.

Via het huwelijk werden niet alleen banden gesmeed maar werd ook een boodschap af-
gegeven over de (beoogde) positie van de huwelijkspartners en hun families. Uit een klein 
vergelijkend onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de leden van de adel in Noord-Brabant min-
der standesgemäß huwden dan adellijke parlementariërs en adellijke Haagse raadsleden, 
wellicht als gevolg van een mindere welstand. Overigens blijkt uit het beperkte onder-
zoek naar afgesloten huwelijkscontracten dat Brabantse aanzienlijke families zich bij het 
vormgeven van de economische dimensie van hun huwelijksbanden wel degelijk confor-
meerden aan wat in die kringen gebruikelijk was. Hoewel de huwelijken van Brabantse 
edellieden dus niet altijd ebenbürtig waren, gebruikten rooms-katholieken onder hen het 
huwelijk soms om hun nieuw verworven adellijke status te bevestigen, in eerste instan-
tie door genoegen te nemen met een partner uit de nieuwe Brabantse adel. Later kreeg 
men ook toegang tot de kringen van de oude adel. In deze periode van het zich uitbrei-
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dende Brabantse familiecomplex gedroegen zowel mannen als vrouwen uit Brabantse 
adellijke families zich met betrekking tot de door hen gesloten huwelijken volgens het al-
gemeen gebruikelijke patroon. De vrouwen sloten meer homogame huwelijken en von-
den hun partner vaker ‘omhoog’, terwijl de mannen vaker ‘omlaag’ huwden. De Brabant-
se adel was echter geenszins volkomen homogaam. Het protestantse deel koos vaak een 
partner uit de kring van onderling verbonden families en het katholieke deel vond veelal 
een partner binnen de regio of in de wijde familiekring. Deze keuzes konden leiden tot 
een homogaam of sociaal endogaam huwelijk. Er ontstond in de loop van de negentiende 
eeuw dankzij de hiervoor beschreven ontwikkelingen, aan te duiden als Einschmelzung, 
een elite van onderling verbonden families uit adel en hogere burgerij waarbij de provin-
ciegrenzen steeds minder van belang waren. De Brabantse adel ging deel uitmaken van 
de Nederlandse adel.

De betekenis van het huwelijk valt niet alleen af te lezen aan de keuze van de huwelijks-
partners, maar ook de wijze waarop het gesloten wordt en wie daarbij betrokken is, vor-
men onderdeel van de afgegeven boodschap. Op basis van de door mij onderzochte hu-
welijken kunnen we concluderen dat een huwelijksfeest bij de aristocratische Brabantse 
elite evenals bij vergelijkbare elites gepaard ging met een vaak over verschillende dagen 

Afb. 7.5 Dankzij Einschmelzung ontstond er in de loop van de negentiende eeuw in Noord-Brabant een elite 
van onderling verbonden families uit adel en hogere burgerij. Een aantal leden uit dit familiecomplex is af-
gebeeld op deze foto ter gelegenheid van een door A.W.J. van Lanschot op 15 februari 1896 gegeven diner. 
Op de achterzijde staan de handtekeningen van onder anderen: A.W.J. van Lanschot (1867-1923), R.E. Til-
man (1867-1942), jonkheer Th.C.M. van Rijckevorsel (1868-1919), jonkheer mr. P.L. van Meeuwen (1870-
1921) en E.A. van de Mortel (1869-1949) (NL-HtSA, foto Pierre Weijnen).
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verspreid programma, bestaande uit diners, bals, feestavonden en de huwelijksvoltrek-
king zelf. Gezien dit programma en de uitgaven die hiermee gepaard gingen, lijken deze 
huwelijken door een zeker vertoon van pracht en praal de boodschap te willen overbren-
gen dat het om verbintenissen tussen ‘aanzienlijken’ ging. Toch schetsen de uitgaven ook 
het beeld van een bescheiden adel, die geen blijk gaf van overdreven statusconsumptie.

Bij zo’n huwelijk waren natuurlijk ook veel mensen betrokken. Hoewel het bij de hu-
welijkssluiting en alle daarmee verbonden activiteiten in de eerste plaats draaide om de 
familie en ook om het onderhoud en de versterking van de banden met een ruime kring 
van verwanten, werden de huwelijksfeesten wel degelijk aangegrepen om de positie van 
de betrokken families op het sociale speelveld te bepalen of te versterken en de banden 
binnen diverse sociale netwerken aan te halen of te verstevigen. Met hun uitnodigings-
beleid bij huwelijken onderhielden Brabantse adellijke families hun sociale contacten en 
pleegden ze travail de sociabilité. In zowel protestantse als katholieke families werd naast 
de ruime kring van verwanten een meer of minder uitgebreide groep van plaatselijke, re-
gionale en landelijke notabelen en relaties uitgenodigd. Zeker vanaf de tweede helft van 
de negentiende eeuw gold dat bij katholieke families beide groepen elkaar gedeeltelijk 
overlapten omdat de kring van verwanten tevens een staalkaart van de Brabantse elite 
vormde. De religieuze scheidslijn die bij het sluiten van huwelijken zo duidelijk werd ge-
trokken, viel bij het uitnodigingsbeleid weg. Ook waren zowel adellijke als niet-adellijke 
relaties welkom.

Behalve het huwelijk vormen ook andere familiegebeurtenissen aanleiding tot travail 
de sociabilité ten aanzien van zowel familienetwerken als sociale netwerken. Bij geboorten 
en koperen en zilveren bruiloften stond vooral de directe familie centraal en daarnaast de 
ruimere kring van verwanten. Het overlijden van zowel Brabantse edellieden als anderen 
vormde aanleiding tot het onderhouden van sociale contacten op ruime schaal. Het enige 
door mij op rouwbrieven onderzochte familiearchief wekt overigens de indruk dat deze 
alleen bewaard werden om een beeld te geven van het aanzien dat de familie genoot in de 
vorm van belangrijke functies die de mannelijke familieleden bekleedden en de contac-
ten tussen familie en de koninklijke familie en het hof. Over het netwerk van familie en 
vrienden zeggen ze niets. Toch zijn begrafenissen bij uitstek geschikt om te laten zien van 
welke netwerken de overledene deel uitmaakte. Op grond van de door mij onderzochte 
begrafenissen blijkt, niet verrassend, het familienetwerk een centrale plaats in te nemen. 
Verder zien we onder de deelnemers het sociale netwerk van vrienden, buurt- en plaats-
genoten, die daarmee bevestigden dat de overledene ‘één van hen’ was. Binnen het meer 
elitaire deel van dit netwerk onderhield men contacten door bij elkaar op bezoek te gaan, 
met elkaar te dineren, te jagen en te corresponderen. Religie vormde hierbij geen scheids-
lijn. Protestanten en katholieken noemden elkaar bijvoorbeeld soms ‘vriend’ en namen 
deel aan gezamenlijke jachtpartijen. Daarmee was de jacht één van de katalysatoren van 
de vorming van een Brabantse notabelenelite in de negentiende eeuw. Wellicht als gevolg 
van de kleinschaligheid van deze sociale netwerken en het feit dat de kern van de families 
uit de Brabantse elite in elkaars nabijheid woonde, vonden er geen grootschalige logeer-
partijen plaats zoals de Engelse adel, maar bijvoorbeeld ook de Friese adel, die wel kenden.

Uitvaarten vormen dus via de deelnemers, maar ook door de boodschap die ze uitdra-
gen, een afspiegeling van het leven en de positie van de overledene en vertellen ons wie 
hij of zij was of wilde zijn. Tevens waren ze een demonstratie van de sterkte en onder-
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linge verbondenheid van de nabestaanden. Een regionale adelsgroep kon een uitvaart bij-
voorbeeld aangrijpen om zich en public te presenteren en duidelijk te maken wat zij was 
en wie zij tot haar leden rekende. Op basis van de door mij onderzochte uitvaarten van de 
Brabantse elite blijken deze over het algemeen een goede afspiegeling te zijn van de po-
sitie van de overledene en zijn of haar familie. Het ene uiterste is de relatief eenvoudige 
begrafenis van de adellijke dorpsnotabele Marinus de Jonge van Zwijnsbergen, waarbij 
de uitgenodigde ‘relaties’ het lokale en regionale niveau niet te boven gingen. Het ande-
re uiterste is de uitgebreide uitvaart van een lid van de familie Smits, waarbij de lijst van 
deelnemende relaties leest als een who is who van de provinciale en delen van de lande-
lijke elite. Hoewel zelf niet van adel, maakte hij deel uit van een geslacht dat kort tevoren 
was verheven en waarvan de leden in heel hun optreden duidelijk maakten te willen be-
horen tot de adellijke elite van welgestelden en invloedrijken. Uitvaarten van leden van de 
familie Van den Bogaerde van Terbrugge waren door de pracht en praal en de deelname 
van de adel een demonstratie van de adellijke status van de overledenen en de positie die 
zij zichzelf in ieder geval toedichten. Het valt niet uit te sluiten dat er bij deze uitvaarten 
sprake was van een zich zichtbaar presenteren door de adel in een periode dat deze zich 
wellicht in het defensief gedrongen voelde. De bedragen die ten behoeve van de uitvaar-
ten werden uitgegeven wijzen, evenals het uitgavenpatroon bij de huwelijken, op een be-
scheiden adel.

7.3.3 Sociale netwerken en hun betekenis

Een belangrijke vorm van sociale netwerken binnen de Brabantse adel waren de zoge-
noemde ‘herengezelschappen’. Een groot deel van de provinciale elite, waaronder een aan-
zienlijk aantal edellieden, was vooral in de tweede helft van de negentiende eeuw lid van 
één of meer sociëteiten en/of genootschappen. Binnen deze verenigingen speelde zich 
de informele omgang met standgenoten af, waarbij er geen sprake was van confessionele 
scheidslijnen. Een groot deel van de hiervoor behandelde familienetwerken kwam elkaar 
ook tegen in de sociëteit of bij het genootschap. Niet alleen die omgang was overigens re-
den om lid te worden, hoewel die wel toegang bood tot de betere kringen. Het lidmaat-
schap was ook een teken van aanzien en maakte duidelijk dat men behoorde tot de provin-
ciale elite. Daarnaast zullen veel leden affiniteit gevoeld hebben met de doelstellingen van 
bijvoorbeeld het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen (GKW) of de 
Broederschap Sint-Lucas. Mede daarom groeide het lidmaatschap van het GKW in som-
mige families uit tot een familietraditie.

Het aanzien van het lidmaatschap werd bewaakt en bewaard door meer of minder for-
mele regelgeving en ballotagecommissies. Geen van deze verenigingen had een exclusief 
adellijk karakter. De provinciale adel trok zich, met uitzondering van de ridderschap, niet 
terug in eigen verenigingen, maar maakte door het lidmaatschap van deze ‘gemengde’ 
verenigingen duidelijk deel uit te maken van de provinciale elite. Toch waren niet alle 
lidmaatschappen aan elkaar gelijk. Sociëteit Casino werd door de adel waarschijnlijk als 
meer aanzienlijk beschouwd dan De Zwarte Arend. Het GKW en vooral de Illustre Lieve 
Vrouwe Broederschap, waarvan aanvankelijk een kwart van de provinciale adel lid was en 
in de twintigste eeuw een derde, werden beschouwd als de meest exclusieve verenigin-
gen. Dat blijkt ook uit het feit dat de top van de provinciale adel, bestaande uit leden van 
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de ridderschap, vaker het lidmaatschap van deze verenigingen combineerde dan de ove-
rige populatieleden.

Op provinciaal niveau was er dus naast de ridderschap geen sprake van exclusief adel-
lijke sociale groepsvorming. Rond 1900 eeuw ontstonden er op nationaal niveau in de 
strijd tegen nieuw opkomende elites adelverenigingen waarbinnen de adel zich terug-
trok om zo met behulp van invented traditions de eigen adellijke identiteit te verstevigen 
en uit te dragen. Deze werd bijvoorbeeld gevoed door het bewustzijn onderdeel uit te ma-
ken van (oer)oude adellijke families. Het lijkt erop dat Brabantse edellieden ook van deze 
mogelijkheid om hun adellijke identiteit uit te dragen maar op zeer geringe schaal ge-
bruik hebben gemaakt. Ze hadden meestal nog geen deel aan het vanuit familietradities 
gevoede adellijke (zelf )bewustzijn. Omdat de adel nog maar relatief kort deel uitmaakte 
van de provinciale elite ontbrak het hem in de strijd tegen nieuwe elites die ook in Noord-
Brabant plaatsvond, waarschijnlijk aan adellijk (zelf )bewustzijn en leek het aanhalen van 
de banden met niet-adellijke elitecollega’s een betere strategie. Samen met hen waren ze 
immers in de loop van de negentiende eeuw deel gaan uitmaken van zowel familiale als 
sociale netwerken.

7.3.4 De Brabantse edelman als professional, bestuurder en politicus

Behalve van de tot nu besproken familiale en sociale netwerken, maakten edellieden ook 
deel uit van netwerken of groepen die het gevolg waren van professionele of bestuurlijke 
activiteiten, waarvan we hierna de nodige voorbeelden zullen geven. In de hiervoor ge-

Afb. 7.6 De Markt in ’s-Hertogenbosch, 1920. Een belangrijke vorm van sociale netwerken binnen de Bra-
bantse adel waren de zogenoemde ‘herengezelschappen’, waaronder bijvoorbeeld sociëteit De Zwarte 
Arend. Deze sociëteit is het tweede gebouw van rechts met op het dak de arend (NL-HtSA).
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noemde verenigingen waren edellieden bijvoorbeeld bestuurlijk actief. Ze hadden daarbij 
een voorkeur voor de meer elitaire verenigingen en voor bijvoorbeeld Casino, een socië-
teit die het elitaire karakter ook naar buiten toe uitstraalde. Er ontstond zo in de loop van 
de negentiende eeuw een netwerk van vooral rooms-katholieke, invloedrijke bestuurders 
die tevens vaak persoonlijke en verwantschapsbanden met elkaar onderhielden. De adel-
lijke top van deze bestuurlijke elite bestond uit ridderschapsleden die hun bestuursfunc-
tie aldaar meestal combineerden met één of meer andere bestuursfuncties. Deze elite-
groep van adellijke bestuurders vormde een redelijk gesloten bolwerk, want vrijwel geen 
enkele edelman buiten deze groep beschikte over een vergelijkbare invloed. De adellijke 
invloed bij de aanzienlijkste verenigingen in de provincie en vooral in ’s-Hertogenbosch 
was in handen van de top van de provinciale adel die daarmee voor een deel het imago 
van die adel bepaalde.

Nu werd dat imago niet alleen bepaald in het verenigingsleven. In veel negentiende-
eeuwse besturen was als het ware ‘automatisch’ een plaats ingeruimd voor de elite. Edel-
lieden profileerden zich dan ook als bestuurders in semi-overheidsorganisaties en liefda-
digheidsinstellingen. Protestantse edellieden waren daarnaast actief in instellingen met 
een religieus karakter. Met name onder hen vinden we een aantal (groot)grondbezitters en 
dus maakten zij ook deel uit van besturen waarin hun belangen op het spel stonden, zoals 
bij landbouworganisaties. Met de groei van het aantal katholieke edellieden gingen ook 
deze deel uitmaken van dergelijke besturen, maar in de tweede helft van de negentien-
de liep globaal genomen het adellijk aandeel in diverse besturen terug. De komst van de 
Noordbrabantsche Christelijk Boerenbond betekende bijvoorbeeld vrijwel het einde van 
de adellijke bestuurlijke invloed in de landbouw. Wel had de adellijke interesse zich vooral 
onder leden van de ridderschap na 1850 verplaatst in de richting van ‘echte’ bestuursfunc-
ties, zoals die in polderbesturen en waterschappen. Op deze wijze trachtte de adel zijn in-
vloed en macht op het platteland in stand te houden.

Het feit dat in ieder geval een behoorlijk deel van de Brabantse adel bestuurlijk actief 
was, sluit aan bij hun beroepskeuze. Onder hen vinden we veel juristen en vooral in de 
eerste helft van de negentiende eeuw ook veel ambtenaren. Met name de rooms-katho-
lieke edellieden in Noord-Brabant volgden een rechtenstudie om zo voldoende cultureel 
kapitaal te verwerven in de strijd om het Obenbleiben. Onder de protestanten bevond zich 
een aantal dat zijn plaats onder de elite dankte aan bijvoorbeeld (groot)grondbezit of een 
militaire carrière, hoewel er in Nederland eerder sprake was van een noblesse de robe dan 
van een noblesse d’épée. Dat blijkt ook uit het relatief gering aantal militairen onder de Bra-
bantse edellieden. Aan het einde van de onderzoeksperiode zien we tevens edellieden die 
werkzaam waren of functies vervulden binnen het bedrijfsleven. Dat sluit aan bij de trend 
dat de Nederlandse adel in het kader van (re)conversiestrategieën zich ging toeleggen op 
beroepssectoren die eerder nog niet bestonden of voor de adel niet passend werden ge-
acht.

Een positie die van oudsher passend werd geacht en die belangrijk voor edellieden was 
om zo invloed en macht uit te kunnen oefenen, was de functie van bestuurder-politicus. 
Dus ook Brabantse edellieden waren actief in het overheidsbestuur en de politiek op zo-
wel nationaal, provinciaal als plaatselijk niveau. Met name voor de Brabantse adellijke po-
litieke vertegenwoordiging is de grondwetswijziging van 1848 bepalend geweest. Tot dat 
jaar vormde het kiesstelsel een voorname pijler onder de adellijke aanwezigheid in de po-
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litieke arena, die voor een belangrijk deel verliep via de ridderschappen, die immers tot 
grondwettelijke taak hadden te fungeren als kiescollege voor een deel van de zetels in Pro-
vinciale Staten en daarmee indirect voor de Tweede Kamer. Evenals in andere provincies 
ontwikkelde de ridderschap zich in Noord-Brabant overigens niet tot een adellijke poli-
tieke groepering, maar was deze eerder een verdediger van adellijk standsprestige. Verte-
genwoordigers van de ridderschap bevonden zich soms in tegenover elkaar staande poli-
tieke kampen en traden bij verkiezingen ook wel tegen elkaar in het strijdperk. Politieke 
stellingnames speelden bij de verkiezingen in de ridderschap zelf geen rol. De vertegen-
woordiging van de ridderschap in de Brabantse Provinciale Staten en daarmee ook in de 
Tweede Kamer was in vergelijking met diverse andere provincies al bescheiden en werd 
ook vrijwel niet uitgebreid doordat, zoals in andere provincies, edellieden via de andere 
standen gekozen werden. De afwijkende startpositie en voorgeschiedenis van de adel in 
Noord-Brabant in vergelijking met die in andere provincies hebben de Brabantse adellijke 
presentie op het politieke toneel vooral in het begin negatief beïnvloed. Waar veel van de 
niet-Brabantse politici zich konden presenteren en zich waarschijnlijk ook beschouwden 
als de ‘natuurlijke’ opvolgers van hun voorgangers, had de Brabantse adellijke politicus 
die mogelijkheid niet. Dat betekende overigens niet dat deze zich in politiek opzicht an-
ders opstelde dan zijn adellijke collega’s uit de andere provincies. Wel waren Brabantse 
edellieden in deze periode over het algemeen wat conservatiever dan hun niet-adellijke 
Brabantse collega’s.

De nieuwe grondwet van 1848 betekende voor de Brabantse adellijke politicus een in-
grijpende verandering. Nu de steun van het kiesstelsel wegviel, was er voor hem in zowel 
Provinciale Staten als in de Tweede Kamer, zeker in de eerste jaren, vrijwel geen plaats 
meer. Het relatief grote aandeel edelen onder de verkiesbaren voor de Eerste Kamer en 
hun in verhouding grote aantrekkelijkheid als gekozene garandeerden daar nog wel een 
zekere adellijke vertegenwoordiging. De grondwetsherziening van 1848 was tevens het 
begin van het ontstaan van het vak van politicus. De Tweede Kamer veranderde onder in-
vloed van de opkomende confessionalisering en de daaruit voortvloeiende partijvorming, 
van een ‘notabelensociëteit’ in een speelveld voor politieke professionals. Edellieden die 
deze slag wilden maken, gingen daarbij steeds meer lijken op hun niet-adellijke collega’s.

Nu is er in Nederland na 1813 nooit sprake geweest van ‘adellijke’ politiek of factievor-
ming. Als gevolg van de ontwikkelingen zoals die zich vanaf de jaren zeventig van de ne-
gentiende eeuw voordeden, maakten zowel adellijke als niet-adellijke politici deel uit van 
stromingen die niet zozeer op basis van stand maar vooral op basis van levensbeschou-
wing tot stand kwamen. Dat gold ook voor de Brabantse politici. Omdat de adellijke verte-
genwoordigers op een enkeling na rooms-katholiek waren, namen ze over het algemeen 
dezelfde posities in als hun niet-adellijke Brabantse collega’s en gingen zich daarmee ook 
onderscheiden van een groot deel van hun adellijke collega’s uit de andere provincies. 
Sommige edellieden wilden en konden zich overigens soms een wat meer onafhankelijke 
opstelling permitteren.

Het voorgaande laat zien dat het optreden van Brabantse edellieden in de politiek niet 
specifiek ‘adellijk’ was, maar in zekere zin wel ‘Brabants’. In een periode waarin politiek 
nog lange tijd een zaak van het individu was, een politicus vooral de belangenbehartiger 
van netwerken van verwanten en relaties was en er op ruime schaal sprake was van regio-
naal particularisme, namen zij daarbij passende posities in. De verdeling van het politieke 
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speelveld zoals die aan het einde van de negentiende eeuw tot stand kwam, plaatste hen 
overwegend in het regionale rooms-katholieke kamp. Het meest ‘Brabants’ aan hen was 
hun bescheiden aanwezigheid in de politieke arena. In een periode die in het algemeen 
een teruglopende adellijke presentie in de politiek laat zien, stond de adellijke vertegen-
woordiging namens Noord-Brabant extra onder druk. In de relatief korte periode tot 1850 
waarin de adel een plaats had moeten veroveren in de samenleving, had deze onvoldoende 
maatschappelijk vermogen kunnen vergaren om zonder steun een meer permanente po-
sitie te bekleden op het politieke toneel. Slechts een paar families lukte het om geduren-
de de hele onderzoeksperiode regelmatig bestuurders-politici te leveren. In deze families 
werd het bedrijven van politiek een aspect van hun familiale identiteit en werd het daar-
mee verbonden kapitaal van generatie op generatie doorgegeven.

In het algemeen trachtte de adel het verlies van macht en invloed op landelijk en provin-
ciaal niveau te compenseren door het bekleden van bestuurlijke en politieke functies op 
lokaal niveau. We hebben hiervoor al gezien dat Brabantse edellieden in de tweede helft 
van de negentiende eeuw hun aandacht verplaatsten naar bestuursfuncties in bijvoor-
beeld waterschappen. Ook groeide de belangstelling voor het burgemeestersambt. Aan 
het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw telde Noord-Brabant 
het hoogste aantal adellijke burgemeesters. Onder hen bevonden zich mannen die langs 
deze weg onderdeel werden van de adel in Noord-Brabant, maar ook leden van gevestigde 
adellijke families die op deze manier hun positie in hun thuisbasis wilden continueren 
of versterken. Het bekleden van bestuursfuncties en zeker van het ambt van burgemees-
ter was voor de adel weggelegd omdat deze over voldoende eigen middelen beschikte om 
er een goede invulling aan te geven. Verder beschouwden edellieden het als eervol en als 
onderdeel van het dienstbaar zijn aan de samenleving en sloot het goed aan bij de levens-

Afb. 7.7 Het burgemeestersambt was omstreeks 1900 populair onder Brabantse edelen. Installatie van 
burgemeester jonkheer Th.C.M. van Rijckevorsel (1868-1919) op de pui van het gemeentehuis van Sint-Mi-
chielsgestel in 1906. Hij was op dat moment al burgemeester van Den Dungen (Nl-HtBHIC).
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stijl van de landadel. Hoewel Brabantse edellieden hun rol als politiek en bestuurlijk ver-
tegenwoordiger van het platteland, voor zover zij die bezeten hadden, in de loop der tijd 
weer kwijtraakten, behielden zij in ieder geval hun rol als bestuurlijk en politiek vertegen-
woordiger op het platteland. En dat was vooral voor de Brabantse landadel een belangrijk 
gegeven.

7.3.5 Brabantse landadel

Een groot deel van de adel in Noord-Brabant bestond uit stedelingen of bewoners van de 
directe omgeving daarvan. Gemiddeld meer dan de helft woonde in ’s-Hertogenbosch en 
omgeving. Bij een groot deel van de in het voorgaande besproken netwerken draaide het 
dan ook om de ‘Bossche heren’ en hun families. Toch was de Brabantse adel wel degelijk 
ook op het platteland aanwezig en bestond dus voor een deel uit landadel. De positie van 
deze landadel als vertegenwoordiger van het platteland berustte grotendeels op het bezit 
van grond of heerlijkheden. Deze bezittingen waren zowel in economisch als in symbo-
lisch opzicht van belang en vormden niet alleen een bron van inkomsten maar ook een 
bron waaraan de landadel zijn identiteit ontleende. Het belang van het adellijk grondbezit, 
dat in Noord-Brabant al niet al te groot was, liep in de loop van de negentiende eeuw, in 
overeenstemming met de landelijke trend, verder terug, hoewel het voor sommige adellijke 
families de pijler onder hun bestaan bleef. De adel kon zich ook in Noord-Brabant, evenals 
bijvoorbeeld de Friese en Gelderse landadel, heel lang profileren als de vertegenwoordiger 
en bevorderaar van de landbouw. Daarbij speelde natuurlijk het eigenbelang een grote rol, 
maar men keek ook wel degelijk naar het algemeen belang. Dat het algemeen belang uit-
eindelijk zwaarder woog, laat het opheffen van de tienden zien. Rond de eeuwwisseling 
vond er een breuk in het landbouwfront plaats en dat betekende op den duur dat de adel 
de functie als vertegenwoordiger van het platteland kwijtraakte, een ontwikkeling die ver-
sterkt werd door het verlies van de tienden en het teruglopend belang van het grondbezit.

Heerlijkheden verloren al in het begin van de negentiende eeuw een groot deel van hun 
economisch belang, maar het symbolisch belang bleef onverminderd groot. Adellijke fa-
milies in Noord-Brabant deden over het algemeen dan ook geen afstand van dit status-
symbool, een middel in de strijd om het Obenbleiben. Door het bezit van een heerlijkheid 
was de adellijke familie tevens verbonden met de inwoners van die heerlijkheid. Die band 
werd bijvoorbeeld verbeeld tijdens de intocht van de heer in zijn heerlijkheid. Zo’n in-
tocht, maar ook andere publieke gebeurtenissen waarbij adel en bevolking betrokken wa-
ren, had de rituele functie van herbevestiging van zowel de band tussen beide partijen als 
van het aanzien en de positie van de adellijke familie. Ook in Noord-Brabant waren adel-
lijke families betrokken bij zo’n in de loop der tijd steeds meer symbolische verankering 
van de positie van de landadel in de plattelandssamenleving.

Die dominante positie liep overigens in de kleinschalige en stabiele samenleving die 
het Brabantse platteland nog lange tijd was, niet direct gevaar. De adel beschikte over 
een natuurlijk overwicht in de dorpsgemeenschap en voelde zich vanuit een paternalis-
tische houding verplicht de minderbedeelden bij te staan en bijvoorbeeld de religieuze 
gemeenschap(pen) te ondersteunen. Ook de Brabantse landadel conformeerde zich hier-
mee aan het zelfbeeld van de goede huisvader te midden van zijn dorpsgezin, een zelf-
beeld dat lange tijd aansloot bij het imago van de landedelman.
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Maar dat imago brokkelde in de loop van de negentiende eeuw wel af. Het belang van de 
economische verhouding tussen adel en bevolking werd minder groot en in die verhou-
ding trad tevens een verzakelijking op. Ook de strijd om de jachtrechten en het feit dat het 
belang van de landbouw uiteindelijk zwaarder woog dan het belang van de ‘heerjagers’ 
knaagden in de loop van de negentiende eeuw aan de band tussen adel en bevolking. De 
plaatselijke edelman vormde dankzij zijn lidmaatschap van de provinciale en nationale 
adel nog lange tijd de verbindingsschakel tussen dorp en buitenwereld, tussen verschil-
lende politieke, economische, sociale en culturele niveaus en groepen, maar rond 1900 
kwam er langzamerhand een einde aan dit bestaan. De Brabantse landedelman moest 
naast verlies van economisch vermogen ook genoegen nemen met verlies aan sociaal en 
cultureel vermogen. Het beeld van de plaatselijke patriarch te midden van de vreedzame 
dorpssamenleving, die goed zorgde voor zijn ‘dorpsgezin’ en tegen wie de samenleving 
opkeek, vervaagde langzamerhand, hoewel er soms tot in de huidige tijd pogingen zijn 
gedaan dat beeld, ten minste symbolisch, in stand te houden.

Familiehuizen vormden ook bij de Brabantse landadel in meer of mindere mate een be-
langrijk onderdeel van het familiebesef. Behalve als huis waar de familie in opeenvolgen-
de generaties een plaats vond en werd verbeeld, was zo’n familiehuis tevens het decor van 
landadellijk leven. Daarnaast waren er edelen in Noord-Brabant die dan wel niet over een 
familiehuis beschikten, maar door het bezit van bijvoorbeeld een buitenplaats toonden te 
behoren tot de notabelenelite voor wie grondbezit en landelijk leven minstens zo belang-

Afb. 7.8 Wargashuyse te Vught, circa 1911. Ook de familie Van Meeuwen liet zien door het bezit van een 
buitenplaats te behoren tot de notabelenelite voor wie grondbezit en landelijk leven belangrijk waren. Jonk-
heer mr. E.J.P. van Meeuwen (1802-1873) kocht Wargashuyse in 1820 en liet het in de jaren veertig in neo-
classicistische stijl verbouwen. Omstreeks 1930 woonde zijn achterkleindochter er met haar echtgenoot 
(Nl-HtBHIC).
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rijk waren als stedelijke cultuur en sociabiliteit. Zo’n buitenplaats maakte een belangrijk 
en wellicht het belangrijkste onderdeel uit van een levensstijl waarmee ze enerzijds uit-
drukking gaven aan hun (nieuw verworven) status en ze zich anderzijds van opkomende 
burgerlijke elites konden onderscheiden. Verschillende Brabantse edelen of adellijke fa-
milies schiepen zo in de loop van de negentiende eeuw een bij hun adellijke status pas-
send decor voor een landadellijke levensstijl, waarbij ze zich in grote lijnen conformeer-
den aan de heersende conventies van de neostijlen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld hun 
Friese collega’s, die voornamelijk kozen voor het neoclassicisme, hadden Brabantse ede-
len een voorkeur voor neorenaissance, maar vooral voor neogotiek. Enerzijds is het ver-
rassend dat een groep met zo’n korte geschiedenis zich zo richtte op de ‘herleving van het 
verleden’, anderzijds gaven de katholieken onder hen wellicht uitdrukking aan de onder 
de katholieke (culturele) elite levende denkbeelden waarin de Middeleeuwen het hoogte-
punt vormden in de vaderlandse historie. Ook Brabantse edelen deden aan impression ma-
nagement, waarbij ze enerzijds lieten zien te behoren tot een notabelenelite waarvan ze 
zich de vereiste levensstijl konden permitteren, en waarbij ze anderzijds wellicht ook be-
zig waren zo lang mogelijk de schone schijn op te houden.

Een wezenlijk en identiteitsbepalend onderdeel van de levensstijl van de landedelman, 
en dus ook van de Brabantse, was de jacht. Zowel van zijn zelfbeeld als van zijn imago 
maakte de jacht een betekenisvol onderdeel uit. Onder Brabantse edelen vinden we diver-
se gepassioneerde jagers. Dat blijkt bijvoorbeeld uit hun correspondentie en aan de jacht 
gerelateerde activiteiten, het bezit van een jachthuis of buitenplaats, maar we kunnen het 
ook aflezen aan de inrichting van zo’n al of niet permanent onderkomen. Door de jacht 
gaf de landedelman enerzijds uitdrukking aan zijn verbondenheid met het platteland en 
tijdens jachtpartijen bevestigde hij zijn positie als heer van de dorpssamenleving en ‘pri-
mus inter pares’ tussen de regionale en dorpsnotabelen. Anderzijds vormden deze jacht-
partijen ook de bevestiging van zijn status als lid van een plattelandselite die zich een 
bestaan als ‘heerjager’ kon permitteren. Deze jagende elite kreeg het in de loop van de ne-
gentiende eeuw overigens wel moeilijker en sloot zich in een standsdefensief steeds meer 
af van de overige jagers en legde meer nadruk op het exclusieve karakter van de jacht. 
Ook de Brabantse heerjager zag zich op allerlei manieren in de verdediging gedrongen. 
Of zijn jachtpartijen een steeds exclusiever karakter kregen, kan ik op basis van mijn on-
derzoek niet vaststellen. Wel is het zo dat blijkens de familiearchieven, verschillende Bra-
bantse edellieden het lijfblad van de heerjager, De Nederlandsche jager, lazen, deelnamen 
aan hoofse jachtpartijen en deze soms ook zelf organiseerden.

7.4 Hoe adellijk was de ridderschap van Noord-Brabant?

In het voorgaande is het optreden van edellieden in Noord-Brabant op diverse terreinen 
al of niet in wisselwerking met meer of minder adellijke groepsvorming de revue gepas-
seerd. Daarbij is al een aantal keren gewezen op het belang van de ridderschap(sleden). 
Tot 1820 bestond zo’n tachtig procent van de Brabantse adel uit leden van de ridderschap 
en pas in de jaren vijftig van de negentiende eeuw overtrof het aantal niet-leden het aan-
tal leden.

Tot aan die omslag bestond de kern van de populatie uit protestantse ridderschapsle-
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den, daarna ontwikkelde zich een kern van voornamelijk rooms-katholieke ridderschaps-
leden en hun verwanten en in de twintigste eeuw bestond nog altijd een derde van de po-
pulatie uit leden van de ridderschap. De ridderschap blijkt ook de enige exclusief adellijke 
vereniging te zijn geweest waarvan een belangrijk deel van de adel in Noord-Brabant lid 
werd. Ridderschapsleden richtten zich daarnaast vooral op het lidmaatschap van de meest 
exclusieve ‘gemengde’ verenigingen en bestuurders van de ridderschap vormden de adel-
lijke top binnen de bestuurlijke elite, zoals die in de loop van de negentiende eeuw tot 
stand kwam.

We hebben ook gezien dat de ridderschap geen politieke groepering was maar vooral de 
verdediger van adellijk standsprestige, hoewel de adellijke politieke vertegenwoordiging 
vóór 1850 vrijwel geheel afkomstig was uit de ridderschap en dit college ook na dat jaar 
op provinciaal niveau de bepalende factor was in de adellijke politiek. Als er dus al sprake 
is geweest van een regionale groepsidentiteit, dan ligt het voor de hand dat we die vooral 
moeten zoeken onder de ridderschapsleden. Ik heb daarom uitvoerig aandacht besteed 
aan het verschijnsel ‘ridderschap’. Waar mogelijk heb ik gebruik gemaakt van vergelijkend 
onderzoek om zo de ridderschapsleden te kunnen positioneren ten opzicht van hun col-
lega’s in andere provincies en hun standgenoten in Noord-Brabant.

We hebben in de inleiding gezien dat de vorming van de Brabantse koninkrijksadel 
plaatsvond onder bijzondere omstandigheden en natuurlijk golden die ook bij de oprich-
ting van de ridderschap in Noord-Brabant. De eerste ‘nieuwe’ edelen waren immers man-
nen die in de ridderschap benoemd werden. Al direct is duidelijk dat de herintroductie 
van de adel en de ridderschappen in de grondwet van 1814 te beschouwen is als een inven-
ted tradition, die de breuk met het verleden aan het oog moest onttrekken. De adel raak-
te zijn functie als vertegenwoordiger van het platteland en onderdeel van soevereine ge-
westelijke staten kwijt en mocht alleen nog fungeren als kiescollege voor de Provinciale 
Staten en daarmee ook indirect voor de Tweede Kamer. Met uitzondering van de adel in 
Noord-Brabant, die immers vóór 1795 eigenlijk afwezig was, moest de adel in de overige 
provincies dus een gevoelige stap terug doen.

De aangenomen reglementen vormen een eerste indicatie hoe, ondanks de geconsta-
teerde breuk, het verleden toch een rol bleef spelen en hoe de Brabantse ridderschap over-
eenkwam met of afweek van andere ridderschappen. Diverse bepalingen in de reglemen-
ten hadden tot doel om evenals in het verleden het lidmaatschap van de ridderschap te 
beperken tot een niet te omvangrijke welstandselite teneinde de politieke invloed van de 
individuele leden niet te veel in te perken en het prestige van de ridderschap te verster-
ken. De band tussen ridderschap en provincie probeerde men ook zo veel mogelijk intact 
te houden, maar deze was in principe niet zo sterk als vóór 1795. Sommige afwijkingen in 
het reglement van de Brabantse ridderschap laten zien dat het hier ging om een nieuwe 
ridderschap, want een aantal ervan komen we ook tegen bij andere nieuwe ridderschap-
pen. Ook de geringe omvang uit de beginperiode, het feit dat het ging om een ridderschap 
van ‘éénlingen’ die nog een groepsgevoel moesten ontwikkelen, de aanvankelijk geringe 
binding met de provincie van die leden, die niet ‘belast’ waren door het verleden maar 
daar ook niet op konden terugvallen, zijn allemaal factoren die invloed hebben gehad op 
het reglement en daarmee tevens op het opereren van de ridderschap. Het meest opval-
lend is dat het verbod om in de ridderschap politiek te bedrijven ontbrak, waarmee men 
teruggreep op een situatie die zich in het gewest niet meer had voorgedaan sinds de Mid-



500 7 Conclusies

deleeuwen. Omdat het ontbreken van de bepaling in de praktijk geen enkele invloed blijkt 
te hebben gehad, heeft het geleid tot een versterking van het karakter van de ridderschap 
als een invented tradition.

Uit de vergelijking tussen de ridderschapsleden en de overige leden van de adel blijkt 
ten eerste dat de toegangsbepalingen hun werk hebben gedaan. De ridderschap bestond 
uit een welstandselite waarvan de leden afkomstig waren uit een niet al te grote groep fa-
milies, waarvan één of meer telgen in het algemeen zo snel mogelijk na hun opname in 
de adel ook lid werden. Deze welstandselite toonde zich in zijn huwelijksgedrag niet eli-
tair, want ze week daarin niet af van de totale populatie. Wel vormden de leden een hechte-
re, door verwantschapsbanden verbonden groep, waarbinnen de cohesie allengs toenam, 
met een meer katholieke signatuur en een grotere binding met de provincie dan de ove-
rige ‘Brabantse’ edelen. In de loop van de eerste helft van de negentiende eeuw bestond 
een steeds kleiner deel van de ridderschapsleden uit plattelandsadel en een steeds groter 
deel uit ‘Bossche’ heren.

In vergelijking met hun collega’s uit andere provincies waren de Brabantse ridder-
schapsleden waarschijnlijk wat minder welgesteld en minder homogaam en regionaal en-
dogaam. Ook in andere opzichten week de Brabantse ridderschap af van bijvoorbeeld de 
Groningse, Friese en de Zeeuwse. De leden uit deze ridderschappen waren meer verbon-
den met of geworteld in hun provincies, ook onderling in grotere mate verwant en opgeno-
men in uitgebreidere familienetwerken. Het lijkt erop dat de Groningse en Friese ridder-
schap tevens een wat adellijker signatuur hadden. Pas omstreeks 1850 leek de Brabantse 
ridderschap meer op de andere. Een factor die daarbij wellicht een rol heeft gespeeld, is 
de in vergelijking met andere ridderschappen opmerkelijke groei van de Brabantse rid-
derschap. Dé oorzaak van de verschillen tussen de ridderschap van Noord-Brabant en die 
uit andere provincies kan omschreven worden met het woord ‘nieuw’. Alles aan de Bra-
bantse ridderschap. inclusief de samenstelling, was nieuw, want hierin deden relatief veel 
allochtone nieuwkomers hun intrede. Hoewel ook in andere ridderschappen plaats was 
voor nieuwe adel, vormde de samenstelling van de ridderschappen in veel provincies in 
ieder geval ogenschijnlijk toch vooral een voortzetting van het verleden. De invloedrijke, 
aanzienlijke, al of niet adellijke welstandselites van vóór 1795 keerden terug in de ridder-
schappen.

Dat alles nieuw was, blijkt ook uit de bijeenkomsten van de ridderschap. Hoewel de le-
den zich al snel een adellijke vergadercultuur eigen maakten en ook ten aanzien van ver-
kiezingen en organisatie niet wezenlijk afweken van hun collega’s, blijkt die ‘nieuwheid’ 
wel op andere terreinen. Het ontbreken van een (gezamenlijk) verleden liet zich bijvoor-
beeld gelden bij de omgang met de financiële kant van zaken, zoals het toepassen van een 
boetestelsel en het niet oprichten van een fonds, en het grote belang dat in ieder geval het 
bestuur van de ridderschap hechtte aan het diner, om zo de deelname aan de vergaderin-
gen en het groepsgevoel te bevorderen. Een vergelijking met de Groningse ridderschap 
laat zien dat een kern van serieuze Brabantse leden zich meer betrokken voelde bij en ge-
bruik heeft gemaakt van het adellijke elitenetwerk dat de ridderschap natuurlijk ook was. 
In een omgeving waarin het functioneren van een adellijke elite nog niet vanzelfsprekend 
was en waarin deze nog vorm moest krijgen, hechtten zij waarschijnlijk meer belang aan 
dat adellijke netwerk en het bestendigen van de positie ervan.

Dat dit zo was, blijkt uit de gebeurtenissen in de jaren na de grondwetswijziging van 
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1848. Met die grondwetswijziging verloor de ridderschap haar politieke invloed. Uit de 
reacties kunnen we afleiden dat de Nederlandse ridderschapsleden zich daar in het alge-
meen bij neerlegden. Voor veel van hen was het kiesrecht wellicht toch al niet de belang-
rijkste reden geweest om lid te zijn. In ridderschappen waar dat van belang was, heerste 
er meer commotie over de afwikkeling van de financiële kant van zaken, want in een aan-
tal ridderschappen was men van mening dat deze of automatisch opgeheven waren of dat 
men daartoe kon overgaan. Dat idee heerste echter niet in alle ridderschappen en dus ko-
zen de leden van een aantal ridderschappen ervoor het bestaan ervan voort te zetten als 
privaatrechtelijke vereniging, en wellicht verrassend, onder hen waren ook de leden van 
de Brabantse ridderschap. Ridderschappen waren in de beleving van die leden dus meer 
dan kiescolleges geweest. Ze waren misschien wel vooral exclusieve verenigingen van ge-
lijkgezinde standgenoten met een eigen adellijke identiteit, en juist die eigen identiteit 
heeft, zo mogen we vaststellen op basis van de opmerkingen van Van Sasse van Ysselt in 
1903, een rol gespeeld bij het besluit om als adellijke vereniging te blijven functioneren.

Dat zien we ook terug in het functioneren van de ridderschap na 1850. Er was sprake 
van grote continuïteit ten aanzien van reglementering en samenstelling, hoewel door de 
toenemende invloed van leden van het Bossche familiecomplex de ridderschap allengs 
veranderde in een vooral door huwelijksbanden bijeengehouden groep rooms-katholieke 
families, waarbinnen overigens ook protestanten een rol bleven spelen. De al voor 1850 
ingezette trend van terugtredende landadel en groei van het aantal ‘Bossche’ heren zet-
te na dat jaar nog enige tijd door. Pas in de twintigste eeuw vond er een omslag in deze 
trend plaats. Voorts veranderde de ridderschap na 1850 van een vereniging van edelen in 
Noord-Brabant in een vereniging van Brabantse edelen. Deze sterker dan voorheen met 
de provincie verbonden edelen hielden het exclusieve en elitaire karakter van hun vereni-
ging in stand.

In vergelijking met de totale populatie vormden de ridderschapsleden ook na 1850 een 
welstandselite die meer homogaam en sociaal en regionaal endogaam was. Het optreden 
van de leden van de Brabantse ridderschap, maar ook het vergelijkbare optreden van hun 
Overijsselse collega’s, kunnen we kwalificeren als een standsdefensief. Niet alleen door het 
in stand houden van een exclusief adellijke vereniging waarin men zich in eigen kring 
kon terugtrekken verdedigde men zich tegen nieuwe opkomende elites, maar ook door 
het optreden van en binnen de ridderschappen propageerden de leden het adellijk karak-
ter en maakten ze zich sterk voor het bevorderen van het aanzien van de adelstand en de 
worteling van deze stand in de provincie.

De vraag hoe adellijk de ridderschap van Noord-Brabant was en wat dat betekende voor 
de adel in die provincie, kunnen we nu beantwoorden. Natuurlijk was de ridderschap 
adellijk, want het was immers een vereniging waarvan alleen edellieden lid konden wor-
den. Hoewel de signatuur van de Brabantse ridderschap wellicht wat minder ‘adellijk’ was 
dan van die in andere provincies, was deze in de ogen van de leden wel degelijk van be-
lang. Een aantal van hen getroostte zich inspanningen om de positie van dit adellijk net-
werk te bestendigen en de continuering na 1850 wijst erop dat de adellijke identiteit in de 
beleving van de leden een belangrijke plaats innam. De betekenis van dit instituut met 
een adellijke identiteit voor de totale provinciale adel wordt duidelijk als we kijken naar 
het ledenbestand. Hoewel de leden afkomstig waren uit de welgestelde top van de adel en 
voor het lidmaatschap niet iedereen in aanmerking kwam, duiden zowel de opmerkelijke 
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groei van de ridderschap als het feit dat van een aanzienlijk aantal families telgen relatief 
snel na hun opname in de adelstand lid werden, op het belang van dit college in de ogen 
van Brabantse edellieden. Daarnaast zien we in de loop van de negentiende eeuw toen de 
provinciale adel een grotere omvang kreeg, een verwantschapsnetwerk van rooms-katho-
lieke families ontstaan. Dit netwerk vormde de kern van deze adel en hiervan maakten 
vooral veel ridderschapsleden deel uit. We kunnen dus vaststellen dat voor een belang-
rijk deel van de provinciale adel de ridderschap als adellijk instituut van belang was. Door 
het lidmaatschap ervan wilde de kern van de Brabantse adel blijk geven van zijn adellijke 
identiteit.

Het antwoord op de vraag of die adellijke identiteit ook een Brabantse component had, 
is ‘ja’. Het feit dat de ridderschap als provinciale vereniging bleef voortbestaan, doet ver-
moeden dat de band met de provincie voor de leden van belang was. Anderzijds blijkt uit 
hun optreden binnen ridderschapsverband hier weinig van. De toenemende historische 
belangstelling onder edellieden in de tweede helft van de negentiende eeuw leidde bij-
voorbeeld tot een groei van de Overijsselse ridderschap en de leden van deze ridderschap 
gaven in de twintigste eeuw blijk van hun verbondenheid met de provincie door het hou-
den van autotochten door Overijssel. Brabantse edellieden, onder wie verschillende rid-
derschapsleden, waren ook geïnteresseerd in de historie van hun provincie en construeer-
den door hun activiteiten een eigen beeld van Brabant en een eigen Brabantse identiteit. 
Ze deden dat echter niet als leden van de ridderschap maar als leden van het Provinciaal 
Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen. De band tussen ridderschapsleden en de 
provincie werd ook gesmeed door de gegoedheidseisen en de tot 1850 geldende inwo-
ningseis. We hebben echter gezien dat die band in de eerste jaren niet groot was. Wel 
kreeg de ridderschap in de loop van de negentiende eeuw een steeds meer Brabants ka-
rakter. De band tussen een groot aantal leden en de provincie werd steeds hechter en het 
ledenbestand bestond in toenemende mate uit de leden van het ‘Bossche familiecomplex’. 
De ridderschap veranderde allengs in een vereniging van Brabantse edelen.

Het Brabantse karakter van de ridderschap kunnen we ook definiëren door te kijken 
naar de verschillen met andere ridderschappen. Zoals we gezien hebben, bleken die er te 
zijn en werden ze vooral veroorzaakt doordat voor de Brabantse ridderschap alles nieuw 
was. De leden werden niet ‘belast’ door het verleden, maar konden er ook niet op terug-
vallen. Dat leverde bijvoorbeeld een op sommige punten afwijkend reglement op en een 
vooral in het begin afwijkende vergadercultuur. Verder had de ridderschap van Noord-
Brabant, zeker in het begin, een geringe omvang en waren haar leden waarschijnlijk wat 
minder welgesteld dan leden van andere ridderschappen. Ze bedreven een minder homo-
game en regionaal endogame huwelijkspolitiek en vormden in eerste instantie een groep 
éénlingen die nog een groepsgevoel moesten ontwikkelen. Toch verminderde die ‘nieuw-
heid’ in de loop van de tijd en ging de ridderschap in Noord-Brabant in velerlei opzichten 
steeds meer lijken op die in andere provincies. Zowel het optreden van de leden van de 
Brabantse ridderschap als die van Overijssel in de tweede helft van de negentiende eeuw 
hebben we hiervoor gekarakteriseerd als standsdefensief. Enerzijds werd de ridderschap 
door de zich wijzigende karakteristieken van haar leden dus meer Brabants, anderzijds 
verloor zij haar onderscheidende Brabantse karakter.
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7.5 Tot slot

Aan het eind van dit afsluitende hoofdstuk komen we nog eenmaal terug op de vraag of 
de adel in Noord-Brabant in de negentiende en de eerste decennia van de twintigste eeuw 
beschikte over een herkenbare regionale identiteit en zo ja, hoe deze zich dan ontwikkel-
de. Nu is de historische werkelijkheid te weerbarstig en divers om op een zoveel omvat-
tende vraag te kunnen volstaan met een simpel ‘ja’ of ‘nee’. De provinciale adelsgroep die 
onderwerp van dit onderzoek is, bestond uit uiteenlopende individuen en families met 
hun eigen levens, meningen en ideeën, die waren opgenomen in elkaar al of niet over-
lappende en telkens wisselende netwerken en groepen. Wel lopen er enkele rode draden 
door het onderzoek.

Ten eerste blijkt dat de provinciale adel qua religieuze samenstelling opvallend afweek 
van de bevolking van de provincie in het algemeen. In deze overwegend katholieke provin-
cie bevond zich onder de edelen vooral in het begin maar ook nog in de twintigste eeuw 
een aanzienlijke groep protestanten. Dat doet de vraag rijzen hoe ‘Brabants’ de adel in dat 
opzicht was.

Ten tweede hebben we kunnen constateren dat de religieuze scheidslijn tussen de fami-
lienetwerken juist werd overbrugd binnen de sociale netwerken. Door de vorming van de 
gedurende de onderzoeksperiode steeds meer verknoopte familienetwerken en het dich-
ter worden van de sociale netwerken nam de onderlinge cohesie, ondanks de religieuze 
scheidslijn, steeds verder toe. De aldus gevormde netwerken waren overigens niet exclu-
sief adellijk en Brabants.

Was er toch wel sprake van een eigen Brabantse en adellijke identiteit? Het definitieve 
en alles omvattende antwoord op deze vraag valt op basis van deze studie nog niet te geven. 
Wel hebben we bij de behandeling van de ridderschap al gezien dat een deel van de adel wel 
degelijk blijk gaf van een adellijk groepsgevoel dat ook een min of meer Brabants karakter 
had. We kunnen dus bezien welke adellijke en Brabantse aspecten we nog meer kunnen 
ontdekken in het optreden van de adel in Noord-Brabant om zo tot een voorlopig antwoord 
te komen. Deze aspecten zijn in dit onderzoek opgespoord door enerzijds vanuit een ‘wij-
perspectief ’ de leefwereld van de adel in Noord-Brabant onder de loep te nemen om zo de 
elementen op te sporen waarmee deze vorm gaf aan zijn leven en identiteit. Anderzijds is 
het ‘zij-perspectief ’ gehanteerd om de plaats van de adel in de samenleving te bepalen en 
te achterhalen hoe optreden en identiteit bepaald zijn door maatschappelijke processen.

We hebben gezien dat in ieder geval een aantal families zich min of meer ontwikkelde 
tot een adellijke ‘dynastie’ met adellijke karakteristieken. In deze families waren leden bij-
voorbeeld gehecht aan de adellijke afstamming en achtte men het doorgeven van bezit van 
belang. Verder werden de leden eraan herinnerd dat zij deel uitmaakten van de dynastie 
en nam het vestigen en in stand houden van een familiehuis een voorname plaats in. Dat 
maatschappelijke ontwikkelingen en het daardoor afnemen van de financiële mogelijk-
heden het laatste soms onmogelijk maakten, doet aan de bedoeling niets af. Hoewel het 
demonstreren van aanzien niet een strikt adellijke activiteit is, verbonden enkele families 
het bereiken van adeldom met het verfraaien van hun naam om deze zo een exclusiever 
aanzien te geven. Ook op andere terreinen gaven families van hun aanzienlijkheid blijk 
en probeerden zij er blijvend de aandacht op te vestigen. In een aantal gevallen was zeker 
sprake van demonstratieve adellijke presentatie.
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Een deel van de provinciale adel bestond uit landadel en in deze groep vinden we voor-
beelden van adellijk gedrag. Zowel de hiervoor al genoemde familiehuizen als andere 
onderkomens werden in stand gehouden als of getransformeerd tot het decor voor een 
landadellijke levensstijl om zo uitdrukking te geven aan de (nieuwe) status van adellijke 
familie. Een belangrijk onderdeel van die landadellijke levensstijl was de (adellijke) jacht 
en we vinden dan ook een aantal gepassioneerde jagers onder de Brabantse edelen. Ten 
slotte zien we dat een aantal van hen zich door een paternalistische opstelling confor-
meerde aan het adellijk zelfbeeld van de goede huisvader te midden van zijn dorpsgezin, 
een zelfbeeld dat lange tijd overeenkwam met het imago van de landedelman.

De Brabantse aspecten in het optreden van de adel in Noord-Brabant kunnen we ten 
eerste op het spoor komen door te kijken waarin deze adel afweek van andere adelsgroe-
pen of van de adel in het algemeen. Heel bepalend voor deze verschillen is de voorgeschie-
denis geweest. De adel in Noord-Brabant als groep en de meeste adellijke families afzon-
derlijk konden immers niet teruggrijpen op het verleden en beschikten dus niet over een 
adellijke traditie. De negentiende-eeuwse Brabantse adel heeft zich dan ook nooit gepre-
senteerd als opvolger van zijn middeleeuwse voorganger. Het ontbreken van verleden en 
traditie blijkt ten eerste uit het ontbreken van een door zo’n traditie gevoed adellijk (zelf )
bewustzijn. Ten tweede zien we dat als de periode gedurende welke de band tussen ‘dy-
nastie’ en ‘familiehuis’ kon groeien te kort was om deze hecht genoeg te maken, dus als de 
familie nog niet kon bogen op een familietraditie, deze band vrij gemakkelijk werd door-
gesneden. Overigens vond dat loslaten van die band ook in andere provincies plaats, in 
situaties waarin wel degelijk sprake was van oude families met traditie. De voorgeschiede-
nis bepaalde ook de relatief geringe aanwezigheid van Brabantse adellijke vertegenwoor-
digers op het politieke toneel. Ten slotte was de adel in Noord-Brabant minder homogaam 
en werd er binnen de groep in het algemeen minder standesgemäß gehuwd dan in adels-
groepen elders, hoewel in ieder geval een deel van de Brabantse adel zijn weg vond naar 
de Nederlandse adel.

Evenals de ridderschap was de provinciale adel dus in zoverre Brabants dat hij op som-
mige terreinen afweek van adelsgroepen in andere provincies. Binnen de groep vormde 
zich in de loop van de negentiende eeuw wel een kern met een meer Brabants karakter. De 
populariteit van het lidmaatschap van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en We-
tenschappen en in mindere mate de Broederschap Sint-Lucas wijst er immers op dat de 
culturele emancipatie van de provincie de adel niet onverschillig liet. Hoewel het lidmaat-
schap ook prestige opleverde en een teken van aanzien was, maken de activiteiten van een 
aantal edelen duidelijk dat zij zich zeer betrokken voelden bij het emanciperende doel van 
deze genootschappen. Onder hen bevinden zich diverse geschiedschrijvers die voor Bra-
bant een plaats in de nationale geschiedschrijving wilden veroveren. Deze edelen ontleen-
den hun Brabanderschap niet aan dat wat Brabant bijzonder maakte, maar vooral aan de 
wijze waarop zij zich de nationale cultuur hadden eigen gemaakt en zodoende Brabant lie-
ten aanhaken bij de natie als geheel. Er valt dan ook niet aan te twijfelen dat voor hen gold 
dat het Brabander-zijn een belangrijk deel van hun identiteit uitmaakte. Zolang het door 
deze edelen geconstrueerde beeld van Brabant werd (h)erkend als hét beeld van Brabant, 
kunnen we hen beschouwen als dragers en zelfs als dirigenten van de Brabantse identi-
teit. Toen hun beeld van Brabant aan het einde van de negentiende eeuw plaats maakte 
voor een ander beeld, bleven zij zichzelf waarschijnlijk als Brabanders beschouwen, maar 
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kwam aan hun rol als vaandeldragers van Brabantse cultuur en identiteit een einde.
In de samenstelling, het gedrag en de daardoor geconstrueerde identiteit van de Bra-

bantse adel vallen dus zowel adellijke als Brabantse aspecten te ontdekken. Zodoende 
kunnen we vaststellen dat zich in Noord-Brabant in de loop van de negentiende eeuw een 
adellijke kerngroep gevormd heeft die in bepaalde opzichten een eigen regionale identi-
teit heeft ontwikkeld. Er zijn echter in deze studie ook veel ontwikkelingen de revue ge-
passeerd die aansluiten bij de vorming van een notabelenelite met een eigen specifieke 
levensstijl, zoals die in studies van Yme Kuiper, Rob van der Laarse en Jaap Moes is be-
schreven. Er was sprake van een duidelijke Einschmelzung van adel, patriciaat en hogere 
burgerij, waardoor ook in Noord-Brabant een welgestelde provinciale notabelenelite ont-
stond, waarbinnen zich weer een invloedrijke, voornamelijk rooms-katholieke elite van 
bestuurders ontwikkelde. Deze elite maakte gebruik van (re)conversiestrategieën in de 
strijd om het Obenbleiben en verdedigde zich tegen nieuw opkomende elites in een stands- 
of beschavingsdefensief. Hierin gaf men blijk van de zucht tot distinctie en het terugtrek-
ken in eigen kring. Een deel van deze elite, namelijk de plattelandselite en diegenen die in 
de omgeving van ’s-Hertogenbosch over een al of niet permanente verblijfplaats beschik-
ten, voerden een levensstijl die volgens de eerder genoemde studies karakteristiek was 
voor de notabelenelite. Belangrijke onderdelen van deze levensstijl waren de hang naar 
buiten en het leven volgens de seizoenen. Een katalysator van de vorming van de Brabant-
se notabelenelite was zoals gezegd de jacht.

7.6 Nader onderzoek

De vorming van dergelijke regionale notabelenelites is volgens Yme Kuiper beter te plaat-
sen en te begrijpen binnen de nieuwe periodisering die Wijnand Mijnhardt en Paul Brus-
se hebben voorgesteld. Deze periodisering biedt vooral aanknopingspunten voor nader 
onderzoek naar en bestudering van de plattelandsadel. Hoewel een aantal aspecten van 
het nieuwe onderzoek dat Kuiper, Mijnhardt en Brusse bepleiten in het vorenstaande min 
of meer aan bod is gekomen, verdient het zeker aanbeveling de plattelandsadel in Noord-
Brabant met behulp van de door hen aangereikte handvatten nader onder de loep te ne-
men om zo de groep beter te positioneren binnen de provinciale adel. Met name zou de 
Brabantse landedelman vergeleken kunnen worden met zijn collega uit andere land- en 
zeeprovincies.

Een kwestie die in deze studie slechts beperkt aan de orde is geweest en waar op basis 
van het onderzochte materiaal een zeer voorlopige uitspraak over is gedaan, betreft de 
huiselijke cultuur van de adellijke gezinnen. In hoeverre voldeed deze aan het burgerlijk 
huiselijkheidsideaal en in hoeverre zijn hierin aristocratische aspecten te ontdekken? Ook 
de verhoudingen binnen de gezinnen en families zijn in het voorgaande maar ten dele 
aan bod gekomen. De aanwezige familiearchieven bieden voldoende materiaal voor on-
derzoek op dit gebied.

Op diverse plaatsen in het voorgaande zijn enige financiële gegevens gepresenteerd om 
op basis daarvan iets te kunnen zeggen over de welstand van de adel. De vraag hoe rijk 
deze adel nu eigenlijk was, is daarmee echter verre van beantwoord. Om dat te kunnen 
doen en ook de samenstelling van die al of niet aanwezige rijkdom te kunnen bepalen, is 
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uitgebreider onderzoek noodzakelijk in de aanwezige familie- en heerlijkheidsarchieven, 
notariële archieven, memories van successie enzovoorts. Een dergelijk onderzoek biedt 
ook mogelijkheden voor de vergelijking met andere adelsgroepen.

Een vraag die in deze studie wel genoemd is, maar niet verder onderzocht, is de vraag 
waarom zich na 1850 zo weinig aanzienlijke families uit Noord-Brabant hebben aange-
meld voor verkrijging van adeldom. Ik heb geopperd dat rooms-katholieke Brabantse fa-
milies niets voelden voor opname in een elite die zij wellicht als een noordelijk, protes-
tants bolwerk beschouwden of dat zij misschien dachten als ‘nieuwkomers’ kansloos te 
zijn voor opname in een groep van respectabele ‘oude’ families, maar dat blijven voorlo-
pig veronderstellingen. In het kader van zo’n onderzoek verdient het ook aanbeveling aan-
dacht te besteden aan de rol van jonkheer A.F.O. van Sasse van Ysselt als lid en voorzitter 
van de Hoge Raad van Adel.

Een andere interessante vraag die de revue gepasseerd is, luidt: wat betekent het dat ver-
schillende aspecten die het bestaan van katholieke adellijke families in zowel Brabant als 
Gelderland in de periode na de Opstand beïnvloed hebben, overeenkomen en dat de ont-
wikkelingen in beide gebieden tot zulke uiteenlopende resultaten hebben geleid? In hoe-
verre heeft de Brabantse historiografie de teloorgang van de katholieke Brabantse adel in 
de vroegmoderne tijd juist gediagnosticeerd?

Behalve nader onderzoek naar aspecten die in deze studie min of meer zijdelings aan 
bod zijn gekomen, valt er natuurlijk ook nog onderzoek te doen op basis van thema’s die 
niet genoemd zijn. Het leven van adellijke individuen en groepen bestond uit veel meer 
dan in de vorige hoofdstukken de revue is gepasseerd, maar elk onderzoek bestaat tevens 
uit het maken van keuzes. Ik moet derhalve vaststellen dat er niet voor alle aspecten van 
het adellijk leven ruimte was in deze studie. Hoewel het landadellijk decor aan bod is ge-
komen bestaat dat natuurlijk uit veel meer dan alleen een casco. De materiële cultuur in 
de vorm van inboedels en persoonlijke bezittingen, waaronder bijvoorbeeld familieme-
morabilia, verdient een nadere studie, zeker ook omdat hierover in een aantal familiear-
chieven materiaal voorhanden is. Daarnaast verdient ook het leven van stedelijke adellij-
ke families nader onderzoek. En ten slotte: deze studie gaat met name over de edelman, 
maar ook de positie van de edelvrouw zou natuurlijk aan bod moeten komen. Door haar 
centraal te stellen verplaatst de focus van zo’n onderzoek zich van het ook in dit onderzoek 
prominent aanwezige publieke domein meer naar het private domein.



Summary

Introduction

The present study concerns itself with a group, which until now has remained unexam-
ined in both the historiography of North Brabant from the period after 1813 and research 
into the Dutch nobility. This group consists of 395 men of nobility who, in the period be-
tween 1814 and 1918, either lived in North Brabant or were in some way connected to 
the province. The choice of such a regional group of noblemen accords with the notion 
that the function of the nobility in the nineteenth century can best be understood from 
a regional perspective. Prosopographical methods have been implemented in this study, 
which also relies heavily on the application of a comparative methodology. The inspiration 
for the theoretical foundation of my research is derived from the applied theories and con-
cepts of various researchers of the elite and noble classes, the most notable among them 
being Pierre Bourdieu. The operation in the social arena of individuals that are defined 
by their habitus, forms the blueprint for this study. This social arena is made up of differ-
ent social fields and the individuals can appropriate and subsequently deploy the required 
capital using investment and reconversion strategies.

Thus, in this study, I have endeavoured to answer the question of whether the afore-
mentioned group possessed and expressed a self-identity. The definition and scope of this 
notion is based on an article by Willem Frijhoff, who makes a clear distinction between 
both the sense of identity or self-image of the bearer of identity and the persona or iden-
tity in the outside world. These identities are always in a continuous process of (re)con-
struction. Besides this concept of identity, other concepts derived from research on the 
elite and noble classes are also employed here in order to understand fully the application 
of historical material and structure in this research. This firstly concerns the concept of 
‘aristocratisation’ or – better suited to the nineteenth and twentieth century elite – ‘ver-
deftiging’. This means that these elites expressed a class-conscious mentality and, in a 
standsdefensief, emphasised their own class in terms of behaviour and lifestyle. The second 
concept is ‘connubium and convivium’. On the one hand, this concept is considered an in-
strument in the hands of elites, used to distinguish themselves and to draw boundaries; 
on the other hand, as a set of criteria to determine the homogeneity of such elites. Here, 
connubium is coupled with the theme of ‘family’, central in the lives of many noblemen. 
As such, the family can be regarded as a group containing both former and current mem-
bers, where the individual is considered simply as link in a (long) chain. The social status 
of the family also took into account the tradition or age of such a family. Therefore, the 
next and third concept, that of ‘the past’, also plays an important role. The past helped to 
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legitimise social patterns, for example, but also manifested itself in thoughts and memo-
ries. Within the family itself, (memory of ) ‘the past’ takes shape in the form of dynastic 
consciousness. Many aspects of the concepts mentioned thus far are united in the one 
concept of ‘group formation’. Group formation can be viewed as any act that seeks to form 
groups, to strengthen mutual cohesion or identification or conversely, to draw boundaries 
and exclude others. The last concept, that of the ‘notabelenelite’, is drawn from a combina-
tion of aspects from the concepts of ‘family’, ‘identity’, and ‘group formation’. In the pre-
sent study, this term can be understood as the (socio-cultural) integration of various elites 
at the top of a (regional or national) society.

Using the concepts already described, a series of sub-questions has been formulated in 
order to answer the aforementioned central question of the study. These questions can 
be broadly divided into two groups. The first group relates to whether or not there was an 
aristocratic group culture present, the ‘Adeligkeit’. The second group of questions relates 
to the ‘Brabant’ character of the group and its identity. The term Adeligkeit is derived from 
the work of two German researchers on the history of aristocracy; Heinz Reif and Monika 
Wienfort. With her treatment of the concept, Wienfort alludes, for example, to the aristo-
cratic connubium and convivium as well as the importance of traditon. Reif considers the 
aristocratic group culture as (among other things) a tactic designed to ‘oben zu bleiben’ 
(stay on top). Another strategy is the so-called Einschmelzung (melting) or Verschmelzung 
(merging); the formation of an elite composed from noble and civic groups. The nobility 
applied such strategies in the context of its adaptability, an ability that has been central for 
international research in recent decades. All these concepts are considered in the present 
study, which also follows the framework that Yme Kuiper formulated in his discussion of 
the ‘state of art’ of the research into the Dutch nobility.

A General Overview of Nobility in North Brabant

In order to answer the questions formulated in this study, an overall view must first be 
sketched of the composition and characteristics of the nobility in North-Brabant in the 
 period 1814-1918; in essence, a ‘group portrait’. It appears that in the beginning of the 
nineteenth century, North Brabant could only count a modest number of nobles, especial-
ly when compared to the ‘noble provinces’ of Friesland, Overijssel and Gelderland. This 
was due to the particular situation in North Brabant. At the end of the eighteenth century, 
no other region experienced a lack of regional sovereignty and representation in the States 
General, combined with the absence of a knighthood and/or a regional ‘native’ nobility 
and an influential ruling patriciate. It was therefore not possible in 1813 for North Brabant 
to build upon its past. The nobility in that province would comprise namely of ‘new’ no-
bility, which in the beginning, showed very little ‘Brabant’ character.

In order to achieve a knighthood of sufficient magnitude in 1813, one had to rely on 
Protestant men, who otherwise were not greatly involved with the province. There fol-
lowed in the first half of the nineteenth century, a fairly rapid increase in the number 
of nobles. ‘Brabant’ families were often unable to prove descent from an ancient line-
age. However they were considered significant enough to be ennobled. In the first period 
 after 1813, the nobility in North Brabant can be characterised as a group of mainly Prot-
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estant members of the knighthood, of which around a quarter lived outside the province. 
However, this nobility attained a more ‘Brabant’ character, due to the inclusion of those 
 ennobled families, which in general, had a stronger connection with the province and 
were often Roman Catholic. The second half of the nineteenth century however, showed 
a stagnation in the growth of the provincial nobility, where hardly any families (or branch-
es thereof ) joined. This was firstly a consequence of the changing policy of ennoblement, 
whereby prestige for distinguished Brabanders and especially the age or antiquity thereof 
were considered insufficient. Furthermore, almost no ‘new’ families joined after 1850. In 
this period, the core of the Brabant nobility consisted of Roman Catholic members of the 
knighthood and their relatives who lived in the province and were also often born there, 
surrounded by a shell of mostly Protestant, foreign residents and ‘itinerants’, who often 
were not born there. In around 1900, the ennoblement policy changed again and the 
more supple criteria from the beginning of the twentieth century still allowed some ‘Bra-
banders’ access to nobility. This period sees the provincial nobility at its greatest, where 
the shell (that at this point comprised a majority of Roman Catholics) with respect to the 
core, also reached its peak size. 

During the entire period studied, two aspects have played an important role. The first 
aspect concerns the meaning of religion. It was only from the 1870s onwards that the no-
bility in this Catholic province consisted of a majority of Catholics and even in the twenti-
eth century, roughly a third of the members of the nobility were still Protestant. Further-
more, the knighthood was instrumental in the formation of the Brabant nobility, the core 
of which always consisted of members of the knighthood. Finally, it seems that North Bra-
bant’s comparative lack of nobility at the beginning of the nineteenth century, still had not 
been fully remedied a century later.

Group Formation and Behaviour of the Brabant Noblemen 

After the description of the ‘group portrait’ of the nobility in North Brabant, the following 
chapters deal with the actual behaviour of the Brabant noblemen. Among other things, 
this behaviour resulted in processes of inclusion and exclusion. People show which group 
they belong to through their behaviour and by using the norms and values they adhere 
to and propagate. Such behaviour leads therefore to group formation; defining ‘us’ and 
excluding ‘them’. Since people participate for their entire lives in these changing-or-not-
changing, more or less overlapping networks, their identities undergo continuous (re)
construction. As a consequence of this (re)construction work, the thus formed networks 
also possess an identity that may or may not change. To gain insight into the identity of 
the nobility in North Brabant, it is imperative to examine the group formation and the in-
teraction with the behaviour of those noblemen involved.

The Meaning of Family

In the first place, the members of the study population formed, of course, a part of their 
own family. In the course of the nineteenth century, the mutual cohesion within the pro-
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vincial noble class increased as a consequence of kinship, leaving a core of mainly Roman 
Catholic families. A relatively large number of members of the knighthood belonged to 
this group. Some of these families increased the prestige of their family line by adding 
the name of an estate that they possessed. The individual family members maintained 
their mutual bonds in various manners. At special family occasions, for example, poems 
were written for family members. From these poems, one can also see a ‘bourgeois’ ideal 
emerging, regarding domesticity and relationships in the family. Besides this exchange of 
poetry, members of noble families also reinforced the mutual bond through the giving of 
gifts in a more tangible form, such as silver objects. Due to the role that the family silver 
played within noble families, these silver objects were exceptionally suited in strengthen-
ing the cohesion between families. Finally, this cohesion was also enhanced and made vis-
ible during summer visits, where ‘family manors’ became the scene of the extended fam-
ily life and during these times, one enjoyed the life of the landed gentleman according to 
the seasons.

The importance that one attached to the ‘family’ as a chain of successive generations 
in which the individual is just a link, appears in the genealogical records in almost all of 
the family archives that are examined. The content of these records and the way in which 
they were kept, mirrors the individual’s perspective of these family ties and forms a part 
of his or her (noble) identity. This person had created, as it were, a group to which he or 
she could belong and which fulfilled the image that this person had of his or her family. 
This demonstrates that a great deal of importance was attached to the (possible) origin of a 
noble ancestor and that the emphasis lay along the descent of the paternal line. Both find-
ings are not surprising for a group of men whose nobility was passed along the paternal 
line and who could not yet boast a long aristocratic tradition.

Various Brabant noblemen also wanted to be remembered and the way they went about 
this says much about their self-image and persona. The Protestants among them were re-
membered through the words that the minister spoke at their death, an account of which 
was placed in the family archive. The Roman Catholics could set money aside in order to 
be commemorated by a circle of their relatives and fellow Catholics. The remembrance of 
diverse noble people remained alive because they had set a part of their inheritance aside 
for the benefit of the poor. Next to these more personal forms of ‘being remembered’, the 
way in which noble people were buried also tells us something of how they wished to be 
remembered. First of all, these forms of burial show whether or not the noblemen wished 
to take their final resting place among their family ancestors. Secondly, family graves con-
stituted a reflection of the identity and prestige of the families involved. The examples dis-
cussed in this study demonstrate that the choices for a burial place in a public cemetery 
ranged from a simple grave to a more striking (family) grave. Since these burial places 
were on ‘public’ grounds, for the last of these, the intention would have been to maintain 
the prestige of the deceased by drawing public attention to them. The choice for a family 
grave indicates that these deceased family members also wanted to be a part of the succes-
sion of generations that together formed the ‘family’. The most important function of a 
family grave on private grounds, of which there are several in existence in North Brabant, 
was the representation of the ‘family’. Through the creation of a memorial for deceased 
relatives on one’s own estate – next to one’s own ‘ancestral home’ and in the ‘daily’ sur-
roundings of the living – the departed were remembered as part of the ‘dynasty’.
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Within such a noble dynasty, much importance was also attached to the passing on and 
preservation of (family) possessions. There were, for example, noble families in Brabant 
for which (large) land ownership remained the cornerstone of their existence. Estates 
were also bequeathed from generation to generation and, in the eyes of some families, 
retained their symbolic meaning as part of the family identity and were kept even though 
they had lost their economic importance. The most important possession of a (landed) no-
ble family was the family manor. Either way, these mansion-like country houses formed 
the lieu de mémoire of the family clan, the physical deposit of the family history and the 
context for collective family commemoration. In the surroundings of ’s-Hertogenbosch 
and in the southeast of the province, a number of aristocratic families possessed such a 
family manor, or over the course of the nineteenth century, endeavoured to establish one. 
For some families, the maintenance of these manors gradually became a larger problem 
and although the house had an important place in the eyes of the family, the family’s fi-
nancial situation could make it necessary to say goodbye to the family property. The ex-
amples of Zwijnsbergen and Heeswijk demonstrate that in the face of looming problems, 
the bond between ‘dynasty’ and family manor had not yet attained a status of such endur-
ance that the collective family interest would prevail. This is perhaps the consequence of 
the short period in which ‘Brabant’ families could build up such a bond, but Frisian exam-
ples also reveal noble families who had a much longer bond with their family manor and 
whose houses still succumbed to demolition.

We can also read the family identity of noble families in the way they interacted with 
their staff. If staff members had to perform beyond their duties at special occasions, they 
were often rewarded with a gift. These gifts were most likely also meant to underscore the 
bond between family and staff. The presence of such a bond is also reflected in the gifts 
and tokens of gratitude that the staff gave to the ‘masters’ at special events. The bond be-
tween family and staff was thus reciprocal, but also asymmetrical, where the aristocratic 
employers adopted a paternal attitude. Incidentally, it is precisely this paternalism that the 
staff could count on for support in difficult times. The asymmetrical relationship between 
aristocratic employer and staff gave the former the opportunity to establish himself as a 
good father for the latter, caring for his family and all that came with it.

Kinship Networks and the Significance of Events Within those Networks 

Marriages played an important role in the formation of the provincial nobility and in the 
formation of networks within the nobility. The wedding ceremony itself took place with-
in the intimate circle of family members and was primarily designed to maintain and 
strengthen ties of kinship. However, marriage was also used to forge new bonds and gen-
erally to ensure the strength and mutual cohesion of the provincial nobility, which was 
divided along religious lines, due to the fact that each religion married almost exclusively 
within its own group. Furthermore, at the beginning of the nineteenth century, this cohe-
sion was not very remarkable, since the men from the great aristocratic families in North 
Brabant hardly ever married wives from similarly classed families, but instead non-noble 
and/or non-Brabant women. This changed in the second half of the century, when the 
Brabant family complex took shape, that consisted of interrelated noble and non-noble 



512 Summary

Roman Catholic families. Although this gave rise to an aristocratic Brabant elite and the 
Brabant nobility became more homogamous in this period, there was also place in this 
family complex for families coming from the Brabant patriciate. In addition, families of 
non-Brabant origin began to appear. In the course of time and thanks to marriage ar-
rangements, both Protestant and Roman Catholic noble families from outside the prov-
ince formed a part of the provincial nobility that became increasingly less regionally en-
dogamous as a result.

If we look at the message that these marriages send, we see firstly that the nobility 
in North Brabant married less standesgemäß (according to social class) than other noble 
groups, perhaps due to a lower level of prosperity. Additionally, when shaping the eco-
nomic dimension of marriage, one followed what was customary in elite circles else-
where. Although the marriages of the Brabant noblemen were not always ebenbürtig 
(evenly matched), Roman Catholics used their marriage to establish their newly acquired 
status. For example, by firstly enjoying their new status as part of the ‘new’ Brabant nobil-
ity and then later, accessing the circles of the ‘old’ nobility. Similar to the prevailing pat-
tern, in the period of the expanding family structure, women from the Brabant nobility 
concluded more homogamous marriages and often found their partner ‘higher’ up on the 
social scale, while the men often married ‘lower’ on the social scale. Due to the develop-
ments in both the Protestant and Catholic marriage circuits, which can be interpreted as 
Einschmelzung, an elite emerged from the commingling of families of noble and upper so-
ciety, whereby the province boundaries became increasingly less important. The Brabant 
nobility became a part of the Dutch nobility.

The message that the Brabant nobility sent via the marriage ceremony showed that the 
form of the ceremony corresponded to the customary programmes to be found in elite 
circles. This consisted of dinners, balls, parties and the wedding itself, with the celebra-
tions often extending for several days. Here, one wished to show that there was an alliance 
between those in ‘high society’, but the level of expenditure also portrayed the image of 
the modest nobleman who had little interest in excessive conspicuous consumption. The 
festivities revolved primarily around the family and further served the purpose of main-
taining and strengthening the bonds with a wide circle of relatives. Additionally, such 
events were an opportunity to determine or reinforce the position of families involved in 
the social arena and to support or strengthen the bonds within diverse social networks. 
With their wedding invitation ‘policy’, the noble families of Brabant maintained their so-
cial contacts and dedicated themselves to a travail de sociabilité, where one invited local, 
regional and national dignitaries and relations. For Catholic families from the second half 
of the nineteenth century, the groups of relatives and relations partially overlapped since 
the circle of relatives also formed a section of the Brabant elite. The religious dividing line 
that was so clearly drawn in marriage contracts, was erased by the invitation policy. More-
over, both noble and non-noble relations were welcome.

In addition, other family events formed a motive for travail de sociabilité. At births, as 
well as at copper and silver wedding anniversaries, the immediate family and its wide cir-
cle of relatives were particularly significant. Death prompted the maintenance of social 
contacts on a broader scale. The investigation of the available death notices in one family 
archive reveal that these were kept in order to reflect the prestige the family, enjoyed in the 
form of the important functions the male family members occupied and contacts with the 



 Social Networks and their Meaning 513

royal family and court. Burials were exceptionally suited to display the networks to which 
the deceased belonged. Unsurprisingly, the family network took centre stage in this. Fur-
thermore, we see among the participants, a social network of friends, neighbours and fel-
low citizens, who all confirmed that the deceased was ‘one of them’. Within the more elite 
section of this network, one also maintained contacts through visits to each other, dining 
together, hunting, and written correspondence. Religion was not divisive with these con-
tacts, as was reflected in their correspondence to each other, where Protestants and Catho-
lics called each other ‘friend’ and took part in joint hunting parties. Hunting was thus one 
of the catalysts for the formation of a Brabant ‘notabelenelite’ in the nineteenth century. It 
is perhaps a consequence of the small-scale nature of these social networks and the fact 
the core of the families from the Brabant elite lived in each other’s vicinity, that there were 
no large-scale lodging parties, like those often seen in the English and Frisian nobility.

Through the participants and also through the message that they proclaimed, funerals 
became a reflection of the life and the position of the deceased. They were also a demon-
stration of the strength and interconnectedness of the bereaved family members. In this 
way, a regional noble class could, for example, take the opportunity of a funeral to pre-
sent themselves publicly. The funerals of the Brabant elite that I have examined generally 
seem to be a good reflection of the position of the deceased and his or her family. These 
ranged from the relatively simple burial of the noble ‘village dignitary’ where the invited 
‘relations’ did not extend beyond the local and regional level, to the extensive funeral of a 
non-noble member of a family, that had been ennobled shortly before, and therefore want-
ed to demonstrate this inclusion in the aristocratic class of the prosperous and influen-
tial. Here, the list of participating ‘relations’ read like a ‘who’s who’ of the provincial and 
national elite. There were also funerals that were a demonstration of noble status due to 
their splendour and the participation of the nobility. It cannot be excluded however, that 
this was a matter of visible representation for the nobility in a period where it perhaps felt 
on the defensive. As was the case with the marriages, the funeral spending patterns again 
point to the modesty of the nobility in North Brabant. 

Social Networks and their Meaning

An important form of social networking within the Brabant nobility were the so-called 
‘gentlemen’s fraternities’. In the second half of the nineteenth century, a large part of 
the provincial elite was a member of these societies and fellowships, with a considerable 
amount of noblemen among them. Within these associations, a more informal contact 
between class members took place, where no distinction was made along denominational 
lines. Membership offered entry into the better circles, but it was also a sign of distinction 
that made very clear that one belonged to the provincial elite. Additionally, many mem-
bers felt a certain affinity with the goals of the cultural societies and so grew, for example, 
the membership of the Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen into a fam-
ily tradition.

None of the ‘gentlemen’s fraternities’ had an exclusively noble character. With the ex-
ception of the knighthood, the provincial nobility did not withdraw back into its own soci-
eties, but through membership of these ‘mixed’ societies, made it clear that they were part 
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of the provincial elite. Not all the societies were alike; the Sociëteit Casino was considered 
to be the most distinguished. Het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen 
and De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap were the most exclusive fellowships, of which a 
large proportion of the provincial nobility was a member. The top of the provincial nobil-
ity, the members of the knighthood, more often combined a membership to one of these 
more exclusive clubs than other members of the Brabant nobility.

Around 1900, aristocratic societies across the board arose at the national level in the 
fight against emerging new elites, where one sees the nobility withdraw into itself and, 
with the help of ‘invented traditions’, consolidate and carry out their own noble iden-
tity. This was nourished, for example, by the awareness of being a member of a (very) 
ancient noble family. With the exception of the knighthood, there was no aristocratic 
group formation on the provincial level in North Brabant. These Brabant noblemen also 
rarely associated themselves with national societies. After all, they possessed no noble 
(self-)consciousness, fuelled by family traditions; perhaps they were lacking this self-con-
sciousness in the fight against the new elites that also took place in North Brabant. The 
nobility had only relatively recently become a part of the elite and as such, strengthen-
ing bonds with non-noble colleagues seemed a better strategy. Alongside them, the no-
blemen would indeed form part of both familial and social networks in the course of the 
nineteenth century.

The Brabant Nobleman as Professional, Administrator, and Politician

Aside from these familial and social networks, noblemen from Brabant also took part in 
networks or groups that were the consequence of professional or administrative activities. 
They were, for example, active in the ‘gentlemen’s fraternities’ in an administrative man-
ner and thereby had a preference for the more elite. In the course of the nineteenth cen-
tury, a network of mainly Roman Catholic, influential administrators emerged, who ad-
ditionally often maintained personal and kinship bonds with each other. The aristocratic 
top of this administrative elite was composed of members of the knighthood, who mostly 
combined their administrative function in the knighthood with one or more such func-
tions in other associations. This elite group of noble administrators formed a fairly closed 
bulwark. This aristocratic influence over the most distinguished societies in the province 
and especially in ’s-Hertogenbosch was in the hands of the top of the provincial nobility 
and this partly determined the persona of the nobility.

Besides the boards of the ‘gentlemen’s fraternities’, a place was automatically reserved 
for the elite on many other boards in the nineteenth century. Noblemen therefore also 
characterised themselves as administrators in semi-governmental organisations and 
charities. A number of Protestants among them was a (large) landowner and therefore 
also took part in the boards of corporations in which their interests were at stake, such as 
farming organisations. The growth of the Catholic nobility resulted in a similar entrance 
into such organisations. However, the second half of the nineteenth century experienced, 
in general terms, an overall decrease in the proportion of nobles in the various corpora-
tions. Indeed after 1850, the nobles and especially the members of the knighthood had 
relocated their interest in the direction of ‘real’ administrative functions, such as on the 
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board of directors for polder and water management. In this way, the nobility sought to 
maintain its influence and power in rural areas.

The occupation of administrative functions was linked to the career choice of many 
noblemen. Among them were many lawyers and, especially in the first half of the nine-
teenth century, also civil servants. In particular, Catholic noblemen used a law degree to 
acquire some cultural capital in the struggle to Obenbleiben. Among the Protestants there 
were, aside from the (large) landowners, also a number of military, although they formed 
a relatively small section of the provincial nobility. This reflects the fact that in the Neth-
erlands the nobility was more a noblesse de robe than a noblesse d’épée. At the end of the pe-
riod under investigation, Brabant noblemen with a function in ‘business’ appeared, when 
– within the context of (re)conversion strategies – the Dutch nobility began to concentrate 
on those professional sectors that previously had not existed or were not considered suit-
able for the nobility.

A position that was traditionally considered suitable, and one that was important in 
terms of exercising influence and power, was the function of administrator-politician. The 
Brabant noblemen were therefore active in public administration and politics on the na-
tional, provincial and local levels. In that context, the Constitutional Amendment of 1848 
was of particular interest for the Brabant nobility. Until that year, the electoral system 
was an important pillar of aristocratic presence in the political arena, which primarily ran 
from the knighthoods as electoral colleges for the Provincial Council and therefore indi-
rectly for the Lower House of Parliament. This did not mean however, that a noble politi-
cal grouping at a national and/or provincial level developed. At the elections in the knight-
hood, political positions did not play a role and the noblemen (including the Brabanders) 
frequently stood opposed to each other in the political arena. The aristocratic influence 
via the knighthood in both the Provincial Council and the Lower House of Parliament was 
relatively modest in North Brabant. Nor was it extended, since noblemen were not elected 
on behalf of other (socio-political) classes. While many of the non-Brabant noble ‘politi-
cians’ could present themselves as the ‘natural’ successors of their predecessors and were 
thus an attractive choice, this possibility did not exist for their Brabant counterparts. In-
cidentally, the Brabant politician generally behaved no different than his aristocratic col-
leagues from other provinces but was somewhat more conservative than his non-noble 
colleagues.

When support of the electoral system collapsed in 1848, there was no longer a place for 
the Brabant nobility in both the Provincial Council and the Lower House of Parliament. 
Since a relatively large proportion of noblemen were candidates for the Upper House of 
Parliament and proportionally held greater attraction in being elected, the aristocratic 
provincial representation in that House remained fairly stable. From 1848 onwards, the 
profession of politician also emerged. The Lower House changed under the influence of 
the growing confessionalisation and consequently from the ensuing formation of parties 
from a ‘society of dignitaries’ in a playing field for political professionals. Noblemen who 
wanted to strike out on this path, began to look more and more like their non-noble coun-
terparts. From this point onwards, group formation in politics no longer occurred on the 
basis of class but on the basis of ideology. Since, with a few exceptions, the Brabant noble 
representatives were all Roman Catholic, they generally took the same position as their 
non-noble colleagues, although some noblemen occasionally could and wanted to give 
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themselves more independence. This development also meant that the aristocratic politi-
cians from or on behalf of North Brabant generally distinguished themselves from their 
colleagues from other provinces, who were mostly members of other movements.

The appearance of ‘Brabant’ noblemen was therefore (generally speaking) not specifi-
cally ‘noble’ but in a certain sense, definitely ‘Brabant’. In a time when politics was still a 
concern of the individual, when the ‘politician’ was primarily an advocate of networks of 
relatives and associates and, on a great scale, there was also space in politics for regional 
particularism, the ‘Brabant’ noble politicians acted accordingly. The distribution of the 
political playing field, as it stood at the end of the nineteenth century, placed them firmly 
in the regional Roman Catholic camp. The most ‘Brabant’ characteristic about them was 
their modest presence in politics. In the relatively short period up to 1850, in which the 
nobility should have secured their place in society, they had not been able to gather suffi-
cient social capital in order to secure a more permanent independent position in politics. 
Only a few families managed to deliver administrator-politicians on a regular basis in the 
period 1814-1918. In these families, the practice of politics became an aspect of their famil-
ial identity and the associated capital was also passed down from generation to generation.

In general, the nobility tried to compensate for the loss of power and influence on the 
national and provincial levels by holding administrative and political functions on a local 
level; this was also true for the Brabant nobility. In addition to the already established in-
terest in ‘real’ administrative functions, the office of mayor also increased in importance. 
The period around 1900 witnessed the highest number of noble mayors in North Brabant. 
Among them were men who, along the way, became a part of the nobility in North Bra-
bant, but there were also members of established noble families who in this way, wished 
either to continue or strengthen their home base. Noblemen were particularly considered 
for the office of mayor because they were able to access their own sufficient resources for 
a successful implementation of the office. Furthermore, noblemen considered it honour-
able and as a part of their service to society and it suited the lifestyle of the landed gentry. 
Although, in the course of time, Brabant noblemen lost their role as politician and admin-
istrative representative of the countryside (insofar as they had ever possessed it), they kept 
at least their role as administrative and political representative in the countryside, which 
was an especially important factor for the Brabant gentry.

The Brabant Landed Gentry

Much of the nobility in North Brabant during the period 1814-1918 consisted of residents 
of either the towns or their direct surroundings. Still, the Brabant nobility had a reason-
able presence in the countryside and therefore was made up in part, of landed gentry. The 
position of this landed gentry as representative of the countryside was largely based on 
the ownership of land and estates. Such ownership had both an economic and symbolic 
function since it was not only a source of income but also a source of identity for the land-
ed gentry. The importance of noble property ownership was none too great in North Bra-
bant and, in the course of the nineteenth century, declined, although for some families 
it remained the mainstay of their existence. The nobility could, just as in Gelderland and 
Friesland, characterise itself as the representative and promotor of agriculture, where, nat-
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urally, their own interests played a major role. The nobility certainly looked after the pub-
lic interests, and that weighed heavily over the course of time, as the raising of the tithes 
shows. By 1900, a break in the agricultural front took place, which meant that over time, 
the nobility lost the function of representative of the countryside; a development that was 
reinforced by the loss of the tithes and the declining importance of land ownership.

Although estates had already lost their economic importance by the beginning of the 
nineteenth century, their symbolic importance remained undiminished and noble fami-
lies in North Brabant therefore chose not to distance themselves from this status symbol, 
which formed a bond between property owners and the population living on the estates. 
That bond became visible during, for example, the arrival of the ‘lord’ and other public 
events, which involved both the nobility and the local population, and had the ritual func-
tion of (re)establishing the bond between these groups and the position of the noble fam-
ily. Brabant noble families were also involved in the anchoring of the position of the land-
ed gentry in the countryside society that, in the course of time, became more and more 
symbolic. Moreover this position was in no immediate danger in the small-scale and sta-
ble society that the Brabant countryside was for a long time. The nobility possessed a nat-
ural superiority in the village community and, out of its paternalistic attitude, felt obliged 
to assist those less fortunate and to support the religious communities, for example. For a 
long time, the Brabant nobility also conformed to the self-image of the good paterfamilias, 
surrounded by his village family; a self-image that suited the persona of the landed gentle-
man – a persona that crumbled over the course of the nineteenth century. The economic 
relationship between the nobility and population became increasingly business-like and 
its importance, smaller. The battle for hunting rights and the fact that the importance of 
agriculture eventually outweighed the importance of the ‘heerjagers’ gnawed at the bond 
between the nobility and the population. Additionally, the role of the local nobleman as 
the connecting link between ‘village’ and the ‘outside world’ came to an end by around 
1900. Alongside the loss of economic assets, the Brabant landed gentleman also had to 
contend with the loss of social and cultural power. The image of the local patriarch amidst 
the peaceful village life, who cared for his ‘village family’ and who was looked up to by so-
ciety, slowly faded away, although sometimes attempts were made – at least symbolically – 
to maintain that image, even up to present day.

For parts of the Brabant landed gentry, family manors also formed an important com-
ponent of the family awareness. Besides acting as a ‘house’, where the ‘family’ existed and 
was portrayed in successive generations, this kind of family manor was also the scene of 
the life of the landed gentry. In North Brabant, there were also noblemen who used their 
ownership of a country house to show that they belonged to the ‘notabelenelite’, for whom 
land ownership and the country life were important. Such a country house formed per-
haps the most significant element of a lifestyle through which the owners gave expression 
to their (newly acquired) status on the one hand, and could distinguish themselves from 
the emerging bourgeois elites on the other hand. In the creation of a fitting backdrop for a 
rural lifestyle, the Brabant landed gentry availed themselves of the dominant conventions 
of the various ‘neo’ styles; in particular, the Neo-Gothic. On the one hand, it is surprising 
that a group with such a short history therefore focused on the ‘reliving of the past’. On the 
other hand, the Catholics among them perhaps gave expression to the living concept amid 
the Catholic (cultural) elite, which placed the Middle Ages as the highpoint in the history 
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of the nation. The Brabant nobles also took part in ‘impression management’, where they 
firstly showed that they belonged to a privileged class and could therefore afford the re-
quired lifestyle. Secondly, this perhaps also showed that they were busy trying too keep up 
appearances for as long as possible.

An essential and identity-forming part of the lifestyle of the landed gentleman, and 
therefore also for his Brabant counterpart, was the hunt. The hunt formed a significant 
part of both his self-image and persona. There were also many passionate hunters to be 
found among the Brabant noblemen, revealed in their correspondence, hunt-related ac-
tivities, and ownership of a hunting lodge/country house and the decoration of this some-
times temporary, sometimes permanent residence. Through hunting, noblemen gave ex-
pression to their connectedness to the countryside. In this manner, they also established 
their position as ‘lord’ of village society and ‘primus inter pares’ among the regional and the 
village privileged class. Hunting parties were a confirmation of their status as member of 
a countryside elite that could afford an existence as ‘heerjager’. Circumstances became in-
creasingly difficult for this elite group over the course of the nineteenth century, and in a 
standsdefensief, it closed itself off from the general hunters and emphasised the exclusive 
nature of the hunt. This was also true for the Brabant ‘heerjagers’, but it could not be estab-
lished whether their hunting parties enjoyed a more exclusive character. Several of them 
did, however, read the favourite magazine of the ‘heerjagers’ and took part in courtly hunt-
ing parties, which they sometimes organised themselves.

How Noble was the Knighthood of North Brabant?

Members of the knighthood formed an important part of the provincial nobility. Until 
1820, around 80% of the provincial nobility was made up of members of the knighthood. 
It was only in the 1850s when the amount of non-members surpassed the amount of 
members; by the twentieth century, members of the knighthood still formed a third of the 
study population. As the only exclusively noble association in North Brabant, the knight-
hood was not a political grouping as such, but rather a defender of noble class prestige, al-
though prior to 1850, noble political representation came almost entirely from the knight-
hood. After 1850, this core group was still the determining factor in aristocratic politics on 
the provincial level. It is therefore obvious that a potentially existing regional group iden-
tity is to be found, especially among the members of the knighthood. 

The reintroduction of the knighthoods in the Constitution of 1814 can be regarded as an 
‘invented tradition’, designed to conceal the break with the past. Except in North Brabant, 
the nobility had to take a noticeable step backwards and lost its function as representative 
of the countryside and as part of the sovereign regional states and was only allowed to act 
as an electoral board for the Provincial Council and the Lower House of Parliament. In 
the regulations, the knighthoods still sought to connect to the past. For example, various 
provisions were intended to limit the membership of the knighthood to a not-so-extensive 
wealthy elite so as not to limit the political influence of the individual member too much 
and to strengthen the prestige of the knighthood. The bond between the knighthood and 
the province was also of significance, but not as strong as before 1795. A comparison be-
tween the regulations of the Brabant knighthood and other knighthoods, reveals that the 
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Brabant knighthood can be characterised as a ‘new’ knighthood. Additionally, the small 
size of the group at its beginning, the fact that the knighthood then consisted of ‘loners’ 
who still had to develop a sense of belonging, combined with the initially small connec-
tion of the members with North Brabant, as well as the fact that these members were not 
‘burdened’ by the past, nor could they fall back on it, are all factors that influenced the op-
eration and rules of the Brabant knighthood.

In North Brabant, the terms for membership also played their part. The Brabant knight-
hood consisted of a prosperous elite, the members of which came from a not-too-large 
group of families that took their place in the knighthood as quickly as possible after their ad-
mission into nobility. In marriage customs, this prosperous elite did not show themselves 
to be more elite than other Brabant noblemen. They did however, form a more cohesive 
group, bound by ties of kinship, whose cohesion gradually increased, with a more Catholic 
character and a greater connection with the province. In comparison with their colleagues 
from other provinces such as Zeeland, Groningen and Friesland, they were perhaps less 
prosperous, less homogamous and regionally endogamous, less rooted in the province 
and less related to each other. The knighthoods of Groningen and Friesland most likely 
possessed a more aristocratic character. It was only around the year 1850 that the Brabant 
knighthood began to look more like the others, perhaps as a consequence of the consider-
able growth in comparison with other knighthoods. The differences between the Brabant 
knighthood and other knighthoods can be traced back to the fact that everything about 
this knighthood was ‘new’, while the others mainly formed a continuation of the past. De-
spite this ‘newness’, there was a core of serious knighthood members who felt involved in 
and made use of the noble elite network that the knighthood, of course, also was. In an en-
vironment where the functioning of a noble elite was not yet evident and still had to find 
its form, they probably attached importance to that noble network and its consolidation.

The Constitutional Amendment of 1848 marked the end of the knighthood’s political 
influence, but the events of the subsequent years suggest that many Dutch members of 
the knighthoods resigned themselves to that fact. For many of them, the right to vote was 
perhaps not the most important reason for their membership. A number of knighthoods, 
including perhaps surprisingly – the one in North-Brabant, continued as a ‘normal’ asso-
ciation, an indication that, in the experience of their members, knighthoods were more 
than merely electoral boards. These members considered their association most likely as 
an exclusive club of like-minded, fellow class members with their own noble identity. It 
is precisely this identity that played a role in the decision to continue as a noble associa-
tion. That is also to see in the functioning of the Brabant knighthood after 1850, for exam-
ple, where a great continuity is evident with respect to regulations and composition. The 
knighthood did change, however, from an association of nobles in North Brabant to an 
association of ‘Brabant’ nobles, who maintained that exclusive character. Their behaviour 
can be characterised as a standsdefensief, where one defended himself against the emer-
ging elites by firstly retreating into his own exclusive noble circle. Secondly, in this stands-
defensief one also promoted the noble character of the circle itself and strengthened the 
dignity of the noble class and the establishment of this class in the province. 

The knighthood was noble, since only noblemen could become a member and this no-
ble character was of great importance in the eyes of its members. The core of the provin-
cial nobility wanted to show its noble identity through the knighthood and the history of 
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this demonstrates that this core group also had a significant position within the entire pro-
vincial nobility. The noble identity of a member also contained a Brabant component. The 
bond between members and province was forged through, for example, the residency re-
quirement that was in force up to 1850 and the fiscal competency requirements, which are 
still applicable today. The activity of knighthood members within their own constituency 
shows little of this Brabant component. However, the Brabant noblemen, several knight-
hood members among them, were interested in the history of their province and through 
their activities, constructed their own image of Brabant and their own ‘Brabant’ identity. 
The ‘Brabant’ character of the knighthood is also reflected in the differences found with 
its counterparts, where ‘new’ was the code word. Over time, these differences lessened 
considerably as the Brabant knighthood came increasingly to resemble the others. On the 
one hand, through the changing characteristics of its members, the knighthood became 
more ‘Brabant’; on the other hand, it lost its distinctive ‘Brabant’ character. 

Conclusion

The main question of this study of the nobility in North Brabant in the period 1814-1918 
centres around the existence of a recognisable regional identity, and the way this identity 
developed. The question of its existence cannot be answered with a simple ‘yes’ or ‘no’. 
What can be discovered in the make-up, behaviour and the resulting constructed  identity 
of the Brabant nobility are both aristocratic and Brabant aspects. In the course of the nine-
teenth century, an aristocratic core group formed in North Brabant that in certain respects 
developed its own regional identity. However, this study shows that there was also evi-
dence of the formation of a ‘notabelenelite’, with its own specific lifestyle, as is described 
in the studies of Yme Kuiper, Rob van der Laarse and Jaap Moes. There was a clear Ein-
schmelzung of the nobility, patriciate and the upper bourgeoisie, whereby a wealthy pro-
vincial ‘notabelenelite’ class was created. Within this group, an influential, mostly Roman 
Catholic administrative elite developed. The elite members made use of the (re)conver-
sion strategies in the fight to stay on top (Obenbleiben) and defended themselves against 
the new upcoming elites in a class or cultural defensive. One for one, the country elite 
among them led a lifestyle that was characteristic for the ‘notabelenelite’, in which the 
 desire for nature and a life according to the seasons were typical elements. An important 
aspect of this lifestyle, the hunt, can be seen as a catalyst for the formation of the Brabant 
‘notabelenelite’.
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Goirle op perceel teelland, eigendom van Willebrord J. Cools in Tilburg, 1843

Inv.nr. 67: Afdoening nalatenschap Gijsbert J. graaf van Hogendorp in Nieuwkerk, 1849
Inv.nr. 70: Nalatenschapsregelingen, waarschijnlijk afkomstig van Andries W. graaf van Hogendorp, 

ontvanger in- en uitgaande rechten en accijns in Dordrecht, 1850

Toegangnr. 319, Familie De Jonge van Zwijnsbergen, 1760-1960

Familie De Jonge van Zwijnsbergen, periode 1760-1960
Inv.nr. 9: Genealogische aantekeningen familie de Jonge (van Zwijnsbergen) periode 1163-1875, 17e-

19e eeuw
Inv.nr. 16: Genealogische aantekeningen familie Des Tombe, waarbij families Von Goekingk, De 

Vries en List, periode 1580-1874, 19e eeuw
Inv.nr. 17: Genealogische aantekeningen families Bakx/Borré van Amerongen/Bosch/Brialmont/

Bruheze/Van Buenen/Chastillon/Coymans/Dannis/Van Eck/Feitema/Forestier/De Geer/Van 
Goldstein van Oldenaller/Graswinkel/De Haan/De Hamal/Van Halmael/Van Hardenbroek/Van 
Hoek/Hoex/Hooft/Hooft van Graafland/Hop/Hove van Zijl/Huijdecooper/Kloek/Van Lennip/
Loten/Martini/Munter/Okersse/Ortt van Nijenrode/Van der Os/Oudheusden/Rijkaert/Rutgers/
Van de Sande/Scheijns/De Sille/Spierings/Sprenkhuysen/Teiler van Hall/De Virieu/Vitriarius/
De Vogel/Zwensbergh, 16e-19e eeuw

Inv.nr. 18: Aantekeningen over genealogische en heraldische gegevens van veelal adellijke families, 
alfabetisch gerangschikt, opgemaakt door Joan de Jonge van Zwijnsbergen, circa 1860

Inv.nr. 20: Beschrijving ridderhofsteden Bergenstein, Blijkensburgh, Nijenrode, Sterkenburg en 
Zwijnsbergen door Joan de Jonge van Zwijnsbergen, circa 1860

Inv.nr. 446: Gedichten, predikaties, toespraken, programma’s en menu’s bij festiviteiten, 18e-20e 
eeuw

Inv.nr. 454: Aanplakbiljetten en catalogi van openbare verkopen onroerende goederen, 1847-1913
Inv.nr. 456: Correspondentie van J. de Jonge van Zwijnsbergen over beheer van zijn onroerende goe-

deren, 1847-1881
Inv.nr. 457: Correspondentie van M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen over beheer van zijn onroeren-

de goederen, 1842-1856
Inv.nr. 463: Kasboek beheer en onderhoud onroerende goederen, door J. de Jonge van Zwijnsbergen, 

met aantekeningen kosten huishouding, 1842-1856
Inv.nr. 465: Kasboek beheer en onderhoud onroerende goederen, door J. de Jonge van Zwijnsbergen, 

met aantekeningen kosten huishouding, 1861-1867
Inv.nr. 475: Rekeningen en kwitanties voor J. de Jonge van Zwijnsbergen in verband met beheer van 

zijn onroerende goederen, 1853-1879
Inv.nr. 561: Ontwerptekeningen tuinaanleg Huize Jagtlust en kasteel Zwijnsbergen, van J. de Jonge 

van Zwijnsbergen, circa 1860
François A. de Jonge en Anna M.E. Martini, periode 1613-1847
Inv.nr. 49: Gedichten voor F.A. de Jonge, circa 1809-1820
Inv.nr. 72: Akte van jachtvergunning, voor A.M.E. de Jonge-Martini, 1834
Marinus B. W. de Jonge van Zwijnsbergen, Sara A. Ortt van Nijenrode en Adriana Gelink, 1799-1864
Inv.nr. 75: Correspondentie van M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen, 1799-1857
Inv.nr. 81: Correspondentie over wijziging in diploma van adeldom van De Jonge van Zwijnsbergen 

over titel ‘Heer van Zwijnsbergen’, 1826
Joan de Jonge van Zwijnsbergen en Susanna C. barones van Hardenbroek, periode 1820-1886
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Inv.nr. 125: Brieven aan J. de Jonge van Zwijnsbergen, 1844-1865
Inv.nr. 126: Brieven aan J. de Jonge van Zwijnsbergen, 1865-1881
Inv.nr. 127: Brieven van J. de Jonge van Zwijnsbergen, concepten, 1851-1875
Inv.nr. 136: Geboortebericht van M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen en adreslijsten voor verzending, 

concept, circa 1880
Inv.nr. 140: Overlijden en begrafenis M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen, 1864
Inv.nr. 144: Preek door ds Schuller bij 25-jarig huwelijksfeest J. de Jonge van Zwijnsbergen en Susan-

na C.S. van Hardenbroek, 1876
Inv.nr. 145: Visitekaarten en lijsten van beantwoorde felicitaties bij 25-jarig huwelijksfeest J. de Jonge 

van Zwijnsbergen en Susanna C.S. van Hardenbroek, 1876
Inv.nr. 147: Lijsten van schilderijen en familieportretten, van zilver-, linnen- en pellegoed op kasteel 

Zwijnsbergen, 1858-1878
Inv.nr. 167: Brieven aan Susanna C.S. van Hardenbroek, 1854-1886
Inv.nr. 168: Werklijsten van personeel, vermoedelijk opgesteld door Susanna C.S. van Hardenbroek, 

circa 1880
Anna M. E. F. de Jonge van Zwijnsbergen, periode 1858-1861
Inv.nr. 175: Huwelijksaankondiging en adreslijsten voor verzending huwelijk Anna M.E.F. de Jonge 

van Zwijnsbergen en Frederik Th. Dittlinger, 1861
Maria H. W. de Jonge van Zwijnsbergen, jaar 1864
Inv.nr. 176: Huwelijk Maria H.W. de Jonge van Zwijnsbergen met Maurits W. Wickevoort Cromme-

lin, 1864
Marinus B. W. de Jonge van Zwijnsbergen en Reijniera M. C. barones van Hardenbroek, 1833-1920
Inv.nr. 179: Brieven aan Marinus B.W. de Jonge van Zwijnsbergen, 1861-1913
Inv.nr. 184: Brieven van Marinus B.W. de Jonge van Zwijnsbergen, concepten, 1879-1912
Inv.nr. 188: Inventarisatie en verdeling roerende goederen boedel wijlen Susanna C.S. de Jonge van 

Zwijnsbergen-van Hardenbroek, door de Jonge van Zwijnsbergen en anderen, 1886-1887
Inv.nr. 191: Aantekeningen over logés op kasteel Zwijnsbergen, 1901
Inv.nr. 195: Lijsten van dragers bij begrafenis van Reijniera M.C. van Hardenbroek(?), 1915
Inv.nr. 196: Menukaarten van Marinus B.W. de Jonge van Zwijnsbergen, circa 1860-1916
Inv.nr. 198: Rekeningen en kwitanties van Marinus B.W. de Jonge van Zwijnsbergen, van particu-

liere bestedingen, 1879-1914
Inv.nr. 200: Brieven over financiële aangelegenheden van particuliere aard, 1879-1907
Inv.nr. 248: Brieven aan Reijniera M.C. van Hardenbroek, 1880-1897
Inv.nr. 249: Werklijst voor mevrouw Van der Schans, door Reijniera M.C. van Hardenbroek, 1895
 Gijsbert C. D. R. de Jonge van Zwijnsbergen, periode 1865-1917
Inv.nr. 259: Akte van borgtocht, door Gijsbert C.D.R. de Jonge van Zwijnsbergen, voor Marinus 

B.W. de Jonge van Zwijnsbergen, inzake diens krediettrekkend lidmaatschap Crediet-Vereniging 
in Amsterdam, 1884

 Gualthera A. de Jonge van Zwijnsbergen, periode 1882-1910
Inv.nr. 271: Akte van huwelijksvoorwaarden, verleden voor A. Sassen, notaris in Helmond, van E.A.P. 

Wesselman van Helmond en Gualthera A. de Jonge van Zwijnsbergen, 1900
Inv.nr. 272: Voorbereidingen huwelijksfeest van Gualthera A. de Jonge van Zwijnsbergen en E.A.P. 

Wesselman van Helmond, 1900
 Joan de Jonge van Zwijnsbergen, periode 1906-1916
Inv.nr. 276: Overlijden en begrafenis Marinus B.W. de Jonge van Zwijnsbergen, 1916
 Familie Van Hardenbroek, periode 1840-1960
Inv.nr. 360: Inzamelingslijsten en verdelingslijsten voor noodlijdende gezinnen in Helvoirt, 1891
Inv.nr. 367: Lijst van uitgaven voor huwelijk L.E. de Jonge van Zwijnsbergen met C.G. baron van Har-

denbroek van de Kleine Lindt, 1886
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Toegangnr. 321, Familie Smits van Oijen, 1567-1987

Inv.nr. 26: Lijst van honderden namen, van deelnemers aan begrafenis Josephus Smits, 1845
Inv.nr. 66: Huwelijksakte Michaël A.J. van der Beken Pasteel, en Maria A. Smits, 1816. Uittreksel 

uit 1820
Inv.nr. 70: Kwitanties, ontvangen door M.A. Smits, weduwe Van der Beken Pasteel, 1864
Inv.nr. 81: Codicil M.A. Smits, weduwe Van der Beken Pasteel, 1875
Inv.nr. 86: Overlijden M.A. van der Beken Pasteel-Smits, 1879
Inv.nr. 92: Staat van nalatenschap M.A. Smits, weduwe Van der Beken Pasteel, door J.T. Smits van 

Oyen, 1881
Inv.nr. 306: Foto’s en huwelijksfoto van Maria Th. Smits van Oyen, en Charles E. Verheyen, circa 

1921

Toegangnr. 325, Familie Van Heusden, 1711-1980

Inv.nr. 145: Afhandeling nalatenschap van J.C. van der Brugghen van Croij, door Jacob van Heusden, 
rechter in Eindhoven, 1873

Toegangnr. 346, Cuypers van Velthoven, 1320-1870

Inv.nr. 3531: Biografie Nagel/Nagelmaeker/Napoleon, Louis)/De Navarre/De Naves/De Nederven/
De Nedonchel/Nemius/Netscher/Ney/Van Nijekerke/Van Nieuwelandt/Van Nispen/Nobelaar/
Nobili/De Noircarmes/Noirthoudt/Van der Noot/Noppen/De Noyelle/Van Nuffele/Numan, on-
gedateerd

Toegangnr. 361, Advocaat Schlesinger en P. en W.A. Verhellouw, 1820-1882

Inv.nr. 12: Jonge van Zwijnsbergen, Joan de contra Laarhoven, Hendrik van, 1876
Inv.nr. 585: Jonge van Zwijnsbergen, jonkheer mr Joan de contra Laarhoven, Hendrik van, 1876
Inv.nr. 1620: Jonge van Zwijnsbergen, Jonkheer mr Joan de contra Laarhoven, Hendrik van, 1876
Inv.nr. 1745: Berail, Louise S., weduwe Senarclens de Grancy, Henri F. Baron de, afkopen tienden, 

1873
Inv.nr. 2559: Laarhoven, Hendrik van contra Jonge van Zwijnsbergen, Joan de, 1880

Toegangnr. 423, Pels Rijcken, ambtelijke en advocaatsstukken, 1536-1851

A. Swaens/P.J. Tollius/J. Clarinus/C./A./F.M.C./A.C.D. Pels Rijcken, advocaten/procureurs in Bre-
da

Inv.nr. 763: Verdeling nalatenschap van Willem Frederik graaf van Bijlandt, overleden in Princen-
hage, 1855

Toegangnr. 1232, Illustre lieve vrouwe broederschap in ’s-Hertogenbosch, (1291) 1318-2005

Inv.nr. 226: Persoonsdossiers overleden/uitgetreden leden, 1856-1991
Inv.nr. 233: Album met foto’s van diverse leden, 2e helft 19e eeuw
Inv.nr. 250: Lijsten van leden in periode 1318-1993, 2e helft 20e eeuw
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Toegangnr. 1304, Ridderschap van Noord-Brabant, 1814-1989

Inv.nr. 1: Notulen, 1815-1850
Inv.nr. 2: Notulen, 1851-1886
Inv.nr. 3: Bijlagen bij notulen, 1814-1821
Inv.nr. 4: Bijlagen bij notulen, 1822-1831
Inv.nr. 5: Bijlagen bij notulen, 1831-1850
Inv.nr. 6: Bijlagen bij notulen, 1852-1906
Inv.nr. 7: Notulen ‘commissie’ bestuur Ridderschap, 1844-1912
Inv.nr. 8: Genummerde ledendossiers, 1823-1970
Inv.nr. 9: Genummerde ledendossiers, 1823-1970
Inv.nr. 10: Ongenummerde ledendossiers, 1902-1934
Inv.nr. 15: Lijsten van plaatsen waar leden Ridderschap gezeten zijn (tafelschikking) bij officiële 

maaltijden, 1899-1913
Inv.nr. 16: Correspondentie, 1867-1929
Inv.nr. 18: Album met foto’s van leden Ridderschap, 19e eeuw
Inv.nr. 19: Lidmaatschapsbewijs Ridderschap, concept, 1e helft 20e eeuw
Inv.nr. 20: Lidmaatschapsbewijs van de Ridderschap, concept, 1e helft 20e eeuw

Toegangnr. 1591, Documentatie Vught

Inv.nr. 460: Akten met betrekking tot het buitenverblijf en landgoed Reeburg, alsmede de familie-
vereniging Van Rijckevorsel, 1786-1927

Toegangnr. 1757, collectie De Visser (kasteel Heeswijk)

Inv.nr. 2: Stukken betreffende de openbare verkoop van het kasteel in sep. en okt. voor notaris P.H. 
Fenema te Den Bosch, 1826

Inv.nr. 24: Bidprentjes (12), 1843-1951
Inv.nr. 25: Krantenknipsels en tijdschriftartikelen betreffende de geschiedenis van kasteel Heeswijk 

en zijn bewoners, 19e eeuws

Toegangnr. 5148, Gemeentebestuur Helvoirt, 1814-1934

Grondgebied en eigendommen. Geschillen
Inv.nr. 1395: Geschil tussen de gemeente Helvoirt en Jhr. M. de Jonge van Zwijnsbergen over het 

jachtrecht, 1875-1876

Toegangnr. 5233, Nederlandse Hervormde Gemeente Vught, 1656-1991

Inv.nr. 763: Stukken betreffende de machtigingen tot aanvaarding van een legaat van Jhr. G. van Bere-
steijn door de Herv. Gem. Vught, 1884

Inv.nr. 764: Authentiek uittreksel d.d. 28 jan. 1884 uit het in 1873 verleden testament van Jhr. Gijs-
bert van Beresteijn van Maurick (overleden 26 jan. 1884) betreffende een legaat aan de Herv. Kerk, 
waarbij gelegateerd werden: een perceel grond in de Vughtse Akkers (nu bos van Maurick) met 
familiegrafkelder (Sectie C nr. 117), met de uitweg over de Konijnsberg tot de Grindweg naar St. 
Michiels Gestel (Sectie C nr. 118), en fl 1000,– tot onderhoud van de grafkelder, 1884

Inv.nr. 765: Authentiek afschrift d.d. 6 dec. 1884 van een akte, waarbij-ter uitvoering van de uiterste 
wilsbeschikkingen d.d. 11 maart 1873 van Jhr. G. van Beresteijn aan de Herv. Gem. Vught afgifte 
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is gedaan van een perceel grond met familiegrafkelder, met de uitweg over de Konijnsberg en een 
som van fl 1000,-; met een kadastrale tekening d.d. 18 febr. 1884, 1884

Inv.nr. 766: Brief d.d. 25 juni 1918 van notaris Van Pestel inzake de legatering in 1884 van de Vught-
se Sectie C nrs. 117 en 118 door Jhr. G. van Beresteijn aan de Herv. Gem. Vught, 1918

Inv.nr. 767: Stukken betreffende het proces tussen de Erven Van Lanschot contra de Herv. Gem. 
Vught inzake het terrein rondom het mausoleum van de Fam. Van Beresteijn in het bos van Mau-
rick; met o.a. kadastrale kaart 1938, stukken over het kappen van eiken en de houtopbrengst, pro-
cessen-verbaal van getuigenverhoren, en een authentiek extract uit een dadings-overeenkomst 
d.d. 15 juni 1945 (met hiaten), 1938-1946

Inv.nr. 768: Verklaring d.d. 14 februari 1945 inzake de opening van het mausoleum van de Fam. Van 
Beresteijn; met twee bijlagen, 1945

Inv.nr. 769: Stukken (voornamelijk in kopie) betreffende herstel van het mausoleum van Van Be-
resteijn, 1987-1990

Inv.nr. 770: Brief van de Kerkvoogdij aan de B.V. tot Exploitatie van het Landgoed Maurick inzake na-
drukkelijke informatie omtrent het eigendom van het mausoleum van de familie Van Beresteijn 
en bijbehorende grond, 1991

Inv.nr. 868: Brief van A. Martini van Geffen inzake de voor rijtuigen te nauwe passage naar de kerk; 
met schetsje kerkterrein, 1854

Toegangnr. 7634, Gemeentebestuur Sint-Oedenrode, 1811-1933

Kasteel Henkenshage
Inv.nr. 2515: Akten betreffende het eigendom van kasteel Henkenshage, 1905-1909

Toegangnr. 7698, Gemeentebestuur Veghel, 1811-1936

Toezicht op de begraafplaatsen en zorg voor de doden
Inv.nr. 1992: Ingekomen verzoek van I. de Kuyper om een grafkelder aan te mogen leggen, 1823

NL-TbRAT: Regionaal Archief Tilburg

Toegangnr. 982, Heerlijkheid van Loon op Zand, 1269-1953 (1990)

Inventaris, Bijlage I.

NL-EhvRHCE: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

Toegangnr. 12087, Familie van der Brugghen van Croy, Helmond

NL-HtSA: Stadsarchief ’s-Hertogenbosch

Toegangnr. 170, Archief van de sociëteit Amicitia, 1909-1949

Doos 11: Notulen van de ledenvergaderingen, 14 april 1876-14 juli 1949, 1 deel
Doos 11: Reglementen 1876; 1923; 1938; 1940; 1944; 1949, 1 omslag. N.B. In introductieboek regl. 

1876
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Doos 11: Introductieboek, 1876-1951, met grote lacunes, 1 deel. N.B. Hierin ook reglement van 1876
Doos 12: Rekening 1809-1810, 1 deel
Doos 12: Rekening 1810-1811, 1 deel
Doos 12: Rekening 1814/1815-1934, 1 pak. N.B. Ontbreken: 1815/1816; 1817/1818-1838/1839; 1840/ 

1841-1849/1850; 1851/1852-1853/1854; 1855/1856-1865/1866; 1868/1869-1872/1873; 1907/1908- 
912/1913

Doos 15: Varia o.a. betr. 150-jarig bestaan

Toegangnr. 171, Archief van de sociëteit de Zwarte Arend, 1833-1949

Inv.nr. 1: Notulen van de Commissarissen en Algemene Vergaderingen, 28 september 1861-25 april 
1894, 2 delen in 1 band

Inv.nr. 2: Notulen van de Commissarissen en Algemene Vergaderingen, 11 mei 1894-22 mei 1907, 
1 deel

Inv.nr. 7: Reglementen, 1856; 1867; 1876; 1887; 1906; 1916; 1926; 1938; 1945, 14 deeltjes
Inv.nr. 8: Introductieboeken, 1900-1915, 1 deel
Inv.nr. 9: Introductieboeken, 1916-1940, 1 deel
Inv.nr. 12: Ledenboek, 1889-1896, 1 deel
Inv.nr. 24: Rekeningen, 1838/1839
Inv.nr. 25: Rekeningen, 1839/1840
Inv.nr. 26: Rekeningen, 1840/1841
Inv.nr. 27: Rekeningen, 1841/1842
Inv.nr. 28: Rekeningen, 1842/1843
Inv.nr. 29: Rekeningen, 1843/1844
Inv.nr. 30: Rekeningen, 1844/1845
Inv.nr. 31: Rekeningen, 1845/1846
Inv.nr. 32: Rekeningen, 1846/1847
Inv.nr. 33: Rekeningen, 1847/1848
Inv.nr. 34: Rekeningen, 1848/1849
Inv.nr. 35: Rekeningen, 1849/1850
Inv.nr. 36: Rekeningen, 1850/1851
Inv.nr. 37: Rekeningen, 1851/1852
Inv.nr. 38: Rekeningen, 1852/1853
Inv.nr. 39: Rekeningen, 1853/1854
Inv.nr. 40: Rekeningen, 1854/1855
Inv.nr. 41: Rekeningen, 1855/1856
Inv.nr. 42: Rekeningen, 1856/1857
Inv.nr. 43: Rekeningen, 1857/1858
Inv.nr. 44: Rekeningen, 1858/1859
Inv.nr. 45: Rekeningen, 1859/1860
Inv.nr. 46: Rekeningen, feb.-mei 1860
Inv.nr. 47: Rekeningen, 1860/1861
Inv.nr. 48: Rekeningen, 1861/1862
Inv.nr. 49: Rekeningen, 1862/1863
Inv.nr. 50: Rekeningen, 1863/1864
Inv.nr. 51: Rekeningen, 1864/1865
Inv.nr. 52: Rekeningen, 1865/1866
Inv.nr. 53: Rekeningen, 1866/1867
Inv.nr. 54: Rekeningen, 1867/1868
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Inv.nr. 55: Rekeningen, 1868/1869
Inv.nr. 56: Rekeningen, 1869/1870
Inv.nr. 57: Rekeningen, 1870/1871
Inv.nr. 58: Rekeningen, 1871/1872
Inv.nr. 59: Rekeningen, 1872/1873
Inv.nr. 60: Rekeningen, 1873/1874
Inv.nr. 61: Rekeningen, 1874/1875
Inv.nr. 62: Rekeningen, 1875/1876
Inv.nr. 63: Rekeningen, 1876/1877
Inv.nr. 64: Rekeningen, 1877/1878
Inv.nr. 65: Rekeningen, 1878/1879
Inv.nr. 66: Rekeningen, 1879/1880
Inv.nr. 67: Rekeningen, 1880/1881
Inv.nr. 68: Rekeningen, 1881/1882
Inv.nr. 69: Rekeningen, 1882/1883
Inv.nr. 70: Rekeningen, 1883/1884
Inv.nr. 71: Rekeningen, 1884/1885
Inv.nr. 72: Rekeningen, 1885/1886
Inv.nr. 73: Rekeningen, 1886/1887
Inv.nr. 74: Rekeningen, 1887/1888
Inv.nr. 75: Rekeningen, 1888/1889
Inv.nr. 76: Rekeningen, 1889/1890
Inv.nr. 77: Rekeningen, 1890/1891
Inv.nr. 78: Rekeningen, 1894/1895
Inv.nr. 79: Rekeningen, 1895/1896
Inv.nr. 80: Rekeningen, 1896/1897
Inv.nr. 81: Rekeningen, 1897/1898
Inv.nr. 82: Rekeningen, 1898/1899
Inv.nr. 83: Rekeningen, 1899/1900
Inv.nr. 84: Rekeningen, 1900/1901
Inv.nr. 85: Rekeningen, 1901/1902
Inv.nr. 86: Rekeningen, 1902/1903
Inv.nr. 87: Rekeningen, 1903/1904
Inv.nr. 88: Rekeningen, 1904/1905
Inv.nr. 89: Rekeningen, 1905/1906
Inv.nr. 90: Rekeningen, 1906/1907
Inv.nr. 91: Rekeningen, 1907/1908
Inv.nr. 92: Rekeningen, 1908/1909
Inv.nr. 93: Rekeningen, 1909/1910
Inv.nr. 94: Rekeningen, 1910/1911
Inv.nr. 95: Rekeningen, 1911/1912
Inv.nr. 96: Rekeningen, 1912/1913
Inv.nr. 97: Rekeningen, 1913/1914
Inv.nr. 98: Rekeningen, 1914/1915
Inv.nr. 99: Rekeningen, 1915/1916
Inv.nr. 100: Rekeningen, 1916/1917
Inv.nr. 101: Rekeningen, 1917/1918
Inv.nr. 102: Rekeningen, 1918/1919
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Toegangnr. 482, Archief van de ‘Vereniging Sociëteit Casino’ te ’s-Hertogenbosch, 1828-1986

Notulen van algemene ledenvergaderingen, 1828-1853
Inv.nr. 6: Notulen van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen, 03.11.1856-10.05.1895
Inv.nr. 7: Notulen van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen, 16.11.1914-21.02.1935
Inv.nr. 52: Reglementen met concepten, 1839-1968, 1 omslag
Inv.nr. 54: Register van namen van geïntroduceerden, 06-12.1874-30.10.1881, 1 stuk

Hoge Raad van Adel, ’s-Gravenhage

Archief van de Hoge Raad van Adel (1809) 1814-1984

Inv.nr. 2: Notulen, 1814; met concepten, 1814, nrs. 1-74 en 1815, jan. nrs. 1-41. 1 deel en 1 pak
Inv.nr. 16: Notulen, 1817, nrs. 186-295, 1 pak
Inv.nr. 43: Notulen, 1821, nrs. 332-452, 1 pak
Inv.nr. 46: Notulen, 1822, nrs. 213-344, 1 pak
Inv.nr. 69: Notulen, 1823, nrs. 656-763, 1 pak
Inv.nr. 82: Notulen, 1825, nrs. 331-455, 1 pak
Inv.nr. 102: Notulen, 1829, nrs. 212-344, 1 pak
Inv.nr. 103: Notulen, 1829, nrs. 345-474, 1 pak
Inv.nr. 105: Notulen, 1830, nrs. 24-153, 1 pak
Inv.nr. 108: Notulen, 1830, nrs. 389-510, 1 pak
Inv.nr. 110: Notulen, 1831, nrs. 15-153, 1 pak
Inv.nr. 115: Notulen, 1834, nrs. 62-176 en 1835, nrs. 1-14, 1 pak
Inv.nr. 128: Notulen, 1841, nrs. 80-226, 1 pak
Inv.nr. 129: Notulen, 1841, nrs. 227-361, 1 pak
Inv.nr. 130: Notulen, 1841, nrs. 362-436 en 1842, nrs. 1-42, 1 pak
Inv.nr. 137: Notulen, 1844, nrs. 103-229, 1 pak
Inv.nr. 150: Notulen, 1852, nrs. 60-97, 1858, nrs. 1-78 en 1859, nrs. 1-43, 1 pak
Inv.nr. 152: Notulen, 1864, nrs. 27-73, 1865, nrs. 1-29, 1866, nrs. 1-47 en 1867, nrs. 1-10, 1 pak
Inv.nr. 155: Notulen, 1871, nrs. 4-6, 1872, nrs. 1-5, 1873, nrs. 1-9, 1874, nrs. 1-8 en 1875, nrs. 1-8, 1 pak
Inv.nr. 156: Notulen, 1875, nr. 9, 1876, nrs. 1-6 en 1877, nrs. 1-8, 1 pak
Inv.nr. 157: Notulen, 1877, nr. 8, 1878, nrs. 1-6, 1879, nrs. 1-8 en 1880, nrs. 1-8, 1 pak
Inv.nr. 158: Notulen, 1880, nr. 7, 1881, nrs. 1-6, 1882, nrs. 1-6 en 1883 nrs. 1-7, 1 pak
Inv.nr. 159: Notulen, 1883, nr. 4, 1884, nrs. 1-4, 1885, nrs. 1-4 en 1886, nrs. 1-4, 1 pak
Inv.nr. 164: Notulen, 1893, nrs. 90-191 en 1894, nrs. 1-76, 1 pak
Inv.nr. 165: Notulen, 1894, nrs. 77-80, 1895, nrs. 1-85 en 1896, nrs. 1-10, 1 pak
Inv.nr. 168: Notulen, 1897, nrs. 92-120 en 1898, nrs. 1-59, 1 pak
Inv.nr. 169: Notulen, 1898, nrs. 60-150, 1 pak
Inv.nr. 172: Notulen, 1900, nrs. 54-110 en 1901, nrs. 1-41, 1 pak
Inv.nr. 176: Notulen, 1904, nrs. 24-69 en 1905, nrs. 1-37, 1 pak
Inv.nr. 177: Notulen, 1905, nrs. 38-70 en 1906, nrs. 1-73, 1 pak
Inv.nr. 179: Notulen, 1906, nrs. 74-130 en 1907, nrs. 1-50, 1 pak
Inv.nr. 181: Notulen, 1909, nrs. 54-142 en 1910, nrs. 1-13, 1 pak
Inv.nr. 196: Notulen, 1927, nrs. 98-107, 1928, nrs. 1-61 en 1929, nrs. 1-15, 1 pak
Inv.nr. 198: Notulen, 1930, nrs. 39-133, 1 pak
Inv.nr. 281: ‘Kort extract uit de notulen’, opgemaakt door W.J. d’Ablaing van Giessenburg, 1814-1878, 

1 deel
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Huisarchief kasteel Heeze, Heeze

Inv.nr. D62: Doos met familiestukken. Bundel 1 Lijkrede van 23 juli 1843 door ds. Kremer
Inv.nr. D64: Trommel met familiestukken. Enveloppe Correspondentie bar. Van Tuyll van Seroos-

kerken van Westreenen
Inv.nr. D64: Trommel met familiestukken. Bundel D Map Condoleancebrieven 1843
Inv.nr. D64: Trommel met familiestukken. Bundel D Map Condoleancebrieven 1862
Inv.nr. D66: Bundel “G”.
Inv.nr. D66: Bundel ‘Nederlandse brieven’
Inv.nr. D77: Bundel 1
Inv.nr. F3: Rekeningen/offertes restauratie inboedel per kamer, 1902
Inv.nr. F31: Bundel “B”
Inv.nr. F32: Testament van U.U.A. van Tuyll van Serooskerken van 4 november 1898
Inv.nr. F129: Bundel A
Inv.nr. F142.8: Uitnodiging van baron Brantsen te Angerlo voor jachtpartij, 1913
Inv.nr. F192: Relaas freule Henriëtte van Tuyll van Serooskerken
Kasboek 7: Inkomsten en uitgaven vanaf 9 juli 1843
Kasboek 18: Uitgaven vanaf augustus 1845
Kasboek 39: Inkomsten en uitgaven december 1851 plus jaaroverzicht 1851
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Laarse, Rob van der 57-58, 74, 137, 505, 520
Lamsweerde, van 186, 411
Landman, Nicolaas Johannes Bartholomeus 213
Lanschot, van 135-136, 187, 196, 200, 209, 212
Lanschot, Augustinus Jacobus Arnoldus van 365
Lanschot, Franciscus Antonius Augustinus 326
Lanschot, mr. Franciscus Augustinus Josephus 

van 202
Lanschot, Maria Josepha Catharina van 196
Lanschot, mr. Willem Maria van 203
Latjes, P.J. 326
Lawick, van 113
Leenders, K.A.H.W. (Karel) 362
Leheu, mr. Andreas Josephus Henricus 277-

278, 292-293
Lennep, jonkheer Frans Johan Eliza van 58
Lierop, Antonius van 387
Lieven, Dominic 22
Limburg Stirum, van 180
Limburg Stirum, Charles Louis Adrien Juste 

graaf van 320
Limburg Stirum, Otto Jan Herbert graaf van 179
Limburg Stirum, Willem graaf van 198
Lindeijer, Marc 99
Loecker, Cornelis de  218
Loeff, mr. dr. Johannes Alouisius 297
Luijben, mr. Johannes Lambertus Antonius
 263, 276, 293-294

Lynden van Hemmen, Frans Godard baron van
 51, 320
Maanen, mr. Cornelis Felix van 258
Maere, jonkheer Charles Louis 411
Magnée, Léon Armand Hyacinthe 304
Mahie 187
Mahie, Johannes Henricus 324
Marchant et d’Ansembourg, Rudolf Leonardus 

Hubertus Josephus Maria graaf de 344-345
Marck, van der 209
Martens van Sevenhoven, jonkheer mr. Anthony 

Hendrik 257
Martini (Buijs, van Geffen) 115, 153-154, 179-183, 

198-199, 212, 221, 223, 229, 242, 244, 358-359, 
363, 425

Martini, Anna Maria Emilia 15, 215
Martini, mr. Antonie 321, 375
Martini, jonkheer mr. Antoni 180, 222, 226, 

243-245, 318, 321-322, 327, 334, 383, 393, 441, 
444-447, 472, 476

Martini, jonkheer Eve Marius Adriaan 412, 434, 
441

Martini, jonkheer mr. Hendrik Bernard 114, 
125-127, 132, 182-183, 263, 301-302, 317, 321, 323, 
352-353, 358, 363, 366, 373, 445

Martini, jonkheer Pierre Jean Guillaume 198, 
226, 383

Martini van Geffen, jonkheer Frans Willem Hen-
drik Pieter Jan 197

Martini van Geffen, jonkheer mr. Hendrik 
 Bernard 226, 352

Martini van Geffen, jonkvrouw Wilhelmine
 198, 226
Mastenbroek 213
Mattemburgh, Frederik Christiaan Peter van 275
Maxima, prinses der Nederlanden 25
Meeuwen, van 153-154, 163-164, 185, 196, 210, 

212, 222, 233, 236, 240-241, 244, 316, 390
Meeuwen, jonkheer mr. Eduard Anton Eugène 

van 391
Meeuwen, jonkheer mr. Eduardus Johannes Pe-

trus van 186, 200, 230, 243, 303, 367, 459
Meeuwen, jonkvrouw Jeanne Cornélie  Robertine 

van 210
Meeuwen, jonkvrouw Louise Gerardina Rosa van
 203
Meeuwen, jonkheer mr. Ludovicus Cornelis Jo-

sephus Andreas van 201
Meeuwen, jonkheer mr. Petrus Andreas van
 128, 132, 180, 185, 276-279, 294, 415
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Meeuwen van, jonkheer mr. Pieter Maria Frans
 209-210, 239, 243, 470
Meeuwen, jonkheer W.M. van 19, 110, 118-119, 

122, 124, 127, 403, 410-411
Meijer 154, 390
Melvill van Carnbee, James John baron 405, 

410, 413
Membrède, jonkheer mr. André Charles 279n
Merkelbach, Willem 304
Michels, Robert 78
Michiels van Kessenich 163, 165, 186
Michiels van Kessenich, mr. François Gustave 

Hubert baron 210, 248
Michiels van Kessenich, jonkvrouw Julie Jeannet-

te Marie Hubertine 202
Michiels van Verduynen, mr. Louis Paul Marie 

Hubert baron 288, 296
Mijer, mr. Pieter 295
Mijnhardt, Wijnand 22, 78, 311, 505
Moerenhout, Joseph Jodocus 395
Moes, Jaap 20, 22, 46-48, 74, 81, 505, 520
Mondragón y Otalora, Cristobal de 472-473
Montesquieu, Charles 34, 78
Montijn, Ida Helena (Ileen) 331
Montmorency, de 258
Moorsel, Hendrik Godefridus van 346
Mortel, van de 187, 200, 390
Mortel, Joannes Benedictus Hyacinthus van de
 185, 299
Mortel, Joannes Henricus Josephus van de 201, 

207, 225
Mortel, Victor Franciscus Joannes Josephus van 

de 225
Mosca, Gaetano 34, 78
Nagel, mr. Jan Arend baron van 453
Nepveu, mr. Jean Ignatius Daniel 212
Neve, Roeland Gilles de 34
Newton, Isaac 473
Nicolai, Henk 37-39
Nijs, Thimo de 43-44, 86, 216-217
Nikkelen, Gradus 332
Nipperdey, Thomas 23
Nispen (tot Pannerden, tot Sevenaer), van 163, 

165, 187, 190, 242, 259
Nispen tot Pannerden, jonkvrouw Carolina Maria 

Francisca van 163
Nispen tot Pannerden, jonkvrouw Emma Aleida 

Hubertina van 164
Nispen tot Sevenaer, jonkheer mr. Carel Jan 

Christiaan Hendrik van 288, 291, 295

Nispen tot Sevenaer, jonkheer mr. Carel Octave 
Marie 187

Nispen van Pannerden, jonkheer mr. Carolus 
Everhardus Josephus Franciscus van  186

Norrby, Göran 23
Oldeneel tot tot Oldenzeel, van 154
Oldeneel tot Oldenzeel, mr. Carolys Hyacinthus 

Guilelmus Joannes baron van 283, 410
Oomen 200
Oomen, Johan 341
Opstal, van 392
Oranje 126, 256-258
Oranje, Frederik Hendrik prins van 105
Oranje-Nassau, Adelheid Emma Wilhelmina The-

resia prinses der Nederlanden 107, 113, 122
Ortt (van Nijenrode) 209, 212
Ortt van Nijenrode, Sara Adriana 15
Oss, J.D.J. van 473
Oudenhoven, Jacob van 110
Oudheusden, Jan L.G. van 478
Oudermeulen, Eduard van der 97
Palier, Hendrik 475
Panhuys, van 411
Panhuys, Johan Antoon Christiaan van 117
Panhuys, mr. Jan Ernst baron van  290
Panneboeter, mr. Gerrit Willem 117, 274
Pareto, Vilfredo Federico Damaso 34, 78
Pauw van Wieldrecht, jonkvrouw Agnies 62-63
Peeters, Carel G.H.A.A.M. 25
Pelgrim, Simon 476-477
Pelgrim de Bye 476
Pels Rijcken 242
Pelt, Wim 18
Perkin, Machiel 373
Pirenne, Louis Pierre Léon 110
Pit, Adriaan 381
Pleij, Herman 25
Ploos van Amstel 105
Poll, jonkheer mr. Willem Jan Marie van de 187
Pompen, Franciscus 346
Poortman, Hugo Anne Cornelis 364
Pottelsberghe de la Potterie, jonkheer Ludovicus 

Marie Ghislain van 207
Praalder, Gerbrand 371
Prak, Maarten R. 30-33, 35-36, 53
Pretti 373
Prinzen Fzn., Willem Josephus Hubertus  304
Pyls, Willem Hubert 304
Quarles van Ufford, jonkvrouw Adrienne 

 Cor nélie Philippine 198



 Register 563

Quay, de 242
Quintus 411
Raet, de 119-121, 179, 184, 258, 425
Raet, jonkheer mr. Johannes Baptista Franciscus 

Wilhelmus de 114-115, 267, 409, 425, 434
Ram, Lambertus Dominicus Johannes Ludo-

vicus 297
Ram, jonkvrouw Louise Reiniera Johanna Antoi-

nette 198
Ranitz, jonkheer mr. Johan Hendrik 107, 127
Rappard, W. 117
Rappard, van 179-180
Rappard, Elias Cornelis Benjamin ridder van 244
Reede, van 118, 120
Reede, jonkheer Jan Reinhart Gerard van 115, 

119, 266-267, 408
Reenen, van 339
Regout, Hubert Gérard Louis 304
Regout, Petrus Dominicus Laurentius 106
Reif, Heinz 21, 23, 75, 194, 481, 508
Reigersman 125
Reigersman, jonkheer mr. André 126
Reigersman, mr. Andreas 117, 126, 131-132, 276-

277, 279
Rengers 179
Rensselaer Bowier, jonkheer Hugo Jan Jacob van
 181, 438
Riemsdijk, jonkheer mr. Theodorus Helenus 

Franciscus van 132
Rijckevorsel (van Kessel), van 127, 154, 180, 184, 

186-187, 189-190, 193, 200-201, 222-223, 229, 
233-234, 307, 328, 352, 356, 425, 453

Rijckevorsel, mr. Aloysius Bernardus Hubertus 
van 117

Rijckevorsel, Anna Petronella Theresia Maria van
 200, 202
Rijckevorsel, mr. Carolus Jacobus Antonius van
 133
Rijckevorsel, jonkheer mr. Cornelis Richardus 

Edmundus van 196, 209
Rijckevorsel, jonkheer Eugène Ferdinand Marie 

van 170
Rijckevorsel, jonkheer mr. Frans Jacob Joseph 

Maria van 202, 283, 356, 366, 370-371
Rijckevorsel, Jacobus Josephus baron van 185, 

321, 363
Rijckevorsel, Joannes van 187
Rijckevorsel, Thomas Cornelis van 117, 125, 321
Rijckevorsel, jonkheer Thomas Cornelis Maria 

van 283

Rijckevorsel, Victor Andreas van 274
Rijckevorsel, jonkheer Victor Marie 170
Rijckevorsel van Kessel, jonkheer Alphonse Edu-

ard Marie van 170
Rijckevorsel van Kessel, Augustinus Theodorus 

baron van 127, 132-133, 185, 321, 328, 363, 366, 
441

Rijckevorsel van Kessel, jonkheer Joannes Ema-
nuël Alphonsus Gerardus Aloysius Marie 
van 390

Ringeling, J. 212
Roock, de 201
Roock, jonkheer mr. Peter de 127, 184
Rooijakkers, Gerard 25, 71
Roorda, Daniel Jeen 28-32, 86
Rosendaal, Joost G.M.M. 473
Rouppe van der Voort 187
Roy (van Zuidewijn, van Wichen), de 107, 128, 

179, 234, 327
Roy van Zuidewijn, jonkheer mr. Bernard Marie 

Antoine Auguste de 105, 107
Roy van Zuidewijn, jonkheer Rudolph Franciscus 

Marie Antonius de 105, 107
Royaards, ds. Lodewijk Gerard 213
Royer, Louis 355
Ross, Alan Strode Campbell 62-63
Sage ten Broek, Joachim George le 218
Saint Martin, Monique de 23, 84
Salis, Rudolph Antony baron de 117, 131-132
Salm-Salm 258
Sandberg 180, 411
Sas, Nicolaas Cornelis Ferdinand (Niek) 

van 278, 289, 302
Sasse van Ysselt, van 119-120, 154, 179, 184, 233-

234, 244, 247, 307, 409, 425
Sasse van Ysselt, jonkheer mr. Alexander Frede-

rik Oscar van 110, 118-119, 135, 239, 287-288, 
297, 450-451, 476, 501, 506

Sasse van Ysselt, jonkheer mr. Leopoldus Boude-
wijn Constantinus Lodewijk van 243

Sasse van Ysselt, jonkheer Leopold Frans Jan Ja-
cob Jozef van 114-115, 121, 185- 186, 267, 269, 
275-280, 287, 289-290, 293-294, 383, 391, 401, 
425, 434

Sasse van Ysselt, jonkheer Ludovicus Johannes 
Baptist van 280, 287, 294, 303-305, 316, 383, 
415, 448

Sassen 390
Sassen, mr. Alphonsus Maria 304
Sassen, August Hendrik 476-477
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Sassen, mr. Joannes Henricus 272, 275-276
Savornin Lohman, de 411
Savornin Lohman, jonkheer prof.mr. Alexander 

Frederik de 212, 292
Schade van Westrum, jonkheer mr. Anthony 

Thomas Johannes 186-187, 248
Schaepman, dr. Hermanus Johannes Aloysius 

Maria 201, 302
Schenkel, Lambertus Thomas 473
Schijf, Hubert 48, 60
Schimmelpenninck van der Oije, drs. Coenraet 

Otto Alexander baron 62
Schimmelpenninck van der Oye, Willem Anne 

baron 223
Schmidt, Cornelis (Kees) 27-28, 35-37, 78-79, 82
Schmidt auf Altenstadt, von 218, 417
Schmidt auf Altenstadt, jonkheer Johan Carel 

Friederich von 132
Schmidt auf Altenstadt, jonkheer Johann Hein-

rich Adolph von 132, 180
Schoonus 218
Schueren, de van der 154, 192, 233, 307, 390, 

410, 412
Schueren, Fredericus Maria Alphonsus Josephus 

ridder de van der 170 
Schueren, Joannes Adrianus Alphonsus Josephus 

Maria ridder de van der 170
Schueren, Johannes Franciscus ridder de van der
 132, 184, 201, 214, 221, 269, 276, 332, 367, 464
Schueren, Karel Adriaan Maria ridder de van der
 170
Schueren, Ludovicus Franciscus Cornelius Hu-

bertus Michaël ridder de van der 231-232
Schueren, Ludovicus Johannes Hubertus ridder 

de van der 132, 434
Schuller tot Peursum, ds. Lodewijk Christiaan
 216, 218
Schutte, mr. Otto 94
Senarclens de Grancy, de 120, 154, 179-180, 

199, 212, 242, 273, 325, 385, 409
Senarclens de Grancy, jonkvrouw Antoinette Wil-

helmine de 198
Senarclens de Grancy, jonkheer Charles Pierre de
 198, 221, 226, 248-249, 272, 275, 281, 415, 434, 

441
Senarclens de Grancy, Henri Frédéric baron de
 323, 384-385
Senarclens de Grancy, Onno Adolphe Marc Guil-

laume baron de  114, 118-119, 121, 267, 317, 
403, 441, 444-445

Senarclens-Grancy, Albert Ludwig Friedrich 
 freiherr von 198

Serraris, jonkheer Jean Théodore 94
Serraris, jonkheer mr. Theodore 187
Serraris, jonkheer mr. Théodore Emmanuel 391
Sille, Laurens Adriaan de 199
Singendonck 179, 180, 334
Singendonck, jonkheer Jan Matthias 266-267, 

410, 412
Six 390
Six, jonkheer mr. Pieter 317, 390
Slingelandt, Johan Diederik Leopold baron van
 235
Sloet (tot Everlo, tot Hagensdorp) 163
Smeth, de 118, 120, 180, 366
Smeth, Theodorus baron de 114, 119, 179, 266-

267, 269, 275, 366, 408, 445
Smits (van Eckart, van Oyen) 104, 128, 163, 184, 

187, 190, 200, 223, 240, 280, 328, 355, 377-378, 
453, 491

Smits J Nzn, Hendricus 275
Smits, Josephus 222-224, 344
Smits, Johannes Theodorus 135, 304, 321, 377
Smits, jonkheer mr. Theodorus Gijsbertus Maria
 128-129, 134-135, 378
Smits van Eckart, jonkheer Johannes Jacobus
 105, 128, 132, 185, 190, 222, 294, 321, 324, 377
Smits van Eckart, jonkheer Johannes Theodorus 

Antonius 354
Smitz, mr. Petrus Johannes Antonius 304
Snickers, P.M.F. 369, 379
Snoeck 154, 199, 241
Snoeck, jonkheer Matthias Adriaan 182, 453, 

472, 476
Snoeck, jonkheer Matthias Willem 453
Son, mr. Jan Baptist van 222, 231
Spaen la Lecq, mr. Willem Anne baron van 117
Spaen van Hardestein, Willem Anne baron van
 93
Speelman, jonkheer Abraham Florentius 417, 

441, 445
Speelman, jonkheer mr. Cornelis Jacob 114-115, 

125-127, 131-132, 273, 275, 317, 326
Speyart van Woerden, mr. Cornelius Ludovicus 

Maria Emilius Johannes Eduardus baron 186
Stern 127, 417
Stern, jonkheer Johan Lodewijk 101, 127, 180
Stokvis, Pieter R.D. 136-137
Stone, Lawrence 28-29, 31-32, 39, 85-86
Storm, Eric 478



 Register 565

Storm, mr. Lambertus Dominicus 294
Straten van de Hil, van der 411
Styrum, van 180
Suchtelen, van 411
Sweerts de Landas 118-120, 154, 180
Sweerts de Landas, Jacob Derk baron 114-115, 

118, 121, 267, 401, 403, 408
Sweerts de Landas, Jacob Dirk Lodewijk baron
 180
Sweerts de Landas, Jacob Lodewijk Jan Baptist 

baron 403, 417
Swinderen, van 411
Taets van Amerongen 212
Taets van Amerongen, Joost baron  226
Teding van Berkhout 36-37
Teijlingen, van 411
Tersteeg, Dirk Frederik 377-379
Tex, jonkvrouw Jacoba Ursula den 62, 65-66, 

220
Thije Hannes, van 179-180, 240, 242
Thije Hannes, jonkheer mr. Hendrik Antoon van
 235, 271
Thije Hannes, jonkheer Willem Hendrik van
 103, 107, 117, 125-127, 132, 270-271, 180
Tilman, Paul Joseph Marie Corneille 390
Tollens, Henricus Franciscus Caroluszoon 215
Tombe, des 179, 182-184, 198-200, 212-213, 242
Tombe, jonkheer Arnold Hendrik des 103, 127, 

132
Tombe, Andries Jan Jacob baron des 181
Tombe, jonkvrouw Cécile Henriette des 198
Tombe, jonkheer François Joan Adriaan des
 198-199
Tombe, jonkheer Marinus Bonifacius Willem des
 198
Tour, du 179
Trip 120, 411
Trip, jonkheer Jean Louis 115, 119, 121, 266-

267, 408
Tuyll van Serooskerken, van 110, 118, 120, 199, 

212-213, 226, 324, 327, 336, 338-341, 343, 346, 
352, 356, 366, 390, 395

Tuyll van Serooskerken, Cornelia Wilhelmina 
Philippina barones van 198

Tuyll van Serooskerken, Ernest Frederik Christi-
aan Hendrik Joan baron van 198

Tuyll van Serooskerken, Ernst Louis baron van
 213
Tuyll van Serooskerken, Jan Diederik baron van
 94, 114-115, 118-119, 121, 222, 248, 267, 272-273, 

276-280, 294, 317, 321, 323, 326, 329-330, 332, 
334, 336, 338, 346, 348, 350, 352-353, 356, 364, 
383, 409, 436, 445

Tuyll van Serooskerken, Otholina Theresia baro-
nes van 347

Tuyll van Serooskerken, Samuël John baron van
 339, 364, 387-388
Tuyll van Serooskerken, Willem René baron van
 222
Umbgrove, Sybille Henriette Guillemine 197
Utenhove, baron van 216
Valkenburg, jonkheer mr. Cornelis Constantijn 

van 103, 112-113, 118, 124, 130
Vegelin van Claerbergen, jonkheer Petrus Johan-

nes 182-183
Velthoven, mr. Andreas Arnoldus van 272, 275
Veltwijck, Gerardus (van) 473
Venborg Pedersen, Mikkel 50, 58
Vergauwen 201
Vergauwen, jonkheer Octave Jean Vincent 201
Verhagen, Otto 218
Verheijen 234
Verheijen, mr. Antonius Josephus Joannes Henr-

cus 116-117, 272-273, 277-278, 293
Verheijen, mr. Arnoldus Gerbrandus 115, 238, 

276, 278, 293, 303
Verheijen 153-154, 170, 212, 227, 233-234, 240, 

244, 258, 280, 283, 307, 327, 337, 343, 353, 355, 
390

Verheyen, jonkheer mr. Eugenius Johannes Bap-
tista Josephus Maria 283, 391

Verheyen, jonkheer mr. Franciscus Xaverius
 125, 127, 180, 187, 263, 279-281, 323, 355
Verheyen, jonkheer mr. Franciscus Xaverius Ar-

noldus 283
Verheyen, jonkheer mr. Franciscus Xaverius Jo-

sephus Maria 391
Verheyen, jonkheer mr. Johannes Baptista Arnol-

dus Josephus Maria 208, 243, 245, 283, 288, 
294-295, 304, 337, 343, 388, 391, 393, 474

Verheyen, jonkheer mr. Lodovicus Wilhelmus Jo-
sephus Maria 283, 388

Verheyen, jonkvrouw Sophia Wilhelmina Henri-
ëtte Maria 337

Verschoor, Herman Eliza 303
Versluys, jonkheer Clément Pierre 182
Verstegen, S.W. (Wybren) 50-51, 62
Verster, Philippus Jacobus 213
Verzijl, Hendrik 200, 219
Vidal de Saint Germain, ir. Karel de 214, 375
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Virieu, François Willem de 119
Vlijmen, Bernardus Reinierus Franciscus van
 297
Volbergen 473
Voocht, de 119, 120
Voocht, jonkheer Antonius Josephus Joannes 

 Caspar de 114-115, 119, 121, 186, 266-267, 
274-276, 278, 409, 434, 445

Voorst tot Voorst, van 163, 248
Voorst tot Voorst, mr. Arthur Eduward Joseph ba-

ron van 19
Vos, Pieter Dignus de 28
Vos, Jozef 68
Vos de Wael, mr. Antonius Franciscus 296
Vredenburch, mr. Ewout baron van 273
Vries, Boudien de 41-42
Wagemakers, Sandra 26
Walsem, ds. Arnold van 242
Wassenaer, Otto baron van 198, 320, 322
Wasson, Ellis 22, 191, 481
Weber, Carl Eugène Marie Hubert Apolinarius 

Ferdinand 337
Weber, Maximilian Carl Emil 40, 47, 52, 78, 80-

81, 194
Weede, jonkheer Everard Willem van 213
Weichs de Wenne, Caspar Karl Ferdinand Anto-

nius Franziskus Seraphicus baron de 117
Werden, Franciscus Ambrosius 272
Werner, Hendrik Martinus 381
Wesselman (van Helmond) 115, 154, 182-183, 212, 

226, 240, 315-316, 327, 331, 359, 364, 377, 411, 417
Wesselman, jonkvrouw Anna Wilhelmina Marga-

retha 226, 359
Wesselman, Carel Frederik 127, 225, 316, 321, 

323, 326
Wesselman, jonkheer mr. Carel Frederik 114, 

125, 180, 224-226, 317, 321, 323-324
Wesselman, jonkheer Willem Lodewijk Joost
 225, 332
Wesselman van Helmond, jonkheer Adriaan Gil-

lis 364, 370
Wesselman van Helmond, jonkheer mr. Adriaan 

Pieter 359
Wesselman van Helmond, jonkheer Carel Frede-

rik 184, 214, 248, 359, 364
Wesselman van Helmond. jonkheer Emile Adri-

aan Pieter 202, 225, 390
Westerholt, Alexander 58-59
Westerholt, Borchard Frederik Willem baron van
 58-59

Westreenen, Johanna Catharina van 226
Wichers 411
Wickevoort Crommelin, Alida van 97
Wickevoort Crommelin, Maurits Willem van
 198, 207
Wienfort, Monika 24, 481, 508
Wijkerslooth, mgr. Cornelius Ludovicus baron de
 223
Wijs, de 293
Wijs, Henricus de 274, 278, 293
Wijs, Martinus Franciscus de 272
Wildeman, M.G. 208
Wilhelmina Helena Pauline Maria, koningin der 

Nederlanden 107, 113, 122
Willebois, dr. Pierre Joseph (de) 191
Willem I Frederik, koning der Nederlanden 50, 

53, 57, 92, 95, 101-106, 112, 115, 119, 122, 131-134, 
136, 222, 266, 272-273, 276, 278, 285, 289, 
293, 297-298, 302, 334, 408, 436, 482

Willem II Frederik George Lodewijk, koning der 
Nederlanden 101, 105, 112, 122, 128, 132, 290, 
298, 330

Willem III Alexander Paul Frederik Lodewijk, ko-
ning der Nederlanden 105-107, 113, 122, 132

Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hen-
drik prins van Oranje 388

Willigen, Barbara Jacoba van der 332
Witz, Elisa Maria 218
Witz, Josué 218
Wright Mills, Charles 24
Wyck, van der 411
Wyck, jonkheer Herman Jan van der 411
Zinnicq Bergmann, van 133, 136, 187, 212, 390
Zinnicq Bergmann, mr. Emilius Henricus Josep-

hus Maria van 304
Zocher jr., Jan David 373
Zurpele, mr. Johannes Josephus Franciscus 

van 117, 131-132
Zuylen van Nijevelt, Jan Adriaan baron van 274
Zwijsen, mgr. Joannes 223, 390

Plaatsen
Aalst 320
Aarle-Rixtel 321
Amsterdam 28, 34, 41, 42, 57, 102, 108, 116, 

124, 186, 375, 446
Antwerpen 395, 473
Arnhem 218
Asten 17, 387, 453
Baarle-Nassau 472
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Bavel 170
Beek en Donk 170, 340, 369
Beers 242, 394
Bergen op Zoom 228, 257, 264
Berlicum 326, 328, 352, 356, 370
Best 390
Bokhoven 258, 353, 355
Boxmeer 115, 186, 258
Boxtel 187, 324, 372
Breda 117, 120, 180, 228, 236, 242, 264, 276, 

288, 291, 295-296, 311, 317, 362, 391, 410, 473
Brussel 205, 226, 366
Cromvoirt 384
Den Dungen 367
Deurne 366
Dieden 334
Edam 236
Eindhoven 104, 115, 128, 223-224, 228, 264, 311, 

329, 332, 338, 351, 355, 377-378
Elst 64
Enschede 45-46, 227, 389
Esch 384
Geertruidenberg 264
Geffen 327, 383
Geldrop 329, 387
Gemert 258
Gent 337
Ginneken 170
Goirle 326, 360
Gorssel 17
Gouda 32
Grave 218, 264
’s-Gravenhage 217, 313, 346-347, 366, 473
Groningen 256
Haaren 187, 360, 369
Heeswijk 329, 326, 360, 366, 372, 379-381, 487, 

511
Heeze 110, 222, 226, 321, 324, 326-327, 329, 

331-332, 334, 336, 338-341, 343, 346, 349, 352, 
356, 366, 371, 390, 393, 395

Helmond 183-184, 212, 214, 225-226, 228, 311, 
316, 321, 326-327, 359, 364-365, 367, 370, 476, 
213

Helvoirt 15, 184, 199-200, 213, 216, 218, 226, 
330-331, 350, 353, 356, 370, 383, 385, 387

’s-Hertogenbosch 15, 17, 110, 116, 120, 124, 128-
130, 134, 143, 146, 156-157, 182, 186-187, 189, 
200, 217, 225, 227-228, 230, 233, 236-238, 241-
242, 264, 274-276, 288, 311, 317, 337, 345-346, 
356, 362-363, 365-366, 372, 381, 385, 424, 443, 

453, 460, 470, 473-474, 476, 487, 493, 496, 
505, 511, 514

Heusden 218, 264, 410
Kaathoven 326, 356
Kasteren 324
Katwijk 392
Kleef 375
Leende 321, 324, 326-327, 332, 338, 341, 343, 

346, 356
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1.1 Toelichting bij de samenstelling en de bronnen 

1.1.1 Samenstelling van de populatie van niet-ridderschapsleden 

Om zoveel mogelijk adellijke personen op te sporen die wel in Noord-Brabant woonden maar niet tot de 
ridderschap behoorden, is een aantal bronnen doorgenomen. Dit zijn ten eerste diverse jaargangen van het 
Nederland’s Adelsboek en daarnaast diverse almanakken uit en voor de provincie Noord-Brabant en gege-
vens uit ‘ledenadministraties’ van diverse verenigingen, zoals de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap 
(ILVB), het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen (GKW) en verschillende sociëteiten. 
Met behulp van het Nederland’s Adelsboek zijn de mannelijke familieleden van leden van de ridderschap 
opgespoord. Deze zijn opgenomen in tabel 1.2 indien ze aan de volgende voorwaarden voldoen 
 
a ze waren meerderjarig en  
b ze komen voor in één van de andere bronnen of  
c het is aannemelijk dat ze op enig moment in Noord-Brabant gewoond en/of gewerkt hebben.1  
 
De diverse almanakken en ‘ledenadministraties’ zijn vervolgens doorgenomen om vast te stellen of hierin 
nog andere edellieden voorkomen dan de reeds gevonden namen. Deze mannen zijn opgenomen in tabel 1.3. 
Tevens zijn in deze tabel opgenomen hun mannelijke familieleden die meerderjarig waren en van wie het 
aannemelijk is dat ze op enig moment in Noord-Brabant gewoond en/of gewerkt hebben.2 
 
1.1.2 Overzicht van de bronnen die gebruikt zijn bij de samenstelling 

Nederland’s Adelsboek diverse jaargangen. 
Almanak voor de provincie Noord-Braband van de jaren 1815-1865. 
Noordbrabantsch jaarboekje van de jaren 1866-1869 en 1871-1872. 
Adresboek ‘s Hertogenbosch van de jaren 1873-1874, 1875-1876, 1877 en 1879-1880. 
Nieuwe Bredasche Almanak van de jaren 1876 en 1884. 
Almanak voor de provincie Noord-Brabant van de jaren 1879-1880 tot 1889-1890. 
Noordbrabantsche Almanak van de jaren 1890-1893. 
Jaarboek voor de Provincie Noord-Brabant van de jaren 1891-1892, 1892-1893 en 1894 
Adresboek Gemeente ‘s-Hertogenbosch van de jaren 1894-1895, 1900-1901 tot 1905-1906, 1908-1909 tot 
1914-1915en 1918. 
Almanak Noordbrabantsche Maatschappij van Landbouw van de jaren 1895-1910. 
Naamlijst leden Casino van het jaar 1890. 
Van Sasse van Ysselt, Gedenkboek De Zwarte Arend, 9. 
Van Sasse van Ysselt, Gedenkschrift Casino, 22-24. 
NL-HtSA, 482, ASC, Notulen algemene ledenvergaderingen 1828-1853; inv.nrs. 6-7, Notulen van bestuurs- 
en algemene ledenvergaderingen 1856-1895, 1914-1935; inv.nr. 52, Reglementen 1839-1968; inv.nr. 54, 
Register van namen van geïntroduceerden 1874-1881. 
NL-HtSA, 171, AsZA, inv.nrs. 1-2, Notulen van commissarissen- en algemene ledenvergaderingen 1861-1907; 
inv.nr. 7, Reglementen 1856, 1867, 1876, 1887, 1906, 1916; inv.nr. 8, Introductieboeken 1900-1915; inv.nr. 9, 
Introductieboeken 1916-1940; inv.nr. 12, Ledenboek 1889-1896, inv.nrs. 24-102, Rekeningen 1838/39 t/m 
1918/19. 
NL-HtSA, 170, AsA, doos 11, Notulen van de ledenvergaderingen 1876–1949; doos 11, Reglement 1898; 
doos 11, Introductieboek 1876-1951; doos 12, Rekeningen 1814-1913. 
Nl-HtBHIC, 216, GKW, inv.nrs. 1-7, Handelingen van het Provinciaal Genootschap 1837-1875; inv.nrs. 10-
11, Handelingen van het Provinciaal Genootschap 1885-1909; inv.nrs. 51-52, Staten van leden 1836-1949. 
Nl-HtBHIC, 1232, ILVB, inv.nr. 250, Lijsten van leden in periode 1318-1993. 
 
1.1.2.1 Waardering van de gebruikte bronnen 

Gedurende de periode van ruim honderd jaar die het onderzoek beslaat, zijn niet alle bronnen altijd in even 
ruime mate voorhanden. Tevens is de daarin beschikbare informatie vaak niet van een zodanig vorm of be-
trouwbaarheid dat daarmee de vragen uit het onderzoek zonder problemen zijn te beantwoorden. Ook dient 
altijd kritisch gekeken te worden naar de representativiteit van het gebruikte materiaal. We moeten ons dus 
afvragen of de hiervoor genoemde bronnen geschikt zijn om op basis van hun inhoud te komen tot een zo 
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compleet of representatief mogelijke afbakening van de groep ‘adel in Brabant’. In het navolgende zal ik 
deze vraag beantwoorden. 
 Mijn keuze is op almanakken en jaarboeken gevallen omdat deze op vrij eenvoudige wijze toegang bie-
den tot een groot deel van de elite van de provincie, zoals die volgens de contemporaine publieke opinie was 
samengesteld.3 In de diverse jaargangen zijn gegevens te vinden over de samenstelling van de Staten-
Generaal, een aantal landelijke bestuursorganen en de samenstelling van Gedeputeerde en Provinciale Staten. 
Verder bevatten ze een opsomming van burgemeesters, waterschapsbesturen, leden van de rechterlijke 
macht, besturen van verenigingen en sociëteiten, enzovoorts.4 De almanakken vormen gedurende het grootste 
deel van de negentiende eeuw een aaneengesloten reeks. In de twintigste eeuw treden er hiaten op. Deze zijn 
echter zodanig klein dat alleen personen die gedurende een beperkt aantal jaren opgenomen zijn, niet in de 
tabellen 1.2 en 1.3 voorkomen. 

Over de betrouwbaarheid van de inhoud heeft Duijvendak al opgemerkt dat het soms moeilijk is om va-
ders en zonen en ooms en neven van elkaar te onderscheiden omdat alleen achternamen en voorletters ver-
meld worden (en de voorletters vaak niet allemaal). Tevens bevatten de almanakken nogal wat drukfouten.5 
Omdat ik alle opeenvolgende almanakken heb doorgenomen, bleek het vrijwel altijd mogelijk onduidelijkhe-
den weg te nemen, doordat in een latere jaargang de juiste voorletters wel worden vermeld of doordat het jaar 
waarin iemand niet meer is opgenomen, duidelijkheid biedt omtrent de juiste identificatie. Daarnaast heb ik 
de gevonden informatie, waar mogelijk, vergeleken met die uit andere bronnen zoals het Nederland’s Adels-
boek of artikelen over verschillende families. 

In deze bronnen staat ’s-Hertogenbosch centraal en ze geven met betrekking tot de bestuurlijke elite van 
die stad een vrijwel compleet beeld.6 De rest van de provincie is minder goed vertegenwoordigd. Gegevens 
over besturen van gemeentelijke instellingen, verenigingen en commissies uit steden als Breda, Eindhoven en 
Tilburg ontbreken grotendeels. Ik heb alleen voor Breda twee jaargangen van een almanak gevonden. Ik ga er 
echter van uit dat de leden van de ontbrekende besturen waarschijnlijk ook wel als politicus, rechter, advo-
caat of belastingambtenaar voorkomen en dus toch opgenomen zijn. Omdat almanakken en jaarboeken vooral 
bedoeld zijn om informatie te verstrekken met betrekking tot de bestuurlijke inrichting van Noord-Brabant, 
ontbreken (beroeps)groepen als bankiers, fabrikanten, militairen, landgoedeigenaren en renteniers. Velen van 
hen waren echter waarschijnlijk wel lid van een sociëteit of een vereniging als het Provinciaal Genootschap 
voor Kunsten en Wetenschappen. 
 Daarom heb ik als tweede groep bronnen gekozen voor de ledenadministraties van een aantal sociëteiten, 
het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen (GKW) en de Illustre Lieve Vrouwe Broeder-
schap (ILVB). Het betreft hier allemaal organisaties met een meer of minder elitair karakter. Het sterkst geldt 
dit voor de ILVB.7 Het minst elitair was Amicitia. In de tweede helft van de negentiende eeuw gold zij als de 
sociëteit voor de Bossche hogere burgerij waarvan maar weinig edellieden lid waren.8 De Zwarte Arend 
kende onder zijn leden meer bestuurders, leden van de rechterlijke macht en edellieden dan Amicitia.9 Soci-
eteit Casino werkte met een ballotagecommissie en wilde daarnaast graag de hoogste autoriteiten in haar 
ledenbestand opnemen.10 

Van een aantal jaren is het mogelijk om voor verschillende verenigingen het aantal adellijke leden ten op-
zichte van het totaal aantal leden vast te stellen. De uitkomsten van Amicitia laten zien dat deze sociëteit 
inderdaad vrijwel geen adellijke leden kende. Het laagste percentage adellijke leden bedraagt 0% in 1850-
1851, het hoogste 6% in 1884-1885.11 Voor Sociëteit Casino is alleen voor 1890 het percentage adellijke 
leden vast te stellen. Dit bedraagt voor het totale ledenbestand 12,1% en loopt voor de verschillende catego-
rieën leden uiteen van 9,1% tot 23,8%.12 Van de Zwarte Arend is voor drie jaren het aandeel adellijke leden 
bekend. In het oprichtingsjaar 1821 was dit aandeel 10%, in 1851 eveneens 10% en in 1890 meer dan 15%.13 
Uit mijn eigen onderzoek in ledenlijsten en rekeningen blijkt dat het percentage adellijke leden uiteenloopt 
van 14,5% in 1851-1852 tot 20,2% in 1872-1873.14 Onder de zogenoemde buitenleden (leden die buiten     
’s-Hertogenbosch woonden) is het aandeel adellijke leden telkens groter, met uitschieters van 50,0% in 1847-
1848 en 45,8% in 1860-1861. In de twintigste eeuw schommelt het adellijk aandeel onder de buitenleden 
rond de 20%. 
 Ik heb ook een onderzoek ingesteld naar de geografische spreiding in de ledenbestanden van de verschil-
lende verenigingen. Daartoe heb ik van elk adellijk lid de woonplaats(en) genoteerd tijdens het lidmaatschap 
van de betreffende vereniging.15 De aldus gevonden woonplaatsen zijn daarna geclusterd in de volgende 
groepen: ‘onbekend’16, ‘buiten Noord-Brabant’, ‘’s-Hertogenbosch’, ‘omgeving van ’s-Hertogenbosch’, 
‘noordoost Noord-Brabant’, ‘zuidoost Noord-Brabant (Eindhoven en omgeving)’, ‘midden Noord-Brabant 
(Tilburg en omgeving)’ en ‘west Noord-Brabant (Breda en omgeving)’.17 Het blijkt dat in de ledenbestanden 
van de drie sociëteiten de geringste geografische spreiding aanwezig is. De adellijke leden van Amicitia 
waren allemaal woonachtig in ’s-Hertogenbosch en omgeving, die van Sociëteit Casino en De Zwarte Arend 
voor driekwart. Wel zijn alle regio’s vertegenwoordigd. De ledenbestanden van het GKW en de ILVB ken-
nen een grotere geografische spreiding. Voor een vereniging als het GKW, dat zich immers Provinciaal 
noemde, mag dit ook worden verwacht. Tevens bleef men vaak, nadat men lid geworden was, de rest van het 
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leven ingeschreven in de ledenadministratie. Dit in tegenstelling tot de sociëteiten, waarvan velen lid waren 
zolang ze in Noord-Brabant of ’s-Hertogenbosch en omgeving woonden. Ook de leden van de ILVB bleven 
voor de rest van hun leven lid. Tevens speelde hier een rol dat in de loop van de tijd de protestantse leden wel 
vaak een Brabantse achtergrond hadden, maar niet in de provincie woonachtig waren. In zowel het ledenbe-
stand van het GKW als de ILVB ligt ongeveer 20% van de woonplaatsen buiten Noord-Brabant, terwijl on-
geveer 60% bestaat uit ’s-Hertogenbosch en omgeving. De regio zuidoost Noord-Brabant is in beide ledenbe-
standen met iets minder dan 10% ook goed vertegenwoordigd. 

Indien men de archieven van organisaties als hiervoor genoemd wil gebruiken om een overzicht van hun 
ledenbestanden gedurende een langere periode op te stellen, doet zich het probleem voor dat niet elke organi-
satie een ‘keurige’ ledenadministratie heeft nagelaten. De grootste problemen ben ik tegengekomen bij het 
onderzoek in het archief van de Sociëteit Casino. In dit archief bevinden zich maar voor twee jaren reglemen-
ten met een bijbehorende ledenlijst.18 Tevens is de ledenlijst van 1890 gepubliceerd.19 Om de overige adellij-
ke leden op te sporen heb ik de notulen van vergaderingen doorgenomen, waarbij ik zowel de aanwezigen 
genoteerd heb als de namen uit de verslagen van de ballotagecommissie.20 

Voor de sociëteiten Amicitia en De Zwarte Arend heb ik in principe dezelfde werkwijze gevolgd. Het ar-
chief van Amicitia bevat behalve notulen en ledenlijsten van een aantal jaren ook rekeningen met daaraan 
gekoppeld naamlijsten van leden.21 Ook het archief van De Zwarte Arend bevat notulen, reglementen met 
ledenlijsten, rekeningen met contributieoverzichten en een ledenboek voor de periode 1889-1896 met daarin 
het ledenbestand aan het begin van de periode plus de mutaties tijdens de periode.22 De ledenadministratie 
van het GKW werd vanaf 1846 bijgehouden in ledenlijsten, analoog aan het ledenboek van De Zwarte 
Arend.23 Voor het opsporen van adellijke leden vanaf het oprichtingsjaar 1837 tot aan 1846 en de periode 
tussen 1890 en 1906 heb ik gebruik gemaakt van de handelingen van het Genootschap, waarin ook mutaties 
in het ledenbestand vermeld staan. In het archief van de ILVB bevindt zich een ledenlijst die in de tweede 
helft van de vorige eeuw is opgesteld en alle namen bevat van de leden sinds 1766.24 

Evenals bij de almanakken doet zich bij het gebruik van de hiervoor genoemde archiefstukken het pro-
bleem voor dat familieleden niet altijd van elkaar te onderscheiden zijn. Soms worden alleen achternamen 
gebruikt (met soms als toevoeging sr. of jr.) of wordt er maar één voorletter vermeld. Omdat ook predicaat of 
titel niet altijd juist zijn genoteerd, is het bijvoorbeeld bij een familie als Van Rijckevorsel niet in alle geval-
len mogelijk het juiste familielid aan te wijzen. 

Samenvattend kunnen we stellen dat de gebruikte bronnen allemaal toegang bieden tot de elite van (een 
deel) van de provincie Noord-Brabant. De jaarboeken en almanakken leveren vooral een overzicht van de 
bestuurlijke elite, terwijl de ledenadministraties de neerslag vormen van het elitaire verenigingsleven met 
daarin een substantieel adellijk aandeel. Zowel in de informatie uit de almanakken als die uit de ledenadmini-
straties ligt de nadruk min of meer op het bestuurlijke en verenigingscentrum ’s-Hertogenbosch (en omge-
ving). De geografische spreiding van de woonplaatsen uit de ledenadministraties komt in grote lijnen overeen 
met die van de totale provincie adel.25 De cijfermatige oververtegenwoordiging van ’s-Hertogenbosch en 
omgeving is echter groter dan in de totale populatie. Het is mogelijk dat militairen in het totale bestand on-
dervertegenwoordigd zijn. Uit de gegevens van de wel gevonden militairen blijkt dat ze vaak maar enkele 
jaren op dezelfde plek woonden. Indien ze dan al lid werden van een vereniging, was dit ook maar voor een 
paar jaar, zodat ze daarom niet gevonden zijn in de ledenadministraties. Tevens woonde een groot deel van 
hen in het westen van Noord-Brabant en van die regio is minder informatie beschikbaar. 

Over de spreiding van de beschikbare informatie over de periode van ruim honderd jaar valt nog het vol-
gende op te merken. Zoals hiervoor al is gesignaleerd, bieden de almanakken een tamelijk compleet beeld. 
De ledenadministraties van het GKW en de ILVB zijn nagenoeg volledig.26 Het combineren van verschillen-
de stukken uit het archief van De Zwarte Arend laat toe dat ook hier een goed overzicht wordt verkregen van 
de edellieden onder haar leden. Eventuele omissies zijn (gedeeltelijk) opgevangen door, met behulp van het 
Nederland’s Adelsboek, mannelijke familieleden van gevonden edellieden die in Noord-Brabant gewoond 
en/of gewerkt hebben, aan het bestand toe te voegen.27 
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TABEL 1.1 OVERZICHT VAN DE LEDEN VAN DE RIDDERSCHAP VAN NOORD-BRABANT VANAF 1814 TOT EN MET 1918, GEORDEND NAAR HET BEGIN VAN HET LIDMAATSCHAP 

Naam Geboren in Overleden in Adels-/Titel- 
verlening 

Jaar van 
adels-/titel- 
verlening 

Verleende 
predicaat/ 

titel 

Predicaat/ 
titel 

persoon 

Periode titel/ 
predicaat 

Religie Lidmaatschap 
Van T/m 

Van T/m   

M. Bowier 1750 1830 B 1814 Jonkheer Jonkheer 1814 1830 Prot. 1814 1830 

W.F. van Bylandt 1771 1855 B 
H 

1814 
1816 

Jonkheer 
Graaf 

Jonkheer 
Graaf 

1814 
1816 

1816 
1855 Prot. 1814 1855 

A. van Dopff 1755 1818 B 1814 Jonkheer Jonkheer 1814 1818 Prot. 1814 1818 

J. van der Dussen 1763 1820 B 1814 Jonkheer Jonkheer 1814 1820 Prot. 1814 1820 

O.A.M.W. de Senarclens de Grancy 1780 1836 B 
V 

1814 
1822 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
Baron 

1814 
1822 

1822 
1836 Prot. 1814 1836 

W.A.L. van Gronsfeld Diepenbroeck-Impel 1750 1827 B+H 1814 Graaf Graaf 1814 1827 Prot. 1814 1827 

D.J.F. van Hogendorp 1776 1839 B+H 1814 Graaf Graaf 1814 1839 Prot. 1814 1839 

J.B.J.H.O.A. van Hugenpoth van Stockum 1776 1850 B 
E 

1814 
1822 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
Baron 

1814 
1822 

1822 
1850 R.K. 1814 1850 

J.C. van Kretschmar 1764 1834 B 1814 Jonkheer Jonkheer 1814 1834 Prot. 1814 1834 

J.B.F.W. de Raet 1744 1825 B 1814 Jonkheer Jonkheer 1814 1825 R.K. 1814 1825 

L.F.J.J.J. van Sasse van Ysselt 1778 1844 B 1814 Jonkheer Jonkheer 1814 1844 R.K. 1814 1844 

Th. de Smeth 1779 1859 B 
V1 

1814 
1816 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
Baron 

1814 
1816 

1816 
1859 Prot. 1814 1859 

J.D. Sweerts de Landas 1759 1829 B 
E2 

1814 
1816 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
Baron 

1814 
1816 

1816 
1829 Prot. 1814 1829 

J.D. van Tuyll van Serooskerken 1773 1843 B 
E 

1814 
1822 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
Baron 

1814 
1822 

1822 
1843 Prot. 1814 1843 

A.J.J.C. de Voocht 1775 1845 B 1814 Jonkheer Jonkheer 1814 1845 R.K. 1814 1845 

J.W. Half-Wassenaer 1775 1837 B 1814 Jonkheer Jonkheer 1814 1837 R.K. 1814 1837 

J.R.G. van Reede 1774 1818 B3 1815 Jonkheer Jonkheer 1815 1818 Prot. 1815 1818 

J.L. Trip 1750 1822 B 1815 Jonkheer Jonkheer 1815 1822 Prot. 1815 1822 

J.M. Singendonck 1769 1819 Ve 1817 Jonkheer Jonkheer 1817 1819 Prot. 1818 1819 

A.F. Speelman 1784 1840 Ve 1817 Jonkheer Jonkheer 1817 1840 Prot. 1819 1827 

W.A.A.L. von Geusau 1783 1855 I 1816 Jonkheer Jonkheer 1816 1855 Prot. 1821 1842 

J. Bowier 1793 1853 Ve 1821 Jonkheer Jonkheer 1821 1853 Prot. 1822 1853 
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Naam Geboren in Overleden in Adels-/Titel- 
verlening 

Jaar van 
adels-/titel- 
verlening 

Verleende 
predicaat/ 

titel 

Predicaat/ 
titel 

persoon 

Periode titel/ 
predicaat 

Religie Lidmaatschap 
Van T/m 

Van T/m   

J.F. de van der Schueren 1798 1880 I 1821 Ridder Ridder 1821 1880 R.K. 1822 1880 

L.J.H. de van der Schueren 1800 1886 I 1821 Ridder Ridder 1821 1886 R.K. 1822 1886 

M.A.J. van der Beken Pasteel 1789 1864 Ve4 1822 Jonkheer Jonkheer 1822 1864 R.K. 1823 1864 

H.B. Martini 1768 1848 Ve 1822 Jonkheer Jonkheer 1822 1848 Prot. 1823 1848 

A. Martini 1791 1869 Ve 1822 Jonkheer Jonkheer 1822 1869 Prot. 1823 1869 

P.E.A. de la Court 1760 1848 Ve 1823 Jonkheer Jonkheer 1823 1848 R.K. 1824 1848 

F. van Harencarspel Eckhardt 1784 1842 Ve5 1825 Jonkheer Jonkheer 1825 1842 Prot. 1826 1842 

M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen 1790 1864 Ve 1825 Jonkheer Jonkheer 1825 1864 Prot. 1826 1864 

J. van Beresteijn 1778 1855 Ve 1825 Jonkheer Jonkheer 1825 1855 Prot. 1827 1855 

G. van Beresteijn 1804 1884 Ve 1825 Jonkheer Jonkheer 1825 1884 Prot. 1827 1884 

L.J.A.A. de la Court 1795 1865 Ve 1823 Jonkheer Jonkheer 1823 1865 R.K. 1828 1865 

J.P.J.A. de la Court 1800 1842 Ve 1823 Jonkheer Jonkheer 1823 1842 R.K. 1828 1842 

J.F. de Kuijper 1788 1843 Ve 1829 Jonkheer Jonkheer 1829 1843 R.K. 1830 1843 

A.Th. van Rijckevorsel van Kessel 1783 1846 Ve 
V 

1829 
1841 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
Baron 

1829 
1841 

1841 
1846 R.K. 1830 1846 

J.Ph. de Girard de Mielet van Coehoorn 1794 1872 I 
V 

1828 
1829 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
Baron 

1828 
1829 

1829 
1872 Prot. 1830 1872 

W.H. van Thije Hannes 1774 1849 Ve 1830 Jonkheer Jonkheer 1830 1849 Prot. 1830 1849 

J.J. Melvill van Carnbee 1776 1833 Ve 
V 

1815 
1822 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
Baron6 

1815 
1826 

1826 
1833 Prot. 1831 1833 

E.M.A. Martini 1796 1863 Ve 1822 Jonkheer Jonkheer 1822 1863 Prot. 1831 1863 

J.O. de Jong van Beek en Donk 1806 1886 Ve 1831 Jonkheer Jonkheer 1831 1886 Prot. 1832 1886 

F.X. Verheyen 1779 1851 Ve 1831 Jonkheer Jonkheer 1831 1851 R.K. 1832 1851 

H.M. de Kock 1779 1845 Ve+V 1835 Baron Baron 1835 1845 Prot. 1836 1845 

C.D.E.J. Bangeman Huijgens 1772 1857 Ve 1830 Jonkheer Jonkheer 1830 1857 Prot. 1837 1857 

C.G.I. van Boecop 1781 1841 E 
E 

1822 
1824 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
Baron 

1822 
1824 

1824 
1841 Prot. 1837 1841 

H.A. van Thije Hannes 1804 1856 Ve 1830 Jonkheer Jonkheer 1830 1856 Prot. 1837 1856 

P.A. van Meeuwen 1772 1848 Ve 1834 Jonkheer Jonkheer 1834 1848 R.K. 1839 1848 
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Naam Geboren in Overleden in Adels-/Titel- 
verlening 

Jaar van 
adels-/titel- 
verlening 

Verleende 
predicaat/ 

titel 

Predicaat/ 
titel 

persoon 

Periode titel/ 
predicaat 

Religie Lidmaatschap 
Van T/m 

Van T/m   

C.H.G.J. van Oldeneel tot Oldenzeel 1803 1864 E 1826 Baron Baron 1826 1864 R.K. 1839 1864 

A.J.L. van den Bogaerde van Terbrugge 1787 1855 B7 

E+V 
1817 
1830 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
Baron8 

1817 
1834 

1834 
1855 R.K. 1840 1855 

E.J.P. van Meeuwen 1802 1873 Ve 1834 Jonkheer Jonkheer 1834 1873 R.K. 1841 1873 

E.J. van Rijckevorsel van Kessel 1813 1843 Ve 
V 

1829 
1841 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
9 1829 1843 R.K. 1841 1843 

J.J. Smits van Eckart 1781 1847 Ve 1841 Jonkheer Jonkheer 1841 1847 R.K. 1842 1847 

E.J.C.M. de Kuijper 1817 1893 Ve 1829 Jonkheer Jonkheer 1829 1893 R.K. 1842 1893 

J.M. van Boecop 1798 1867 E 1824 Baron Baron 1824 1867 Prot. 1843 1867 

J.G.H.A. van Hugenpoth 1811 1889 E 1838 Baron Baron 1838 1889 R.K. 1843 1889 

Ch.P. de Senarclens de Grancy 1815 1878 B 
V 

1814 
1822 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
10 1814 1878 Prot. 1843 1878 

L.J.B. van Sasse van Ysselt 1809 1888 B 1814 Jonkheer Jonkheer 1814 1888 R.K. 1843 1888 

F.G.J. van Rijckevorsel van Kessel 1815 1879 Ve 
V 

1829 
1841 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
Baron11 

1829 
1846 

1846 
1879 R.K. 1846 1879 

J.Th.A. Smits van Eckart 1821 1876 Ve 1841 Jonkheer Jonkheer 1841 1876 R.K. 1846 1876 

J.B.A.J.M. Verheyen 1818 1898 Ve 1831 Jonkheer Jonkheer 1831 1898 R.K. 1846 1898 

R. Bangeman Huijgens 1805 1885 Ve 1830 Jonkheer Jonkheer 1830 1885 Prot. 1847 1850 

W.F.E. van der Borch van Verwolde 1802 1849 B12 

E 
1814 
1820 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
Baron 

1814 
1820 

1820 
1849 Prot. 1847 1849 

T.E.J.H. van Grotenhuis van Onstein 1811 1884 B12 1815 Jonkheer Jonkheer 1815 1884 R.K. 1847 1884 

J.B.C.J.C.C.M. van Hugenpoth van Stockum 1816 1877 B 
E 

1814 
1822 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
Baron 

1816 
1822 

1822 
1877 R.K. 1847 1877 

Th.G.H. Smits van Eckart 1824 1874 Ve 1841 Jonkheer Jonkheer 1841 1874 R.K. 1847 1874 

C.G. van Hoogenhouck Tulleken 1802 1859 Ve 1847 Jonkheer Jonkheer 1847 1859 Prot. 1849 1859 

J. de Jonge van Zwijnsbergen 1821 1881 Ve 1825 Jonkheer Jonkheer 1825 1881 Prot. 1859 1881 

V.F.A.H. de Kuijper 1822 1911 Ve 1829 Jonkheer Jonkheer 1829 1911 R.K. 1859 1911 

P.J.G. Martini 1807 1877 Ve 1822 Jonkheer Jonkheer 1822 1877 Prot. 1861 1877 

D.L.W. van Hardenbroek 1824 1897 B13 

E 
1814 
1822 

Jonkheer 
Baron Baron 1824 1897 Prot. 1864 1870 
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Naam Geboren in Overleden in Adels-/Titel- 
verlening 

Jaar van 
adels-/titel- 
verlening 

Verleende 
predicaat/ 

titel 

Predicaat/ 
titel 

persoon 

Periode titel/ 
predicaat 

Religie Lidmaatschap 
Van T/m 

Van T/m   

H.F. de Grez 1807 1874 Ve 1841 Jonkheer Jonkheer 1841 1874 R.K. 1865 1874 

H.B. Martini van Geffen 1814 1883 Ve 1822 Jonkheer Jonkheer 1822 1883 Prot. 1870 1883 

H.J.J. van Rijckevorsel van Kessel 1821 1891 Ve 
V 

1829 
1841 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
14 1829 1891 R.K. 1872 1891 

J.M.H.J. de Grez 1837 1910 Ve 
I15 

1841 
1881 Jonkheer Jonkheer 1841 1910 R.K. 1872 1910 

M.A. Snoeck 1838 1911 Ve 1839 Jonkheer Jonkheer 1839 1911 Prot. 1873 1911 

P.M.F. van Meeuwen 1837 1913 Ve 1834 Jonkheer Jonkheer 1837 1913 R.K. 1874 1913 

L.C.J.A. van Meeuwen 1844 1927 Ve 1834 Jonkheer Jonkheer 1844 1927 R.K. 1876 1927 

J.C.P.E. van Meeuwen 1842 1916 Ve 1834 Jonkheer Jonkheer 1842 1916 R.K. 1876 1916 

C.R.E. van Rijckevorsel 1829 1876 Ve 
V 

1831 
1842 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
14 1831 1876 R.K. 1876 1876 

L.F.C.H.M. de van der Schueren 1841 1921 I 1821 Ridder Ridder 1841 1921 R.K. 1880 1921 

J.M.W.E. de la Court 1840 1907 Ve 1823 Jonkheer Jonkheer 1840 1907 R.K. 1880 1904 

J. Custis 1804 1882 I 1862 Jonkheer Jonkheer 1862 1882 R.K. 1881 1882 

F.X.J.M. Verheyen 1829 1904 Ve 1831 Jonkheer Jonkheer 1831 1904 R.K. 1881 1904 

F.W.H.P.J. Martini van Geffen 1832 1883 Ve 1822 Jonkheer Jonkheer 1832 1883 Prot. 1881 1883 

F.J.J.M. van Rijckevorsel 1858 1935 Ve 
V 

1831 
1842 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
16 1858 1935 R.K. 1881 1935 

F.A.G.A. Boreel de Mauregnault 1857 1887 E 1816 Jonkheer Jonkheer 1857 1887 R.K. 1885 1887 

W.J.G. van Oldeneel tot Oldenzeel 1839 1901 E 1826 Baron Baron 1839 1901 R.K. 1885 1901 

C.L.M.E.J.E. Speyart van Woerden 1849 1911 E 1848 Baron Baron 1849 1911 R.K. 1886 1911 

J.L.E.M. de Kuijper 1845 1924 Ve 1829 Jonkheer Jonkheer 1845 1924 R.K. 1888 1924 

P.J.J.S.M. van der Does de Willebois 1843 1937 Ve 1877 Jonkheer Jonkheer 1877 1937 R.K. 1890 1937 

J.O. de Jong van Beek en Donk 1863 1935 Ve 1831 Jonkheer Jonkheer 1863 1935 Prot. 1890 1935 

A.A.J.M. Verheyen 1831 1917 Ve 1831 Jonkheer Jonkheer 1831 1917 R.K. 1891 1917 

J.B.J.N. de van der Schueren 1841 1905 I 1821 Ridder Ridder 1841 1905 R.K. 1894 1905 

E.J.V.M. de Kuijper 1847 1914 Ve 1829 Jonkheer Jonkheer 1847 1914 R.K. 1894 1914 
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Naam Geboren in Overleden in Adels-/Titel- 
verlening 

Jaar van 
adels-/titel- 
verlening 

Verleende 
predicaat/ 

titel 

Predicaat/ 
titel 

persoon 

Periode titel/ 
predicaat 

Religie Lidmaatschap 
Van T/m 

Van T/m   

G.J.A. de Senarclens de Grancy 1856 1926 B 
V 

1814 
1822 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
Baron17 

1856 
1868 

1868 
1926 Prot. 1895 1926 

B.M.A.A. de Roy van Zuidewijn 1838 1926 Ve 1895 Jonkheer Jonkheer 1895 1926 R.K. 1895 1926 

E.J.B.J.M. Verheyen 1854 1942 Ve 1831 Jonkheer Jonkheer 1854 1942 R.K. 1895 1942 

A.F.O. van Sasse van Ysselt 1852 1939 B 1814 Jonkheer Jonkheer 1852 1939 R.K. 1898 1939 

A.A.A.M. van der Does de Willebois 1848 1936 Ve 1877 Jonkheer Jonkheer 1877 1936 R.K. 1899 1936 

F.X.A. Verheyen 1852 1929 Ve 1831 Jonkheer Jonkheer 1852 1929 R.K. 1899 1929 

H.F.J.M. Verheyen 1859 1928 Ve 1831 Jonkheer Jonkheer 1859 1928 R.K. 1899 1928 

C.F. Wesselman van Helmond 1859 1918 Ve 1841 Jonkheer Jonkheer 1859 1918 Prot. 1900 1918 

A.Th.J. Schade van Westrum 1856 1932 Ve 1891 Jonkheer Jonkheer 1891 1932 R.K. 1902 1932 

J.A. de Jonge van Zwijnsbergen 1860 1945 Ve 1825 Jonkheer Jonkheer 1860 1945 Prot. 1902 1923 

S.J. van Tuyll van Serooskerken 1874 1955 E 1822 Baron Baron 1874 1955 Prot. 1904 1955 

J.B.W. van Hugenpoth 1864 1951 B 
E 

1814 
1822 

Jonkheer 
Baron Baron 1864 1951 R.K. 1905 1951 

Th.C.M. van Rijckevorsel 1868 1919 Ve 
V 

1831 
1842 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
16 1868 1919 R.K. 1905 1919 

Th. Serraris 1842 1920 Ve 1842 Jonkheer Jonkheer 1842 1920 R.K. 1908 1920 

Th.G.M. Smits 1860 1919 Ve 1909 Jonkheer Jonkheer 1909 1919 R.K. 1910 1919 

Th. de Smeth 1855 1924 B 
V1 

1814 
1816 

Jonkheer 
Baron Baron 1855 1924 Prot. 1911 1924 

A.K.M.G. van Oldeneel tot Oldenzeel 1879 1948 E 1826 Baron Baron 1879 1948 R.K. 1913 1948 

E.L.M.H. Speyart van Woerden 1890 1986 E 1848 Baron Baron 1890 1986 R.K. 1913 1986 

M.W. Snoeck 1870 1942 Ve 1839 Jonkheer Jonkheer 1870 1942 Prot. 1914 1942 

P.L. van Meeuwen 1870 1921 Ve 1834 Jonkheer Jonkheer 1870 1921 R.K. 1914 1921 

F.G.H. Michiels van Kessenich 1866 1939 Ve+V 1822 Baron Jonkheer 
Baron 

1866 
1921 

1921 
1939 R.K. 1916 1939 
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Toelichting: 
1  De verlening is op te vatten als homologatie. 
2  De oorsprong van deze erkenning is niet duidelijk. 
3  De boers van J.R.G. van Reede werden in 1822 gehomologeerd met de titel graaf. 
4  De verheffing vond plaats met clausule van erkenning. 
5  De verheffing vond plaats met clausule van inlijving. 
6  Melvill van Carnbee voerde de titel baron sinds het overlijden van zijn vader. 
7  De benoeming betreft die in de ridderschap van Oost-Vlaanderen. 
8  Van den Bogaerde van Terbrugge voerde de titel baron sinds het overlijden van zijn vader. 
9  Van Rijckevorsel van Kessel overleed, als oudste zoon, voor zijn vader en voerde de titel baron niet. 
10  De Senarclens de Grancy voerde de titel baron niet omdat hij niet de oudste zoon was. 
11  Van Rijckevorsel van Kessel voerde de titel baron sinds het overlijden van zijn vader. 
12  De benoeming betreft die van zijn vader in de ridderschap van Gelderland. 
13  De benoeming betreft die van zijn vader in de ridderschap van Utrecht. 
14  Van Rijckevorsel van Kessel voerde de titel baron niet omdat hij niet de oudste zoon was 
15  De inlijving was een uitbreiding van het besluit uit 1841 tot verheffing; het verzoek om een titel werd afgewezen. 
16  Van Rijckevorsel voerde de titel baron niet omdat hij niet afkomstig was uit de tak van de oudste zoon.  
17  De Senarclens de Grancy voerde de titel baron sinds het overlijden van zijn vader. 
Legenda: Adels-/Titelverlening: B (zonder toevoeging) = benoeming in de Ridderschap van Noord-Brabant; E = erkenning; I = inlijving; Ve = verheffing; H = homologatie; V = verlening. 
De cursieve jaartallen in de kolom ‘Lidmaatschap t/m’ zijn niet gebaseerd op de ledenlijsten; het betreft hier de overlijdensjaren van de leden. Met behulp van de vermeldingen in de verschillende jaargangen van het Nederland’s 
Adelsboek is geconstateerd dat de leden in het jaar van hun overlijden lid waren. 
De spelling van de namen sluit aan bij die welke is gebruikt in de verschillende jaargangen van het Nederland’s Adelsboek. 
De gegevens betreffende adels- en titelverlening zijn afkomstig uit Nijkamp e.a., De Nederlandse adel. 
Bron: Naamlijst leden ridderschap (1882, 1891, 1896, 1901, 1905 en 1912); Reglement Noord-Brabant (1923). 
 
 
TABEL 1.2 OVERZICHT VAN DE EDELLIEDEN DIE BLOEDVERWANT WAREN VAN DE LEDEN VAN DE RIDDERSCHAP VAN NOORD-BRBANT, GEORDEND NAAR GEBOORTEJAAR 

Naam Geboren in Overleden in Adels-
/Titel- 

verlening 

Jaar van 
adels-/titel- 
verlening 

Verleende 
predicaat/ 

titel 

Predicaat/ 
titel 

persoon 

Periode titel/ 
predicaat 

Religie Vermelding 

Van T/m 

C.J. Speelman 1747 1825 Ve 1817 Jonkheer Jonkheer 1817 1825 Prot. Almanak 

H. Bowier 1758 1834 Ve 1821 Jonkheer Jonkheer 1821 1834 Prot. Almanak 

J. de Jong van Beek en Donk 1758 1846 Ve 1831 Jonkheer Jonkheer 1831 1846 Prot.  

J.D.L. Sweerts de Landas 1766 1831 B 
E1 

1814 
1816 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
Baron 

1814 
1816 

1816 
1831 Prot. ILVB 

J.C. du Tour 1775 1829 B2 

E 
1814 
1820 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
Baron 

1814 
1820 

1820 
1829 Prot. Almanak 

P.A. van Beresteijn 1776 1844 Ve 1825 Jonkheer Jonkheer 1825 1844 Prot.  

C.F. Wesselman 1780 1853 Ve 1841 Jonkheer Jonkheer 1841 1853 Prot. Almanak 

G.J. van Hogendorp 1783 1845 H3 1822 Graaf Graaf 1822 1845 Prot. Almanak 

C. Speelman 1784 1856 Ve 1817 Jonkheer Jonkheer 1817 1856 Prot. Almanak 
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Naam Geboren in Overleden in Adels-
/Titel- 

verlening 

Jaar van 
adels-/titel- 
verlening 

Verleende 
predicaat/ 

titel 

Predicaat/ 
titel 

persoon 

Periode titel/ 
predicaat 

Religie Vermelding 

Van T/m 

J.J. van Rijckevorsel 1785 1862 Ve 
V 

1831 
1842 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
Baron 

1831 
1842 

1842 
1862 R.K. ILVB 

H. van Beresteyn 1790 1857 Ve 1825 Jonkheer Jonkheer 1825 1857 Prot.  

N.J. Martini 1794 1854 Ve 1822 Jonkheer Jonkheer 1822 1854 Prot. Almanak 

J.A.A.C. van Rappard 1796 1883 I 
H 

1821 
1842 

Jonkheer 
Ridder 

Jonkheer 
Ridder 

1821 
1842 

1842 
1883 Prot. Almanak 

F.A. Martini 1800 1835 Ve 1822 Jonkheer Jonkheer 1822 1835 Prot. Almanak 

D. Bowier 1801 1847 Ve 1821 Jonkheer Jonkheer 1821 1847 Prot. Almanak 

W.C. Singendonck 1801 1874 Ve 1817 Jonkheer Jonkheer 1817 1874 Prot. Almanak 

J.J. Melvill van Carnbee 1802 1842 Ve 
V 

1815 
1822 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
Baron4 

1815 
1833 

1833 
1842 Prot. Casino 

J.W. Martini 1802 1843 Ve 1822 Jonkheer Jonkheer 1822 1843 Prot.  

E.C.B. van Rappard 1802 1865 I 
H 

1821 
1842 

Jonkheer 
Ridder 

Jonkheer 
Ridder 

1821 
1842 

1842 
1865 Prot. Casino 

S.H.J. Martini 1803 1834 Ve 1822 Jonkheer Jonkheer 1822 1834 Prot. Almanak 

W. van Citters 1803 1880 Ve 1828 Jonkheer Jonkheer 1828 1880 Prot. Almanak 

F.H.A. van Bylandt 1804 1847 B 
H 

1814 
1816 

Jonkheer 
Graaf 

Jonkheer 
Graaf 

1814 
1816 

1816 
1847 Prot. Casino 

J.H.J.L. van Oldeneel tot Oldenzeel 1805 1867 E 1826 Baron Baron 1826 1867 R.K. Almanak 

B. de Jong van Beek en Donk 1805 1890 Ve 1831 Jonkheer Jonkheer 1831 1890 Prot. Almanak 

L.W.F.A.W. van Dopff 1807 1874 E 1828 Baron Baron 1828 1874 Prot. Casino 

M. Snoeck 1807 1852 Ve 1839 Jonkheer Jonkheer 1839 1852 Prot.  

L.E. van Bylandt 1808 1888 B 
H 

1814 
1816 

Jonkheer 
Graaf 

Jonkheer 
Graaf 

1814 
1816 

1816 
1888 Prot. Casino 

F.F. Half-Wassenaer 1808 1853 B 1814 Jonkheer Jonkheer 1814 1853 R.K. Almanak 

Th.H. Snoeck 1808 1870 Ve 1839 Jonkheer Jonkheer 1839 1870 Prot.  

J.A. Singendonck 1809 1893 Ve 1817 Jonkheer Jonkheer 1817 1893 Prot. Almanak 

J.W. van Thije Hannes 1809 1871 Ve 1830 Jonkheer Jonkheer 1830 1871 Prot. Almanak 

P.A.J.H. Boreel de Mauregnault 1809 1875 E 1816 Jonkheer Jonkheer 1816 1875 R.K.  

J.M.B.J. van der Does de Willebois 1810 1891 Ve 1877 Jonkheer Jonkheer 1877 1891 R.K. Almanak 
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Naam Geboren in Overleden in Adels-
/Titel- 

verlening 

Jaar van 
adels-/titel- 
verlening 

Verleende 
predicaat/ 

titel 

Predicaat/ 
titel 

persoon 

Periode titel/ 
predicaat 

Religie Vermelding 

Van T/m 

J.F. van Thije Hannes 1810 1876 Ve 1830 Jonkheer Jonkheer 1830 1876 Prot.  

H.F. de Senarclens de Grancy 1812 1868 B 
V 

1814 
1822 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
Baron5 

1814 
1836 

1836 
1868 Prot. Almanak 

G.F.A. Snoeck 1812 1885 Ve 1839 Jonkheer Jonkheer 1839 1885 Prot.  

J.B.M.W.G. van Sasse van Ysselt 1813 1891 B 1814 Jonkheer Jonkheer 1814 1891 R.K. Almanak 

C.J.W.C.Ph. van der Borch gen. van Rouwenoort 1814 1885 B6 

E 
1814 
1820 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
Baron 

1814 
1820 

1820 
1885 Prot. Almanak 

G.M. du Tour 1815 1838 B7 

E 
1814 
1820 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
Baron 

1815 
1820 

1820 
1838 Prot. Almanak 

P.A.M. van Rijckevorsel 1815 1872 Ve 
V 

1831 
1842 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
Baron 

1831 
1842 

1842 
1872 R.K. Zw. Arend 

W.F. van der Dussen 1815 1847 B 1814 Jonkheer Jonkheer 1815 1847 Prot.  

P.J.A.M. van der Does de Willebois 1816 1892 Ve 1877 Jonkheer Jonkheer 1877 1892 R.K. ILVB 

J.L. de Grez 1817 1902 I8 1880 Jonkheer Jonkheer 1880 1902 R.K. Almanak 

F.J.J. van Rijckevorsel van Kessel 1818 1894 Ve 
V 

1829 
1841 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
9 1829 1894 R.K. Almanak 

G.I.J.L.M. van Sasse van Ysselt 1818 1850 B 1814 Jonkheer Jonkheer 1818 1850 R.K. Almanak 

L. van Hugenpoth van Stockum 1819 1845 B 
E 

1814 
1822 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
Baron 

1814 
1822 

1822 
1845 R.K. Almanak 

L.W.J.M. Verheyen 1819 1868 Ve 1831 Jonkheer Jonkheer 1831 1868 R.K. Zw. Arend 
J. Stern 1819 1892 Ve 1841 Jonkheer Jonkheer 1841 1892 Prot. Almanak 
L.B.C.L. van Sasse van Ysselt 1819 1906 B 1814 Jonkheer Jonkheer 1819 1906 R.K. Almanak 
C.F. Wesselman 1819 1870 Ve 1841 Jonkheer Jonkheer 1841 1870 Prot. Almanak 
H.J.J. van Rensselaer Bowier 1819 1884 Ve 1821 Jonkheer Jonkheer 1821 1884 Prot. Almanak 
N.J. Martini van Geffen 1820 1888 Ve 1822 Jonkheer Jonkheer 1822 1888 Prot. Almanak 
J. van Beresteyn 1820 1895 Ve 1825 Jonkheer Jonkheer 1825 1895 Prot. Almanak 
P. van Hogendorp 1820 1902 H 1822 Graaf Graaf 1822 1902 Prot. Almanak 

D.M.L. Sweerts de Landas 1820 1907 B 
E1 

1814 
1816 

Jonkheer 
Baron Baron 1820 1907 Prot. Almanak 

W.L.J. Wesselman 1821 1879 Ve 1841 Jonkheer Jonkheer 1841 1879 Prot. Almanak 
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Naam Geboren in Overleden in Adels-
/Titel- 

verlening 

Jaar van 
adels-/titel- 
verlening 

Verleende 
predicaat/ 

titel 

Predicaat/ 
titel 

persoon 

Periode titel/ 
predicaat 

Religie Vermelding 

Van T/m 

F.W.Th.J.M. van Sasse van Ysselt 1821 1890 B 1814 Jonkheer Jonkheer 1821 1890 R.K.  
L.Th.J.A. van Boecop 1821 1890 E 1824 Baron Baron 1824 1890 Prot.  
J.C.F. Stern 1821 1891 Ve 1841 Jonkheer Jonkheer 1841 1891 Prot. Almanak 
L.R.L.J. de Kuijper 1824 1867 Ve 1829 Jonkheer Jonkheer 1829 1867 R.K. Almanak 
A.P. Wesselman van Helmond 1824 1890 Ve 1841 Jonkheer Jonkheer 1841 1890 Prot. Almanak 

P.J. de Girard de Mielet van Coehoorn 1824 1871 I 
V 

1828 
1829 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
10 1828 1871 Prot.  

C.M. de Girard de Mielet van Coehoorn 1825 1908 I 
V 

1828 
1829 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
10 1828 1908 Prot. Almanak 

G.J.M. Bowier 1826 1897 Ve 1821 Jonkheer Jonkheer 1826 1897 Prot. Almanak 
F.A.L.J. de Kuijper 1826 1898 Ve 1829 Jonkheer Jonkheer 1829 1898 R.K. Almanak 

L.M.C. van den Bogaerde van Terbrugge 1826 1890 B11 

E+V 
1817 
1830 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
12 1826 1890 R.K.  

A.G. van Wesselman van Helmond 1828 1895 Ve 1841 Jonkheer Jonkheer 1841 1895 Prot. GKW 

A.E.A. van Goltstein van Hoekenburg 1828 1901 E 
E 

1817 
1822 

Jonkheer 
Baron Baron 1828 1901  Almanak 

D.Th.A. van den Bogaerde van Terbrugge 1829 1895 B11 

E+V 
1817 
1830 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
12 1829 1895 R.K. GKW 

A.C.G. van Oldeneel tot Oldenzeel 1829 1858 E 1826 Baron Baron 1829 1858 R.K. Almanak 

P.A. Serraris 1831 1882 Ve 1842 Jonkheer Jonkheer 1842 1882 R.K.  

J. van Beresteijn 1832 1898 Ve 1825 Jonkheer Jonkheer 1832 1898 Prot. Almanak 

J.L.L.P.M. van Sasse van Ysselt 1832 1913 B 1814 Jonkheer Jonkheer 1832 1913 R.K.  

W.H.M.C. Sweerts de Landas 1833 1872 B 
E1 

1814 
1816 

Jonkheer 
Baron Baron 1833 1872 Prot.  

J.J.F. de Jong van Beek en Donk 1834 1890 Ve 1831 Jonkheer Jonkheer 1834 1890 Prot. Almanak 

T.S.H.H. Bowier 1834 1922 Ve 1821 Jonkheer Jonkheer 1834 1922 Prot. Almanak 

A.B.C. Speelman 1824 1865 Ve 1817 Jonkheer Jonkheer 1824 1865 Prot.  

H. Bowier 1836 1880 Ve 1821 Jonkheer Jonkheer 1836 1880 Prot. Casino 

L.C.H. van Sasse van Ysselt 1836 1910 B 1814 Jonkheer Jonkheer 1836 1910 R.K. Almanak 

J. Bowier 1837 1906 Ve 1821 Jonkheer Jonkheer 1837 1906 Prot. Zw. Arend 
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Naam Geboren in Overleden in Adels-
/Titel- 

verlening 

Jaar van 
adels-/titel- 
verlening 

Verleende 
predicaat/ 

titel 

Predicaat/ 
titel 

persoon 

Periode titel/ 
predicaat 

Religie Vermelding 

Van T/m 

H.J.L. van Sasse van Ysselt 1837 1918 B 1814 Jonkheer Jonkheer 1837 1918 R.K. Almanak 

E.F.H.J. de van der Schueren 1837 1915 I 1821 Ridder Ridder 1837 1915 R.K.  

W.G. de Jonge van Zwijnsbergen 1838 1887 Ve 1825 Jonkheer Jonkheer 1838 1887 Prot. Almanak 

E.P.E. van Meeuwen 1839 1864 Ve 1834 Jonkheer Jonkheer 1839 1864 R.K. Casino 

F.J. van Sasse van Ysselt 1839 1908 B 1814 Jonkheer Jonkheer 1839 1908 R.K.  

A.W. Bowier 1839 1905 Ve 1821 Jonkheer Jonkheer 1839 1905 Prot.  

A.J.J. van Sasse van Ysselt 1840 1916 B 1814 Jonkheer Jonkheer 1840 1916 R.K. Almanak 

H.L.A.J. Bowier 1840 1909 Ve 1821 Jonkheer Jonkheer 1840 1909 Prot.  

R.F.M.A. de Roy van Zuidewijn 1841 1916 Ve 1895 Jonkheer Jonkheer 1895 1916 R.K. AMvL 

A.Ph.R.C. van der Borch van Verwolde 1842 1919 B13 

E 
1814 
1820 

Jonkheer 
Baron Baron 1842 1919 Prot. Almanak 

C.L.P. van der Borch 1842 1915 B13 

E 
1814 
1820 

Jonkheer 
Baron Baron 1842 1915 Prot. AMvL 

W.J.P.E. de la Court 1844 1913 Ve 1823 Jonkheer Jonkheer 1844 1913 R.K. Almanak 

M.F.J. van Sasse van Ysselt 1845 1923 B 1814 Jonkheer Jonkheer 1845 1923 R.K. Almanak 

R.B.M.E. van Grotenhuis 1847 1922 B13 1815 Jonkheer Jonkheer 1847 1922 R.K. Almanak 

E.J.C.M. de Kuijper 1847 1925 Ve 1829 Jonkheer Jonkheer 1847 1925 R.K. Almanak 

C.J. de Jong van Beek en Donk 1847 1912 Ve 1831 Jonkheer Jonkheer 1847 1912 Prot. Almanak 

T.R.J.B. van Grotenhuis van Onstein 1847 1927 B13 1815 Jonkheer Jonkheer 1847 1927 R.K.  

A.H.J. Bowier 1848 1915 Ve 1821 Jonkheer Jonkheer 1848 1915 Prot. Almanak 

A.O. de Senarclens de Grancy 1848 1874 B 
V 

1814 
1822 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
14 1848 1874 Prot. Zw. Arend 

W.H.E. van der Borch 1848 1908 B13 

E 
1814 
1820 

Jonkheer 
Baron Baron 1848 1908 Prot. GKW 

E.F.M. van Rijckevorsel van Kessel 1848 1910 Ve 
V 

1829 
1841 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
15 1848 1910 R.K. Zw. Arend 

A.E.M.B. van Grotenhuis van Onstein 1848 1911 B13 1815 Jonkheer Jonkheer 1848 1911 R.K. Almanak 

L.H.M. van Rijckevorsel van Kessel 1850 1921 Ve 
V 

1829 
1841 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
15 1850 1921 R.K.  
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Naam Geboren in Overleden in Adels-
/Titel- 

verlening 

Jaar van 
adels-/titel- 
verlening 

Verleende 
predicaat/ 

titel 

Predicaat/ 
titel 

persoon 

Periode titel/ 
predicaat 

Religie Vermelding 

Van T/m 

E.F. van Rijckevorsel van Kessel 1851 1912 Ve 
V 

1829 
1841 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
Baron11 

1851 
1879 

1879 
1912 R.K. ILVB 

H.V.M. van Rijckevorsel van Kessel 1851 1921 Ve 
V 

1829 
1841 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
16 1851 1921 R.K.  

M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen 1852 1916 Ve 1825 Jonkheer Jonkheer 1852 1916 Prot. ILVB 

W.J. van Rijckevorsel van Kessel 1853 1917 Ve 
V 

1829 
1841 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
Baron17 

1853 
1912 

1912 
1917 R.K. Zw. Arend 

J.M.E. de Kuijper 1853 1917 Ve 1829 Jonkheer Jonkheer 1853 1917 R.K. Almanak 

G.C.D.R. de Jonge van Zwijnsbergen 1853 1929 Ve 1825 Jonkheer Jonkheer 1853 1929 Prot. Almanak 

V.M. van Rijckevorsel van Kessel 1854 1927 Ve 
V 

1829 
1841 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
15 1854 1927 R.K. Almanak 

A.R.Ph.V. de Girard de Mielet van Coehoorn 1854 1926 I 
V 

1828 
1829 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
Baron18 

1854 
1911 

1911 
1926 Prot. Almanak 

H.F.M. de Kuijper 1855 1923 Ve 1829 Jonkheer Jonkheer 1855 1923 R.K.  

L.F.B.A.M. Verheyen 1856 1911 Ve 1831 Jonkheer Jonkheer 1856 1911 R.K. ILVB 

A.E.M. van Rijckevorsel van Kessel 1857 1901 Ve 
V 

1829 
1841 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
15 1857 1901 R.K. Almanak 

A.J.H.M. Verheyen 1857 1926 Ve 1831 Jonkheer Jonkheer 1857 1926 R.K.  

W.E.Th.M. van der Does de Willebois 1858 1932 Ve 1877 Jonkheer Jonkheer 1877 1932 R.K. Casino 

A.H.J.M. de Kuijper 1858 1884 Ve 1829 Jonkheer Jonkheer 1858 1884 R.K.  

E.C.A. Martini 1859 1915 Ve 1822 Jonkheer Jonkheer 1859 1915 Prot. AMvL 

A.J. van Rijckevorsel van Kessel 1859 1930 Ve 
V 

1829 
1841 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
Baron17 

1859 
1917 

1917 
1930 R.K.  

F.M.W. van der Does de Willebois 1860 1942 Ve 1877 Jonkheer Jonkheer 1877 1942 R.K. Casino 

A.W. van Hogendorp 1860 1932 H3 1822 Graaf Graaf 1860 1932 Prot.  

C.A.J. van Sasse van Ysselt 1861 1942 B 1814 Jonkheer Jonkheer 1861 1942 R.K. Almanak 

C.G. van Hardenbroek van de Kleine Lindt 1863 1933 B19 

E 
1814 
1822 

Jonkheer 
Baron Baron 1863 1933 Prot. AMvL 

E.A.P. Wesselman van Helmond 1864 1937 Ve 1841 Jonkheer Jonkheer 1864 1937 Prot.  

F.X.J.A. Verheyen 1865 1950 Ve 1831 Jonkheer Jonkheer 1865 1950 R.K. Almanak 
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Naam Geboren in Overleden in Adels-
/Titel- 

verlening 

Jaar van 
adels-/titel- 
verlening 

Verleende 
predicaat/ 

titel 

Predicaat/ 
titel 

persoon 

Periode titel/ 
predicaat 

Religie Vermelding 

Van T/m 

K.A.M. de van der Schueren 1868 1930 I 1821 Ridder Ridder 1868 1930 R.K. Almanak 

J.L.E.M. van Sasse van Ysselt 1870 1943 B 1814 Jonkheer Jonkheer 1870 1943 R.K. GKW 

E.M. van Rijckevorsel 1872 1960 Ve 
V 

1831 
1842 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
20 1872 1960 R.K. Zw. Arend 

F.E.M. van Sasse van Ysselt 1874 1911 B 1814 Jonkheer Jonkheer 1874 1911 R.K. Almanak 

A.J.M.G. de la Court 1875 1932 Ve 1823 Jonkheer Jonkheer 1875 1932 R.K. ILVB 

Th.E. Serraris 1875 1946 Ve 1842 Jonkheer Jonkheer 1875 1946 R.K. Almanak 

J.A.A.J.M. de van der Schueren 1876 1936 I 1821 Ridder Ridder 1876 1936 R.K. Almanak 

E.A.E. van Meeuwen 1876 1946 Ve 1834 Jonkheer Jonkheer 1876 1946 R.K. ILVB 

E.O.J.M. van Hövell van Wezeveld en Westerflier 1877 1936 B21 

E 
1814 
1819 

Jonkheer 
Baron Baron 1877 1936 R.K.  

C.E.A. van Hövell van Westervlier en Weezeveld 1878 1956 B21 

E 
1814 
1819 

Jonkheer 
Baron Baron 1878 1956 R.K. GKW 

F.M.A.J. de van der Schueren 1878 1965 I 1821 Ridder Ridder 1878 1965 R.K. Almanak 

E.E. de Kuijper 1878 1947 Ve 1829 Jonkheer Jonkheer 1878 1947 R.K.  

E.O.J. van Hövell van Westervlier en Weezeveld 1879 1931 B21 

E 
1814 
1819 

Jonkheer 
Baron Baron 1879 1931 R.K. Zw. Arend 

L.J.M. van Sasse van Ysselt 1881 1951 B 1814 Jonkheer Jonkheer 1881 1951 R.K. Almanak 

E.E.M. van Nispen tot Pannerden 1882 1955 B22 1816 Jonkheer Jonkheer 1882 1955 R.K. Almanak 

B.R.C.M. de Roy van Zuidewijn 1882 1973 Ve 1895 Jonkheer Jonkheer 1895 1973 R.K. GKW 

F.A.J. van Hövell tot Westervlier en Weezeveld 1884 1943 B21 

E 
1814 
1819 

Jonkheer 
Baron Baron 1884 1943 R.K. Zw. Arend 

O.E.C. de Kuijper 1885 1955 Ve 1829 Jonkheer Jonkheer 1885 1955 R.K. Zw. Arend 

J.E.A.G.A.M. van Rijckevorsel van Kessel 1886 1941 Ve 
V 

1829 
1841 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
15 1886 1941 R.K. Zw. Arend 

H.L.J.M. van Rijckevorsel van Kessel 1887 1946 Ve 
V 

1829 
1841 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
15 1887 1946 R.K. Almanak 

F.F. de Smeth 1887 1939 I 1816 Baron Baron 1887 1939 Prot. GKW 

J.B.L.J.M. Verheyen 1888 1937 Ve 1831 Jonkheer Jonkheer 1888 1937 R.K. Zw. Arend 

G.E.F.J. de Kuijper 1888 1974 Ve 1829 Jonkheer Jonkheer 1888 1974 R.K. Zw. Arend 
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Naam Geboren in Overleden in Adels-
/Titel- 
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Jaar van 
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titel 

Predicaat/ 
titel 

persoon 

Periode titel/ 
predicaat 

Religie Vermelding 

Van T/m 

J.Th.M. Smits van Oyen 1888 1978 Ve 1909 Jonkheer Jonkheer 1909 1978 R.K. ILVB 

M.C. van Rijckevorsel 1889 1913 Ve 
V 

1831 
1842 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
20 1889 1913 R.K. ILVB 

P.J.O. van der Does de Willebois 1889 1982 Ve 1877 Jonkheer Jonkheer 1889 1982 R.K. GKW 

E.C.F.X. Verheyen 1889 1962 Ve 1831 Jonkheer Jonkheer 1889 1962 R.K. ILVB 

F.E.M. de Roy van Zuidewijn 1890 1978 Ve 1895 Jonkheer Jonkheer 1895 1978 R.K. GKW 

J.E.Th.C. Speyart van Woerden 1892  E 1848 Baron Baron 1892  R.K. GKW 

W.J.A.J van der Does de Willebois 1893 1918 Ve 1877 Jonkheer Jonkheer 1893 1918 R.K.  

R.A. van Rijckevorsel 1896 1967 Ve 
V 

1831 
1842 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
20 1896 1967 R.K. GKW 

F.L.J. van Rijckevorsel 1898 1957 Ve 
V 

1831 
1842 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
20 1898 1957 R.K. ILVB 

 
Toelichting: 
1  De oorsprong van deze erkenning is niet duidelijk. 
2  De benoeming betreft die in de ridderschap van Holland. 
3  De homologatie is op te vatten als inlijving met de titel graaf. 
4  Melvill van Carnbee voerde de titel baron sinds het overlijden van zijn vader. 
5  De Senarclens de Grancy voerde de titel baron sinds het overlijden van zijn vader. 
6  De benoeming betreft die van zijn vader in de ridderschap van Gelderland. 
7  De benoeming betreft die van zijn vader in de ridderschap van Holland. 
8  De inlijving vond plaats op grond van de vermeende afstamming van het oude adellijke geslacht De Grez. 
9  Van Rijckevorsel van Kessel voerde de titel baron niet omdat hij niet de oudste zoon was. 
10  De Girard de Mielet van Coehoorn voerde de titel baron niet omdat hij niet de oudste zoon was. 
11  De benoeming betreft die van zijn vader in de ridderschap van Oost-Vlaanderen. 
12  Van den Bogaerde van Terbrugge voerde de titel baron niet omdat hij niet de oudste zoon was. 
13  De benoeming betreft die van zijn grootvader in de ridderschap van Gelderland. 
14  De Senarclens de Grancy voerde de titel baron niet omdat hij niet afkomstig was uit de tak van de oudste zoon.  
15  Van Rijckevorsel van Kessel voerde de titel baron niet omdat hij niet afkomstig was uit de tak van de oudste zoon.  
16  Van Rijckevorsel van Kessel voerde de titel baron sinds het overlijden van zijn vader. 
17  Van Rijckevorsel van Kessel voerde de titel baron sinds het overlijden van zijn oudere broer.  
18  De Girard de Mielet van Coehoorn voerde de titel baron sinds het overlijden van de neef van zijn vader. 
19  De benoeming betreft die van zijn grootvader in de ridderschap van Utrecht. 
20  Van Rijckevorsel voerde de titel baron niet omdat hij niet afkomstig was uit de tak van de oudste zoon. 
21  De benoeming betreft die van zijn overgrootvader in de ridderschap van Gelderland. 
22  De benoeming betreft die van zijn over-overgrootvader in de ridderschap van Gelderland. 
Legenda: Adels-/Titelverlening: B (zonder toevoeging) = benoeming in de Ridderschap van Noord-Brabant; E = erkenning; I = inlijving; Ve = verheffing; H = homologatie; V = verlening. 
Vermelding: de afkortingen in deze kolom verwijzen naar de diverse bronnen waarin de genoemde personen voor het eerst zijn vermeld na hun toetreding tot de adel. De in deze lijst opgenomen edellieden zijn mannelijke bloed-
verwanten van leden van de ridderschap. De relaties zijn: vader-zoon, grootvader-kleinzoon, overgrootvader-achterkleinzoon, broer-broer, oom-neef en neef-neef. 
Bloedverwanten van wie de kolom ‘Vermelding’ niet ingevuld is, zijn opgenomen omdat gevonden beroepen en/of andere gegevens en/of de geboorteplaats van hun kinderen en/of hun eigen geboorteplaats en/of hun plaats van 
overlijden het aannemelijk maakt/maken dat zij op enig moment in Noord-Brabant gewoond hebben. 
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De spelling van de namen sluit aan bij die welke is gebruikt in de verschillende jaargangen van het Nederland’s Adelsboek. 
De gegevens betreffende adels- en titelverlening zijn afkomstig uit Nijkamp e.a., De Nederlandse adel. 
Bron: Almanak:  Almanak voor de provincie Noord-Braband (1817, 1821, 1822, 1825, 1826, 1828, 1832, 1833, 1834, 1839, 1840, 1841, 1842, 1844, 1846, 1847, 1848, 1850, 1852, 1854, 1855, 1857, 1861 en 1865). 
    Noordbrabantsch jaarboekje (1867, 1869 en 1871). 
    Adresboek ‘s Hertogenbosch (1873-1874 en 1877). 
    Almanak voor de provincie Noord-Brabant (1880-1881, 1881-1882, 1882-1883, 1883-1884, 1884-1885, 1885-1886 en 1886-1887). 
    Adresboek Gemeente ‘s-Hertogenbosch (1900-1901, 1902-1903, 1908-1909, 1910-1911, 1912-1913, 1914-1915 en 1918). 
 AMvL:  Almanak Noordbrabantsche Maatschappij van Landbouw (1895). 
 Casino:  NL-HtSA, 482, ASC, Notulen algemene ledenvergaderingen 1828-1853; inv.nrs. 6-7, Notulen van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen 1856-1895, 1914-1935; inv.nr. 52, reglementen  
    1839-1968. 
 Zw. Arend:  NL-HtSA, 171, AsZA, inv.nrs. 1-2, Notulen van commissarissen- en algemene ledenvergaderingen 1861-1907; inv.nr. 7, reglementen 1876, 1906; inv.nrs. 24-102, rekeningen 1838/39 t/m 1918/19. 
 GKW:   Nl-HtBHIC, 216, GKW, inv.nrs. 51-52, Staten van leden 1836-1949. 
 ILVB:   Nl-HtBHIC, 1232, ILVB, inv.nr. 250, Lijsten van leden in periode 1318-1993. 
 
 
TABEL 1.3 OVERZICHT VAN DE EDELLIEDEN DIE GEEN BLOEDVERWANT WAREN VAN DE LEDEN VAN DE RIDDERSCHAP VAN NOORD-BRABANT, GEORDEND NAAR GEBOORTEJAAR 

Naam Geboren in Overleden in Adels-/Titel- 
verlening 

Jaar van 
adels-/titel- 
verlening 

Verleende 
predicaat/ 

titel 

Predicaat/ 
titel 

persoon 

Periode titel/ 
predicaat 

Religie Vermelding 

Van T/m 

J.C.G. van der Brugghen 1753 1828 Ve 1815 Jonkheer Jonkheer 1815 1828 Prot. Almanak 

Th.J. Roest van Alkemade 1754 1829 B1 

H 
1814 
1822 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
Baron 

1814 
1822 

1822 
1829 R.K. ILVB 

H.M.A.J. van Asch van Wijck 1774 1843 Ve2 1833 Jonkheer Jonkheer 1833 1843 Prot. GKW 

A.G. du Tour 1780 1854 E 1820 Baron Baron 1820 1854 Prot. Almanak 

L.C.H. van Heeckeren van Brandsenburg 1783 1838 E 1819 Baron Baron 1819 1838 Prot. Almanak 

C.Th. de Beijer 1793 1836 I 1820 Baron Baron 1820 1836 Prot. Almanak 

G.T.Th.A. van der Brugghen 1784 1864 Ve 1815 Jonkheer Jonkheer 1815 1864 Prot. Almanak 

J.H.A. von Schmidt auf Altenstadt 1785 1861 I 1839 Jonkheer Jonkheer 1839 1861 Prot. Almanak 

J.L. Boreel de Mauregnault 1786 1819 E 1815 Jonkheer Jonkheer 1815 1819 Prot. ILVB 

A.J.J. des Tombe 1786 1845 I3 1829 Baron Baron 1829 1845 Prot. GKW 

J.M. van der Wyck 1786 1868 B4 1814 Jonkheer Jonkheer 1814 1868 Prot.  

J. Hora Siccama van de Harkstede 1787 1880 Ve 1817 Jonkheer Jonkheer 1817 1880 Prot. Almanak 

O.J.H. van Limburg Stirum 1789 1851 B+H5 1814 Graaf Graaf 1814 1851 Prot. ILVB 

J.C.F. von Schmidt auf Altenstadt 1789 1851 I 1839 Jonkheer Jonkheer 1839 1851 Prot. Almanak 

J.L. Stern 1790 1870 Ve 1841 Jonkheer Jonkheer 1841 1870 Prot. Almanak 

J.C.H.P. Sweerts de Landas 1795 1869 B6 

E7 
1816 
1816 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
Baron 

1816 
1816 

1816 
1869 Prot. ILVB 
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Naam Geboren in Overleden in Adels-/Titel- 
verlening 

Jaar van 
adels-/titel- 
verlening 

Verleende 
predicaat/ 

titel 

Predicaat/ 
titel 

persoon 

Periode titel/ 
predicaat 

Religie Vermelding 

Van T/m 

P.J. van der Does de Bye 1798 1885 Ve 
V 

1830 
1842 

Jonkheer 
Ridder 

Jonkheer 
Ridder 

1830 
1842 

1842 
1885 Prot. Zw. Arend 

C.H. Meijer 1799 1871 Ve 1842 Jonkheer Jonkheer 1842 1871 Prot.  

C.F.C. van Hemert tot Dingshof 1800 1870 B8 

E 
1814 
1818 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
Baron 

1814 
1818 

1818 
1870 Prot. Almanak 

G.A.G. van der Duyn 1800 1865 B5 

V 
1814 
1815 

Jonkheer 
Graaf 

Jonkheer 
Graaf9 

1814 
1848 

1848 
1865 Prot.  

G. van der Duyn 1803 1880 

B5 

V 
E 
V 

1814 
1815 
1822 
1874 

Jonkheer 
Graaf 
Baron 
Graaf 

Jonkheer 
10 

Baron 
Graaf 

1814 
 

1822 
1874 

1822 
 

1874 
1880 

Prot. Almanak 

P. de Roock 1804 1840 Ve 1830 Jonkheer Jonkheer 1830 1840  Almanak 

P. Six 1805 1878 Ve 
V 

1815 
1820 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
11 1815 1878 Prot. Almanak 

J.D.L. van Slingelandt 1807 1885 I 1843 Baron Baron 1843 1885 Prot. Almanak 

C.E.J.F. van Nispen van Pannerden 1807 1870 B6 1816 Jonkheer Jonkheer 1816 1870 R.K. GKW 

W.K.J. van Dedem 1808 1887 E 1870 Baron Baron 1870 1887 Prot. GKW 

J.C.F. d’Aulnis de Bourouill 1811 1883 B12 

E 
1814 
1823 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
Baron 

1814 
1823 

1823 
1883 Prot. Almanak 

D. van Slingelandt 1812 1882 I 1843 Baron Baron 1843 1882 Prot. Almanak 

C.Th. van der Brugghen 1812 1878 Ve 1815 Jonkheer Jonkheer 1815 1878 Prot. GKW 

D.C.C. van Boetzelaer 1814 1884 B5 

E 
1814 
1819 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
Baron 

1814 
1819 

1819 
1884 Prot. Almanak 

A.H. des Tombe 1814 1905 Ve 1844 Jonkheer Jonkheer 1844 1905 Prot.  

A.O.H. Gansneb genaamd Tengnagel 1815 1878 B13 

E 
1814 
1822 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
Baron 

1815 
1822 

1822 
1878 Prot.  

J.H.A. von Schmidt auf Altenstadt 1816 1890 I 1839 Jonkheer Jonkheer 1839 1890 Prot. Almanak 

F.G.W. von Speicher 1816 1874 I 1822 Jonkheer Jonkheer 1822 1874 R.K. Almanak 

G.E.G.C.K. Dommer van Poldersveldt 1817 1862 I 1818 Jonkheer Jonkheer 1818 1862 R.K. ILVB 

J.G.G. von Schmidt auf Altenstadt 1817 1875 I 1839 Jonkheer Jonkheer 1839 1875 Prot. Zw. Arend 

D.G. Hora Siccama van de Harkstede 1819 1891 Ve 1817 Jonkheer Jonkheer 1819 1891 Prot.  
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Jaar van 
adels-/titel- 
verlening 

Verleende 
predicaat/ 
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titel 

persoon 

Periode titel/ 
predicaat 

Religie Vermelding 

Van T/m 

C.W. Sweerts de Landas Wyborgh 1820 1892 B14 

E8 
1816 
1816 

Jonkheer 
Baron Baron 1820 1892 Prot. Almanak 

A.J.H.M.A. van Nagell 1820 1880 B6 

E 
1814 
1822 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
Baron 

1820 
1822 

1822 
1880 Prot. Zw. Arend 

E.C.L. van Nispen 1821 1883 B6 1816 Jonkheer Jonkheer 1821 1883 R.K. Almanak 

A.A. Lopez Suasso Diaz da Fonseca 1822 1887 E 1831 Jonkheer Jonkheer 1831 1887  Almanak 

J.O.B. von Schmidt auf Altenstadt 1823 1852 I 1839 Jonkheer Jonkheer 1839 1852 Prot.  

F.A. Meijer 1824 1891 Ve 1842 Jonkheer Jonkheer 1842 1891 Prot.  

C.J.C.H. van Nispen tot Sevenaer 1824 1884 B14 1816 Jonkheer Jonkheer 1824 1884 R.K.  

P.G.E.H. de Bieberstein Rogalla Zawadska 1825 1915 B15 1816 Baron Baron 1825 1915 R.K. Almanak 

P.J. Bosch van Drakestein 1825 1894 Ve 1829 Jonkheer Jonkheer 1829 1894 R.K. ILVB 

C.P. Versluys 1825 1878 Ve 1819 Jonkheer Jonkheer 1825 1878 Prot. Casino 

G. van Suchtelen van de Haare 1825 1912 Ve 1816 Jonkheer Jonkheer 1825 1912 Prot. GKW 

J.A.F.L. van Heeckeren 1827 1887 B14 

E 
1814 
1819 

Jonkheer 
Baron Baron 1827 1887 Prot. Zw. Arend 

C.J. van Nispen tot Pannerden 1828 1901 B14 1816 Jonkheer Jonkheer 1828 1901 R.K. Almanak 

W.E. Sandberg 1829 1860 Ve 1842 Jonkheer Jonkheer 1842 1860 Prot. Almanak 

H.K.J. Meijer 1829 1887 Ve 1842 Jonkheer Jonkheer 1842 1887 Prot. Casino 

G.W.J. van Spengler 1830 1915 Ve 1816 Jonkheer Jonkheer 1830 1915 Prot. Almanak 

J.L.A. van Haeften 1834 1912 Ve16 1844 Jonkheer Jonkheer 1844 1912 Prot. Almanak 

A.M.K.W. van Ittersum 1833 1904 E 1825 Baron Baron 1833 1904 Prot. Zw. Arend 

A.Th.H.G. van Lamsweerde 1834 1909 
B14 

V 
E 

1814 
1817 
1832 

Jonkheer 
Baron 
Baron 

Baron 1834 1909 R.K. GKW 

E.B.A.N. Melort 1835 1878 Ve 1840 Jonkheer Jonkheer 1840 1878 R.K. Casino 

F. Backer 1835 1900 Ve 1815 Jonkheer Jonkheer 1835 1900 Prot. Almanak 

L.A. Sandberg 1835 1921 Ve 1842 Jonkheer Jonkheer 1842 1921 Prot. Zw. Arend 

F.H.J. de Bieberstein Rogalla Zawadska 1837 1932 B15 1816 Baron Baron 1837 1932 R.K. Almanak 

A.F. de Savornin Lohman 1837 1924 Ve 1817 Jonkheer Jonkheer 1837 1924 Prot. Casino 
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Van T/m 

G. Six 1837 1919 Ve 
V 

1815 
1820 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
17 1837 1919 Prot. Almanak 

O. de Marees van Swinderen 1838 1921 Ve 1817 Jonkheer Jonkheer 1838 1891 Prot. Almanak 

J.G. van der Goes 1838 1919 Ve16 1825 Jonkheer Jonkheer 1838 1919 Prot.  

F.G.A.R. van Lamsweerde 1839 1891 
B14 

V 
E 

1814 
1817 
1832 

Jonkheer 
Baron 
Baron 

Baron 1839 1891 R.K. Zw. Arend 

J.E.A. Meijer 1839 1904 Ve 1842 Jonkheer Jonkheer 1842 1904 Prot.  

C.C. Six 1839 1915 Ve 
V 

1815 
1820 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
17 1839 1915 Prot.  

C. van Citters 1841 1903 Ve 1828 Jonkheer Jonkheer 1841 1903 Prot. Almanak 

R.A.L.J. Gansneb genaamd Tengnagel 1841 1904 B18 

E 
1814 
1822 

Jonkheer 
Baron Baron 1841 1904 Prot. GKW 

A. Reigersman 1841 1920 Ve 1898 Jonkheer Jonkheer 1898 1920 Prot. AMvL 

L.F.W.E. Binckhorst tot den Binckhorst 1842 1904 Ve 1842 Jonkheer Jonkheer 1842 1904 R.K. Almanak 

D.J. van Heeckeren van Brandsenburg 1842 1919 B19 

E 
1815 
1819 

Jonkheer 
Baron Baron 1842 1919 Prot. AMvL 

J.H. de Ranitz 1842 1918 Ve 1908 Jonkheer Jonkheer 1908 1918 Prot. GKW 

W.J. d’Aulnis de Bourouill 1843 1876 B20 

E 
1814 
1823 

Jonkheer 
Baron Baron 1843 1876 Prot. Zw. Arend 

S. Laman Trip 1843 1914 Ve 1817 Jonkheer Jonkheer 1843 1914 Prot. Zw. Arend 

P.J. Vegelin van Claerbergen 1845 1918 B21 1814 Jonkheer Jonkheer 1845 1918 Prot. Casino 

H.J. van Lawick 1846 1909 E 
E 

1893 
1897 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
Baron 

1893 
1897 

1897 
1909 Prot.  

C.P.J. Bosch van Drakestein 1847 1908 Ve 1829 Jonkheer Jonkheer 1847 1908 R.K. Casino 

F.H. d’Aulnis de Bourouill 1848 1928 B20 

E 
1814 
1823 

Jonkheer 
Baron Baron 1848 1928 Prot. Zw. Arend 

F.W. van der Borch gen. van Rouwenoort 1848 1894 B14 

E 
1814 
1820 

Jonkheer 
Baron Baron 1848 1894 Prot. Almanak 

H.M.J. van Asch van Wijck 1850 1910 Ve16 1833 Jonkheer Jonkheer 1850 1910 Prot. Almanak 
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Van T/m 

J.R. van Keppel 1850 1930 B14 

E 
1814 
1875 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
Baron 

1850 
1875 

1875 
1930 Prot. AMvL 

H.B. Smissaert 1850 1930 Ve 1821 Jonkheer Jonkheer 1850 1930 Prot. AMvL 

A.J.J. van Styrum 1851 1916 Ve 
V 

1816 
1816 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
Baron22 

1851 
1873 

1873 
1916 Prot. Almanak 

H.N.C. van Tuyll van Serooskerken 1854 1924 E 1822 Baron Baron 1854 1924 Prot. GKW 

A.L.N. van den Clooster Sloet tot Everlo 1855 1913 E 1881 Baron Baron 1881 1913  Almanak 

L.P.M.H. Michiels van Verduynen 1855 1929 Ve 
V 

1825 
1841 

Jonkheer 
Baron 

Jonkheer 
Baron23 

1855 
1881 

1881 
1929 R.K.  

H.M. Huydecoper 1857 1950 B24 1814 Jonkheer Jonkheer 1857 1950 Prot. Zw. Arend 

A.E.J. van Voorst tot Voorst 1858 1928 B14 

E 
1814 
1820 

Jonkheer 
Baron Baron 1858 1928 R.K. ILVB 

C.G.A. van Asch van Wijk 1858 1927 Ve16 1833 Jonkheer Jonkheer 1858 1927 Prot. Almanak 

J.W.E. von Schmidt auf Altenstadt 1859 1928 I 1839 Jonkheer Jonkheer 1859 1928 Prot. Almanak 

I.B.D. van den Berch van Heemstede 1860 1917 Ve 1842 Jonkheer Jonkheer 1860 1917 Prot.  

G.P.C. Mulert 1861 1944 E 1822 Baron Baron 1861 1944 Prot. AMvL 

R.C.G.M. de Bieberstein Rogalla Zawadska 1862 1946 B25 1816 Baron Baron 1862 1946 R.K. Almanak 

W.A. van Ittersum 1862 1927 E 1825 Baron Baron 1862 1927 Prot. Almanak 

J.M. van Boecop 1862 1933 E 1824 Baron Baron 1862 1933 Prot. Almanak 

W.K.G. Dittlinger 1862 1936 Ve 1900 Jonkheer Jonkheer 1900 1936 Prot. Almanak 

A.L.W. van Hugenpoth tot Aerdt 1863 1913 B26 

E 
1814 
1822 

Jonkheer 
Baron Baron 1863 1913 R.K. GKW 

F.C.V. Dommer van Poldersveldt 1863 1920 I 1818 Jonkheer Jonkheer 1863 1920 R.K. Almanak 

H.E. Ram 1864 1949 Ve 1835 Jonkheer Jonkheer 1864 1949 Prot. Zw. Arend 

C.A.J. Meijer 1864 1927 Ve 1842 Jonkheer Jonkheer 1864 1927 Prot.  

C.O.M. van Nispen tot Sevenaer 1866 1949 B26 1816 Jonkheer Jonkheer 1866 1949 R.K. GKW 

J.W.A.M. van Lamsweerde 1867 1935 
B26 

V 
E 

1814 
1817 
1832 

Jonkheer 
Baron 
Baron 

Baron 1867 1935 R.K. GKW 

J.W.G. Reigersman 1867 1920 Ve 1898 Jonkheer Jonkheer 1898 1920 Prot.  
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R. Feith 1868 1953 Ve 1901 Jonkheer Jonkheer 1901 1953 Prot. Almanak 

A.I.M.J. van Wijnbergen 1869 1950 E 1822 Baron Baron 1869 1950 R.K.  

J.C. van Reigersberg Versluys 1870 1934 Ve 1819 Jonkheer Jonkheer 1870 1934 Prot. Almanak 

F.L.H.J. Bosch van Drakestein 1871 1911 Ve 1829 Jonkheer Jonkheer 1871 1911 R.K. ILVB 

W.H. van Heeckeren van Waliën 1872 1954 B26 

E 
1814 
1819 

Jonkheer 
Baron Baron 1872 1954 Prot. Almanak 

C.J. Laman Trip 1878 1971 Ve 1817 Jonkheer Jonkheer 1878 1971 Prot.  

S. Laman Trip 1880 1971 Ve 1817 Jonkheer Jonkheer 1880 1971 Prot.  

A.D. Laman Trip 1881 1960 Ve 1817 Jonkheer Jonkheer 1881 1960 Prot.  

W.J.M. van de Poll 1882 1930 Ve 1815 Jonkheer Jonkheer 1882 1930  Zw. Arend 

F.J.M.I. van Hövell tot Westerflier 1882 1968 E 1819 Baron Baron 1882 1968 R.K. Zw. Arend 

J.A.G. de Vos van Steenwijk 1882 1961 B27 

E 
1816 
1821 

Jonkheer 
Baron Baron 1882 1961  Almanak 

G.J. Laman Trip 1883 1955 Ve 1817 Jonkheer Jonkheer 1883 1955 Prot. Zw. Arend 

J. Burmania van Andringa de Kempenaer 1883 1932 Ve 1861 Jonkheer Jonkheer 1883 1932 Prot.  

J.M. van Tuyll van Serooskerken 1886 1938 E 1822 Baron Baron 1886 1938 Prot.  

H.F.M. van Voorst tot Voorst 1886 1971 B26 

E 
1814 
1820 

Jonkheer 
Baron Baron 1886 1971 R.K.  

E.J. Strick van Linschoten 1887 1947 B28 1814 Jonkheer Jonkheer 1887 1947 Prot. Almanak 

J.E.W. Twiss Quarles van Ufford 1889 1942 Ve 1815 Jonkheer Jonkheer 1889 1942 Prot. Zw. Arend 

F.J.M. van Nispen tot Sevenaer 1894 1956 B29 1816 Jonkheer Jonkheer 1894 1956 R.K. GKW 

C.M.O. van Nispen tot Sevenaer 1895 1995 B29 1816 Jonkheer Jonkheer 1895 1995 R.K. GKW 
 
Toelichting: 
1  De benoeming betreft die in de ridderschap van Holland. 
2  De verheffing vond plaats met clausule van erkenning. 
3  De inlijving vond plaats op grond van een door de Franse koning bij diploma bevestigde Napoleontische titel. 
4  De benoeming betreft die van zijn vader in de ridderschap van Drenthe. 
5  De benoeming betreft die van zijn vader in de ridderschap van Holland. 
6  De benoeming betreft die van zijn vader in de ridderschap van Gelderland. 
7  De oorsprong van deze erkenning is niet duidelijk. 
8  De benoeming betreft die van zijn vader in de ridderschap van Overijssel. 
9  Van der Duyn voerde de titel graaf sinds het overlijden van zijn vader. 
10  Van der Duyn voerde de titel graaf niet omdat hij niet de oudste zoon was. 
11  Six voerde de titel baron niet omdat hij niet de oudste zoon was. 
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12  De benoeming betreft die van zijn vader in de ridderschap van Groningen. 
13  De benoeming betreft die van zijn grootvader in de ridderschap van Overijssel. 
14  De benoeming betreft die van zijn grootvader in de ridderschap van Gelderland. 
15  De benoeming betreft die van zijn grootvader in de ridderschap van Limburg. 
16  De verheffing vond plaats met clausule van erkenning. 
17  Six voerde de titel baron niet omdat hij niet afkomstig was uit de tak van de oudste zoon. 
18  De benoeming betreft die van zijn overgrootvader in de ridderschap van Overijssel. 
19  De benoeming betreft die van zijn grootvader in de ridderschap van Utrecht. 
20  De benoeming betreft die van zijn grootvader in de ridderschap van Groningen. 
21  De benoeming betreft die van zijn grootvader onder de Edelen van Friesland. 
22  Van Styrum voerde de titel baron na het overlijden van zijn vader. 
23  Michiels van Verduynen voerde de titel baron sinds het overlijden van zijn vader. 
24  De benoeming betreft die van zijn overgrootvader in de ridderschap van Holland. 
25  De benoeming betreft die van zijn overgrootvader in de ridderschap van Limburg. 
26  De benoeming betreft die van zijn overgrootvader in de ridderschap van Gelderland. 
27   De benoeming betreft die van zijn overgrootvader in de ridderschap van Drenthe. 
28  De benoeming betreft die van zijn overgrootvader in de ridderschap van Utrecht. 
29  De benoeming betreft die van zijn over-overgrootvader in de ridderschap van Gelderland. 
Legenda: Adels-/Titelverlening: B = benoeming in een ridderschap; E = erkenning; I = inlijving; Ve = verheffing; H = homologatie; V = verlening. 
Vermelding: de afkortingen in deze kolom verwijzen naar de diverse bronnen waarin de genoemde personen voor het eerst zijn vermeld na hun toetreding tot de adel. 
De opgenomen edellieden zijn geen bloedverwanten van leden van de ridderschap of vallen niet onder de bij tabel 1.2 genoemde relaties. Personen waarvan de kolom ‘Vermelding’ niet ingevuld is, zijn opgenomen omdat gevon-
den beroepen en/of andere gegevens en/of de geboorteplaats van hun kinderen en/of hun eigen geboorteplaats en/of hun plaats van overlijden het aannemelijk maakt/maken dat zij op enig moment in Noord-Brabant gewoond 
hebben. 
De spelling van de namen sluit aan bij die welke is gebruikt in de verschillende jaargangen van het Nederland’s Adelsboek. 
De gegevens betreffende adels- en titelverlening zijn afkomstig uit Nijkamp e.a., De Nederlandse adel en uit de verschillende jaargangen van het Nederland’s Adelsboek. 
Bron:  Almanak:  Almanak voor de provincie Noord-Braband (1815, 1819, 1821, 1826, 1829, 1833, 1834, 1836, 1837, 1839, 1842, 1843, 1844, 1847, 1850, 1853, 1854, 1855, 1856, 1858, 1861 en 1864). 
    Noordbrabantsch jaarboekje (1867, 1868, 1871 en 1872). 
    Nieuwe Bredasche Almanak (1884). 
    Almanak voor de provincie Noord-Brabant (1887-1888, 1888-1889 en 1889-1890). 
    Noordbrabantsche Almanak (1891). 
    Jaarboek voor de Provincie Noord-Brabant (1891-1892 en 1894). 

   Adresboek Gemeente ‘s-Hertogenbosch (1900-1901, 1901-1902, 1902-1903, 1905-1906, 1914-1915 en 1918). 
 AMvL:  Almanak Noordbrabantsche Maatschappij van Landbouw (1900, 1901, 1905 en 1908). 
  Casino:  NL-HtSA, 482, ASC, Notulen algemene ledenvergaderingen 1828-1853; inv.nrs. 6-7, Notulen van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen 1856-1895, 1914-1935; inv.nr. 52, reglementen  

    1839-1968. 
 Zw. Arend: NL-HtSA, 171, AsZA, inv.nrs. 1-2, Notulen van commissarissen- en algemene ledenvergaderingen 1861-1907; inv.nr. 7, reglementen 1876, 1906; inv.nrs. 24-102, rekeningen 1838/39 t/m 1918/19.  
 GKW:   Nl-HtBHIC, 216, GKW, inv.nr. 1, Handelingen van het Provinciaal Genootschap 1837; inv.nrs. 51-52, Staten van leden 1836-1949. 
 ILVB:   Nl-HtBHIC, 1232, ILVB, inv.nr. 250, Lijsten van leden in periode 1318-1993. 
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TABEL 1.4 OVERZICHT VAN HET AANDEEL POPULATIELEDEN IN HET LEDENBESTAND VAN SOCIËTEIT AMICITIA 

Periode Totaal aantal leden Adellijke leden Percentage adel 
1850-1851 42 0 0,0 
1880-1881 57 3 5,3 
1884-1885 50 3 6,0 
1888-1889 62 3 4,8 
1892-1893 60 2 3,3 
1897-1898 55 2 3,6 
1898 59 2 3,4 
1901-1902 53 2 3,8 
1907-1908 51 1 2,0 
1911-1912 48 1 2,1 

 
Bron: NL-HtSA, 170, AsA, doos 11, Reglement 1898; doos 12, Rekeningen 1814-1913. 
 
 
TABEL 1.5 OVERZICHT VAN HET AANDEEL POPULATIELEDEN IN HET LEDENBESTAND VAN SOCIËTEIT CASINO, 
1890 

Soort leden Totaal aantal leden Adellijke leden Percentage adel 
Gewone leden 219  24  11,0  
Buitenleden 21  5  23,8  
Honoraire leden 11  1  9,1  
Tijdelijke leden 5  1  20,0  
Totaal leden 256  31  12,1  

 
Bron: Naamlijst leden Casino (1890). 
 
 
TABEL 1.6 OVERZICHT VAN HET AANDEEL POPULATIELEDEN IN HET LEDENBESTAND VAN SOCIËTEIT DE ZWARTE 
AREND 

Periode Totaal aantal leden Adellijke leden Percentage adel 
Gewoon Buiten Totaal Gewoon Buiten Totaal Gewoon Buiten Totaal 

1847-1848 143 18 161 16 9  25 11,2  50,0 15,5 
1851-1852 142 23 165 12 12  24 8,5  22,2 14,5 
1856 153  153 24  24 15,7   15,7 
1860-1861 160 24 184 22 11  33 13,8  45,8 17,9 
1866-1867 172 25 197 22 8  30 12,8  32,0 15,2 
1867 163 26 189 21 9  30 12,9  34,6 15,9 
1872-1873 160 28 188 28 10  38 17,5  35,7 20,2 
1876 156 26 182 26 5  31 16,7  19,2 17,0 
1880-1881 183 26 209 28 4  32 15,3  15,4 15,3 
1887 160 23 183 24 6  30 15,0  26,1 16,4 
1890-1891 168 27 195 26 5  31 15,5  18,5 15,9 
1906 130 26 156 19 4  23 14,6  15,4 14,7 
1916 173 30 203 26 7  33 15,0  23,3 16,3 

 
Legenda: Gewoon: leden die in ’s-Hertogenbosch woonden; Buiten: leden die buiten ’s-Hertogenbosch woonden. 
Bron: NL-HtSA, 171, AsZA, inv.nr. 7, Reglementen 1856, 1867, 1876, 1887, 1906, 1916; inv.nrs. 24-102, Rekeningen 1838/39 t/m 1948/49. 
 
 
TABEL 1.7 GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE POPULATIELEDEN IN HET LEDENBESTAND VAN HET PROVINCIAAL 
GENOOTSCHAP VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN 

Regio Aantal vermeldingen Percentage van totaal 
Buiten Noord-Brabant1 37  19,5  
’s-Hertogenbosch 86  46,0  
Omgeving ’s-Hertogenbosch2 30  16,0  
Noordoost-Brabant3 4  2,0  
Zuidoost-Brabant4 13  7,0  
Midden-Brabant5 5  2,5  
West-Brabant6 13  7,0  
Totaal 188  100,0  

 
Toelichting: 
1  Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Arnhem, De Bilt, Elst, Ferweradeel, ’s-Gravenhage, Groningen, Kopenhagen, Maastricht, Middelburg, 

Roermond, Ubbergen, Utrecht, Valkenburg, Venlo, Zevenaar, Zutphen. 
2  Berlicum, Boxtel, Den Dungen, Engelen, Esch, Heeswijk, Helvoirt, Heusden, Hintham, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Vught. 
3  Boxmeer, Veghel. 
4  Eindhoven, Heeze, Helmond. 
5  Loon op Zand, Moergestel, Tilburg. 
6 Breda, Geertruidenberg, Ginneken, Oosterhout. 
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Bron: Nl-HtBHIC, 216, GKW, inv.nrs. 1-7, Handelingen van het Provinciaal Genootschap 1837-1875; inv.nrs. 10-11, Handelingen van het 
Provinciaal Genootschap 1885-1909; inv.nrs. 51-52, Staten van leden 1836-1949. 
Zie voor de wijze waarop de woonplaatsen verkregen zijn pagina 141-142. 
 
 
TABEL 1.8 GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE POPULATIELEDEN IN HET LEDENBESTAND VAN DE ILLUSTRE LIEVE 
VROUWE BROEDERSCHAP 

Regio Aantal vermeldingen Percentage van totaal 
Onbekend 9  8,0  
(van wie militair) 3  2,5  
Buiten Noord-Brabant1 24  22,0  
’s-Hertogenbosch 47  42,5  
Omgeving ’s-Hertogenbosch2 16  14,5  
Noordoost-Brabant     
Zuidoost-Brabant3 10  9,0  
Midden- Brabant4 2  2,0  
West- Brabant5 2  2,0  
Totaal 110  100,0  

 
Toelichting: 
1 Brussel, De Bilt, Elst, ’s-Gravenhage, Maastricht, Middelburg, Nijmegen, Roermond, Rotterdam, Ubbergen, Venlo, Zevenaar.  
2 Berlicum, Den Dungen, Heeswijk, Helvoirt, Hintham, Middelrode, Rosmalen, Vught. 
3  Eindhoven, Heeze, Helmond. 
4  Loon op Zand, Tilburg. 
5  Breda, Ginneken. 
Bron: Nl-HtBHIC, 1232, ILVB, inv.nr. 250, Lijsten van leden in periode 1318-1993. 
Zie voor de wijze waarop de woonplaatsen verkregen zijn pagina 141-142. 
 
 
TABEL 1.9 GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE POPULATIELEDEN IN HET LEDENBESTAND VAN SOCIËTEIT CASINO 

Regio Aantal vermeldingen Percentage van totaal 
Onbekend 11  12,1  
(van wie militair) 8  8,8  
Buiten Noord-Brabant1 3  3,3  
’s-Hertogenbosch 59  64,8  
Omgeving ’s-Hertogenbosch2 10  11,0  
Noordoost-Brabant3 1  1,1  
Zuidoost-Brabant4 3  3,3  
Midden-Brabant5 1  1,1  
West-Brabant6 3  3,3  
Totaal 91  100,0  

 
Toelichting: 
1 Elst, Maastricht, Roermond. 
2  Helvoirt, Hintham, Rosmalen, Sint-Michielsgestel, Vught. 
3  Veghel. 
4  Eindhoven. 
5 Waalwijk. 
6  Breda. 
Bron: NL-HtSA, 482, ASC, Notulen algemene ledenvergaderingen 1828-1853; inv.nrs. 6-7, Notulen van bestuurs- en algemene leden-
vergaderingen 1856-1895, 1914-1940; inv.nr. 52, Reglementen 1839-1968; inv.nr. 54, Register van namen van geïntroduceerden 1874-1881. 
Zie voor de wijze waarop de woonplaatsen verkregen zijn pagina 141-142. 
 
 
TABEL 1.10 GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE POPULATIELEDEN IN HET LEDENBESTAND VAN SOCIËTEIT DE 
ZWARTE AREND 

Regio Aantal vermeldingen Percentage van totaal 
Onbekend 9  6,0  
(van wie militair) 1  0,5  
Buiten Noord-Brabant1 15  9,5  
’s-Hertogenbosch 89  57,5  
Omgeving ’s-Hertogenbosch2 27  17,5  
Noordoost-Brabant3 1  0,5  
Zuidoost-Brabant4 9  5,5  
Midden-Brabant5 3  2.0  
West-Brabant6 2  1,5  
Totaal 155  100,0  
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Toelichting: 
1  Amsterdam, Arnhem, Elst, ’s-Gravenhage, Maastricht, Nederhemert, Nieuwer-Amstel, Nijmegen, Roermond, Soest, Valkenburg, Venlo. 
2  Boxtel, Den Dungen, Helvoirt, Hintham, Middelrode, Rosmalen, Sint-Michielsgestel, Vught. 
3  Escharen. 
4  Beek en Donk, Eindhoven, Heeze, Helmond, Sint-Oedenrode. 
5  Loon op Zand, Waalwijk. 
6 Breda, Oosterhout. 
Bron: NL-HtSA, 171, AsZA, inv.nrs. 1-2, Notulen van commissarissen- en algemene ledenvergaderingen 1861-1907; inv.nr. 7, Reglementen 
1856, 1867, 1876, 1887, 1906, 1916; inv.nr. 8, Introductieboeken 1900-1915; inv.nr. 9, Introductieboeken 1916-1940; inv.nr. 12, Ledenboek 
1889-1896, inv.nrs. 24-102, Rekeningen 1838/39 t/m 1918/19. 
Zie voor de wijze waarop de woonplaatsen verkregen zijn pagina 141-142. 
 
 
TABEL 1.11 GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE POPULATIELEDEN IN HET LEDENBESTAND VAN SOCIËTEIT AMICI-
TIA 

Regio Aantal vermeldingen Percentage van totaal 
's-Hertogenbosch 5 83,3  
Omgeving ’s-Hertogenbosch1 1 16,7  
Totaal 6 100,0  

 
Toelichting: 
1  Vught. 
Bron: NL-HtSA, 170, AsA, doos 11, Notulen van de ledenvergaderingen 1876–1949; doos 11, Reglement 1898; doos 11, Introductieboek 1876-
1951; doos 12, Rekeningen 1814-1913. 
Zie voor de wijze waarop de woonplaatsen verkregen zijn pagina 141-142. 
                                                   
1 Zie voor de wijze waarop dit is vastgesteld pagina 141-142. 
2 Zie noot 1. 
3 Zie ook Bos, Notabele ingezetenen, 245. 
4 In vrijwel alle jaargangen komen, indien van toepassing, de volgende gegevens voor: samenstelling van de Staten-Generaal; samenstelling van 
Gedeputeerde en Provinciale Staten; provinciale ambtenaren; belastingambtenaren; rechters en advocaten bij het gerechtshof, de arrondissements-
rechtbanken en kantongerechten; burgemeesters en wethouders; leden waterschaps- en polderbesturen; officieren van de schutterij en leden van 
de militieraden (in een aantal jaargangen alleen die van ’s-Hertogenbosch); leden van kerkelijke besturen (protestanten zowel op provinciaal als 
classisniveau; rooms-katholieken alleen voor ’s-Hertogenbosch) en bestuursleden van de Kamers van Koophandel. Voornamelijk met betrekking 
tot ’s-Hertogenbosch vinden we daarnaast de volgende gegevens: de samenstelling van het bestuur van ’s-Hertogenbosch; het kiescollege van    
’s-Hertogenbosch; bestuursleden van gemeentelijke en liefdadigheidsinstellingen, van verenigingen en sociëteiten en van diverse commissies. 
5 Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk, 67. 
6 Ibidem. 
7 Zie hiervoor: Van Dijck, De Bossche Optimaten, 383-387, waar een aantal keren het elitaire karakter naar voren komt in verband met de toetre-
dingsvoorwaarden voor nieuwe leden. De exclusiviteit werd tot 1855 ook gewaarborgd door het beperkte aantal leden: 36 gezworenen, 4 kandida-
ten en 4 candidandi. 
8 Van Oss, Eene Vereeniging van Vrienden, 27. Deze karakterisering wordt bevestigd door mijn eigen onderzoek. Ik heb in de notulen en leden-
lijsten maar vijf edellieden aangetroffen. 
9 Van Oss, Eene Vereeniging van Vrienden, 36-37. 
10 Luyckx, Theater in drie eeuwen, 31. 
11 Tabel 1.4. 
12 Tabel 1.5. 
13 Van Oss, Eene Vereeniging van Vrienden, 37. 
14 Tabel 1.6. 
15 Het gaat bij dit onderzoek naar de geografische spreiding om een overzicht van alle woonplaatsen waar leden tijdens hun lidmaatschap ge-
woond hebben. Dit betekent dat leden die een aantal keren verhuisd zijn ook vaker voorkomen. Het feit dat een lid soms zijn hele leven in één 
plaats woonde, geeft deze plaats geen extra gewicht. Zie voor de wijze waarop woonplaatsen verkregen zijn pagina 141-142. 
16 In deze categorie tellen alleen leden mee van wie geen enkele woonplaats bekend is. Een lid van wie bijvoorbeeld maar gedurende één jaar de 
woonplaats bekend is, telt mee in de categorie van die betreffende woonplaats en niet in de categorie ‘onbekend’. 
17 Zie voor de uitkomst tabel 1.7 tot en met tabel 1.11. 
18 Het betreft de jaren 1839 en 1918. 
19 Naamlijst leden Casino (1890). 
20 Van de volgende jaren zijn de notulen doorgenomen: 1828-1839, 1845-1849, 1856-1872, 1876-1878, 1881, 1884-1888 en 1891-1893. NL-
HtSA, 482, ASC, Notulen algemene ledenvergaderingen 1828-1853; inv.nr. 6-7, Notulen van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen 1856-
1895, 1914-1940. 
21 Van de jaren 1876-1899 zijn de notulen doorgenomen. Van 1898 is een reglement met ledenlijst aanwezig. Van de volgende boekjaren zijn de 
ledenlijsten in de rekeningen verwerkt: 1850-1851, 1880-1881, 1884-1885, 1888-1889, 1892-1893, 1897-1898, 1901-1902, 1907-1908 en 1911-
1912. NL-HtSA, 170, AsA, doos 11, Notulen van de ledenvergaderingen 1876–1949; doos 11, Reglement 1898; doos 12, Rekeningen 1814-1913. 
22 Van de jaren 1861-1918 zijn de notulen doorgenomen met nadruk op de verslagen van de ballotagecommissie. Van de jaren 1856, 1867, 1876, 
1887 en 1916 zijn de reglementen met ledenlijsten verwerkt en van de boekjaren 1847-1848, 1851-1852, 1860-1861, 1866-1867, 1872-1873, 
1880-1881 en 1890-1891 de contributieoverzichten in de rekeningen. Tevens is het ledenboek 1889-1896 verwerkt. NL-HtSA, 171, AsZA, 
inv.nrs. 1-2, Notulen van commissarissen- en algemene ledenvergaderingen 1861-1907; inv.nr. 7, Reglementen 1856, 1867, 1876, 1887, 1906, 
1916; inv.nr. 12, Ledenboek 1889-1896; inv.nrs. 24-102, Rekeningen 1838/39 t/m 1918/19. 
23 De ledenlijsten van het GKW bestrijken de volgende perioden: 1846-1854, 1855-1863, 1864-1872, 1873-1881, 1882-1890 en 1906-1930. Nl-
HtBHIC, 216, GKW, inv.nrs. 51-52, Staten van leden 1836-1949. 
24 Nl-HtBHIC, 1232, ILVB, inv.nr. 250, Lijsten van leden in periode 1318-1993. De kop van dit inventarisstuk luidt als volgt: ‘Wapenboek der 
leden van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap beginnende met den jare 1766, opvolgende het eerste boek van 1318 begin van der Broeder-
schap’. 
25 Bijlage 3 tabel 3.15. 
26 De hiaten in de ledenadministratie van het GKW zijn vanuit de handelingen aangevuld. 
27 Zie noot 1. 
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TABEL 2.1 HET ADELSBELEID TIJDENS DE REGERINGSPERIODEN VAN KONING WILLEM I EN KONING WILLEM II 

 Benoemd Erkend Ingelijfd Verheven Totaal 

Koning Willem I 

1815  1  12  53  66  
1816 181  1  6  22  210  
1817  1  3  13  17  

1818-1820  3  6  11  20  
 

1815-1820 181  6  27  99  313  
1821-1830  12  18  40  70  
1831-1840  1  13  36  50  

Koning Willem II 1840-1849 1  2  7  33  43  
 Totaal 182  21  65  208  476  

 
Bron: Van Valkenburg, ‘Adelsbeleid sedert 1813’, 60. 
 
 
TABEL 2.2 HET ADELSBELEID IN DE PERIODE 1849-1920 

 Benoemd Erkend Ingelijfd Verheven Totaal 

Koning Willem III 

1849-1860   1  6  7  
1861-1870  1 6  1  8  
1871-1880   1  8  9  
1881-1890   3  8  11  

Regentschap koningin Emma 1890-1898  1 2  4  7  

Koningin Wilhelmina 1898-1910   5  13  18  
1911-1920   2  2  4  

 Totaal  2 20  42  64  
 
Bron: Van Valkenburg, ‘Adelsbeleid sedert 1813’, 60-61. 
 
 
TABEL 2.3 HET VERHEFFINGENBELEID TIJDENS DE REGERINGSPERIODEN VAN KONING WILLEM I EN KONING 
WILLEM II 

 Regenten Algemene 
positie 
(R.K.) 

Algemene 
positie 

(protestant) 

Persoonlijke 
verdienste 

Totaal 

Koning Willem I 

1815 31  2  12  8  53  
1816 11   6  5  22  
1817 7   6    13  

1818-1820 2   4  5  11  
 

1814-1820 51  2  28  18  99  
1821-1830 9  9  16  6  40  
1831-1840 8  2  15  11  36  

Koning Willem II 1841-1849 8  5  13  7  33  
 Totaal 76  18  72  42  208  

 
Bron: Van Valkenburg, ‘Adelsbeleid sedert 1813’, 65. 
 
 
TABEL 2.4 HET VERHEFFINGENBELEID IN DE PERIODE 1849-1920 

 Regenten Algemene 
positie 
(R.K.) 

Algemene 
positie 

(protestant) 

Persoonlijke 
verdienste 

Totaal 

Koning Willem III 

1849-1860    1 5  6  
1861-1870 1      1  
1871-1880   1 1 6  8  
1881-1890 3   1 4  8  

Regentschap koningin Emma 1890-1898 2  1  1  4  

Koningin Wilhelmina 1898-1910 9   3 1  13  
1911-1920 2      2  

 Totaal 17  2 6 17  42  
 
Bron: Van Valkenburg, ‘Adelsbeleid sedert 1813’, 65.  
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TABEL 2.5 BENOEMINGEN IN DE ‘BRABANTSE’ ADEL in 1814, OP VOLGORDE VAN VERMELDING OP DE LEDENLIJST 
VAN DE RIDDERSCHAP 

Naam geslacht Benoemde persoon Akte van bewijs Benoemingen in andere ridder-
schappen 

Jaar Ridderschap 
Bowier1

 M. 31-07-1816   

Van Bylandt W.F.  1814 3 x Gelderland 
1815 1 x Holland 

Van Dopff A. 31-07-1816 1816 2 x Limburg 
Van der Dussen J. 24-08-18162   
De Senarclens de Grancy O.A.M.W. 31-07-1816   
Van Gronsfeld Diepenbroeck-Impel W.A.L.    

Van Hogendorp D.J.F. 16-10-1816 1814 1 x Holland 
1815 1 x Holland 

Van Hugenpoth van Stockum J.B.J.H.O.A. 3 1814 1 x Gelderland 
Van Kretschmar J.C. 31-07-1816   
De Raet J.B.F.W. 16-10-1816   
Van Sasse van Ysselt L.F.J.J.J. 01-10-1816   
De Smeth Th. 09-01-1817   
Sweerts de Landas J.D. 09-01-1817 1816 1 x Gelderland 

Van Tuyll van Serooskerken J.D.  1814 4 x Utrecht 
1814 1 x Zeeland 

De Voocht A.J.J.C. 31-07-1816   
Half-Wassenaer J.W. 22-10-1821   

 
Toelichting: Alle benoemingen in 1814 vonden plaats bij SB nr. 14 van 28 augustus 1814. 
1  De broer van M. Bowier werd op 5 september 1821 verheven. Zie tabel 2.9 en tabel 2.15. 
2  Bij KB nr. 127 van 4 april 1817 werd bepaald dat door jonkheer J. van der Dussen een akte van bewijs diende te worden gelicht , tenzij hij 

kon aantonen dat zijn familie sedert 1579 in één der ridderschappen verschreven was geweest. Bij KB nr. 49 van 23 juli 1818 werd bepaald 
dat aan jonkheer J. van der Dussen een akte van bewijs zou worden uitgereikt, nadat deze de aanvankelijk bezwaren tegen het l ichten hiervan 
had laten vallen. Nijkamp e.a., De Nederlandse adel, 81. 

3  Bij KB nr. 7 van 7 augustus 1819 werd jonkheer J.B.H.J.O.A. van Hugenpoth van Stockum vrijgesteld van het lichten van een diploma van 
erkenning. Nijkamp e.a., De Nederlandse adel, 122. 

Legenda: Benoemingen in andere ridderschappen: leden van hetzelfde geslacht. 
Bron: Nijkamp e.a., De Nederlandse adel. 
 
 
TABEL 2.6 BENOEMINGEN IN DE ‘BRABANTSE’ ADEL IN 1815, OP VOLGORDE VAN VERMELDING OP DE LEDENLIJST 
VAN DE RIDDERSCHAP 

Naam geslacht Benoemde persoon Akte van bewijs Benoemingen in andere ridder-
schappen 

Jaar Ridderschap 

Van Reede J.R.G.  1814 3 x Gelderland 
 3 x Utrecht 

Trip J.L. 31-07-1816   
 
Toelichting: Alle benoemingen vonden plaats bij KB nr. 65 van 28 maart 1815. 
Legenda: Benoemingen in andere ridderschappen: leden van hetzelfde geslacht. 
Bron: Nijkamp e.a., De Nederlandse adel. 
 
 
TABEL 2.7 ERKENNINGEN IN DE ‘BRABANTSE’ ADEL, OP CHRONOLOGISCHE VOLGORDE 

Naam geslacht Erkende persoon Datum Besluit 
Van Heeckeren (van Brandsenburg)1 L.C.H. 26-02-1819 KB nr. 96 
Van Lawick H.J. 31-10-1893 KB nr. 31 

 
Toelichting: 
1  Bij KB nr. 96 van 26 februari 1819 werd op verzoek van jonkheer E.F. van Heeckeren van Enghuizen voor hem en alle andere wettige leden 

van zijn geslacht erkend de titel van baron. In de jaren 1814, 1815 en 1816 waren er al leden van dit geslacht benoemd in de ridderschappen 
van Gelderland en Utrecht. Nederland’s Adelsboek (1994), 214. 

Bron: Nederland’s Adelsboek. 
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TABEL 2.8 INLIJVINGEN IN DE ‘BRABANTSE’ ADEL, OP CHRONOLOGISCHE VOLGORDE 

Naam geslacht Ingelijfde persoon Datum Besluit 
Von Geusau1 W.A.A.L. 08-07-1816 KB nr. 57 
De Beijer C.Th. 30-06-1820 KB nr. 94 
De van der Schueren J.F. en L.J.H. 19-02-1821 KB nr. 106 
De Girard de Mielet van Coehoorn2 J.Ph. 06-04-1828 KB nr. 36 
Von Schmidt auf Altenstadt3 J.H.A. en J.C.F. 19-11-1839 KB nr. 100 
Custis J.4 15-05-1862 KB nr. 77 

De Grez J.L.5 02-12-1880 KB nr. 26 
J.M.H.J.6 27-11-1881 KB nr. 22 

 
Toelichting: 
1  Van het geslacht Von Geusau werd in 1842 één lid benoemd in de ridderschap van Limburg. Nijkamp e.a.,  De Nederlandse adel, 94. 
2 Bij KB nr. 71 van 24 januari 1823 werd J.Ph. Girard de Mielet van Coehoorn ‘diligent’ verklaard ter zake van later door hem in te dienen 

bewijzen van adeldom. Dit zal verband hebben gehouden met de termijn van zes maanden waarbinnen volgens het KB nr. 1 van 26 januari 
1822 adeldom moest worden aangevraagd. Nijkamp e.a., De Nederlandse adel, 96. 

3 Bij Koninklijke dispositie nr. 6 van 27 december 1841 werd aan de jonkheren J.H.A. en J.C.F. von Schmidt auf Altenstadt vrijstelling ver-
leend van taxa. Nijkamp e.a., De Nederlandse adel, 195. 

4 Inlijving vond plaats op basis van de afstamming van C.F. Custis die op 13 mei 1727 een adelsdiploma ontving. Er bestond geen bezwaar 
tegen de inlijving van Custis, want hij leefde als rentenier met enig vermogen in ’s-Hertogenbosch waar hij met weinig mensen omging. 
HRvA, AHRvA, inv.nr. 150, Notulen 1859, nr. 39 en inv.nr. 152, Notulen 1864, nr. 49. 

5 Inlijving vond plaats op basis van vermeende afstamming van het oude adellijke Brabantse geslacht De Grez. Nederland’s Adelsboek (1993), 
492. Op 11 september 1841 werd de broer van J.L. de Grez verheven. Zie tabel 2.9 en tabel 2.15. In eerste instantie adviseerde de Hoge Raad 
van Adel om te verheffen met clausule van inlijving. Tevens moest De Grez zijn bloedverwantschap met de in 1841 geadelde De Grez (zijn 
broer) aantonen. Na nieuwe bewijzen werd hij verheven. HRvA, AHRvA, inv.nr. 157, Notulen 1879, nr. 6 en Notulen 1880, nr. 6. 

6 De vader van J.M.H.J. de Grez werd op 11 september 1841 verheven. Zie tabel 2.9 en tabel 2.15. De inli jving van J.M.H.J. de Grez vond 
plaats op basis van uitbreiding van het verheffingsbesluit van 1841. Een verzoek om een titel werd afgewezen. Nijkamp e.a.,  De Nederlandse 
adel, 101. Voor zijn adellijke afstamming deed De Grez een beroep op de bewijsvoering van zijn oom J.L. de Grez. Het verzoek om een ho-
gere titel (ridder) werd afgewezen omdat zijn argumentatie niet voldoende was en zijn persoonlijke verdiensten ook geen aanleiding gaven 
tot verlening van een titel. HRvA, AHRvA, inv.nr. 158, Notulen 1881, nr. 10/2. 

Bron: Nijkamp e.a., De Nederlandse adel en Nederland’s Adelsboek. 
 
 
TABEL 2.9 VERHEFFINGEN IN DE ‘BRABANTSE’ ADEL, OP CHRONOLOGISCHE VOLGORDE 

Naam geslacht Verheven persoon Datum Besluit 
Van der Brugghen J.C.G. 15-04-1815 KB nr. 17 
Speelman1 C.J. 27-09-1817 KB nr. 64 
Bowier2 H. 05-09-1821 KB nr. 21 
Martini H.B. 29-08-1822 KB nr. 69 
Van der Beken Pasteel3 J.J. 17-10-1822 KB nr. 21 
De la Court P.E.A. 17-06-1823 KB nr. 95 
De Jonge van Zwijnsbergen4 M.B.W. 01-10-1825 KB nr. 213 
Van Beresteijn5 P.A., J. en H. 01-10-1825 KB nr. 213 
Van Harencarspel Eckhardt6 F. 05-11-1825 KB nr. 85 
De Kuijper J.F. 04-07-1829 KB nr. 228 
Van Rijckevorsel (van Kessel)7 A.Th. 15-09-1829 KB nr. 4 
Van Thije Hannes W.H. 03-03-1830 KB nr. 26 
Bangeman Huijgens C.D.E.J. 19-06-1830 KB nr. 95 
De Roock8 P. 30-07-1830 KB nr. 93 
De Jong van Beek en Donk J. 30-06-1831 KB nr. 73 
Verheyen F.X. 13-10-1831 KB nr. 27 
Van Meeuwen P.A. 23-07-1834 KB nr. 96 
Wesselman C.F. 01-05-1841 KB nr. 10 
Stern J.L. 02-05-1841 KB nr. 7 
Smits (van Eckart)9 J.J. 10-05-1841 KB nr. 89 
De Grez10 H.F. 11-09-1841 KB nr. 81 
Des Tombe A.H. 06-09-1844 KB nr. 223 
Van der Does de Willebois11 J.M.B.J. en P.J.A.M. 18-10-1877 KB nr. 2 
De Roy (van Zuidewijn) B.M.A.A. en R.F.M.A. 09-04-1895 KB nr. 22 
Reigersman A. 05-11-1898 KB nr. 71 
Dittlinger12 V. 21-12-1900 KB nr. 63 
Van Bommel J.B. 06-12-1905 KB nr. 72 
De Ranitz J.H. 09-05-1908 KB nr. 38 
Smits (van Oyen)13 Th.G.M. 16-12-1909 KB nr. 40 

 
Toelichting: 
1  De adelslijst 1825 vermeldt C.J. Speelman ten onrechte met de titel ridder-baronet (wat hij overigens wel was), overgaande bij recht van 

eerstgeboorte; in de adelslijst 1898 gecorrigeerd. Nijkamp e.a., De Nederlandse adel, 207. 
2  De broer van H. Bowier was op 28 augustus 1814 benoemd in de ridderschap. Zie tabel 2.5. 
3 J.J. van der Beken Pasteel was de vader van het lid van de ridderschap M.A.J. van der Beken Pasteel. De verheffing vond plaat s met clausule 

van erkenning. Nijkamp e.a., De Nederlandse adel, 40. 
4  In 1814 werd één lid van het geslacht erkend als Edele van Zeeland. Nijkamp e.a., De Nederlandse adel, 128. 
5  In totaal werden vier leden van het geslacht verheven. Bij Koninklijke dispositie nr. 119 van 16 oktober 1825 werd bepaald dat H. van 

Beresteijn in KB nr. 213 was begrepen en dat zijn naam erin mocht worden bijgeschreven. Nijkamp e.a., De Nederlandse adel, 44. 
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6  De verheffing vond plaats met clausule van inlijving. Nijkamp e.a., De Nederlandse adel, 83. 
7  Bij KB nr. 57 van 5 oktober 1843 werd aan A.Th van Rijckevorsel vergund de naam Van Rijckevorsel van Kessel te voeren. Nijkamp e.a.,  

De Nederlandse adel, 189. 
8  Met KB nr. 66 van 20 februari 1816 werd P. de Roock verheven. Deze verheffing werd met KB nr. 102 van 16 maart 1816 weer ingetrokken 

omdat hij nog minderjarig was. Bij Koninklijke dispositie nr. 10 van 7 april 1831 werd hem vergund de in 1816 geldende tarieven voor taxa 
en leges te voldoen. Nijkamp e.a., De Nederlandse adel, 186. 

9  Bij KB nr. 52 van 28 maart 1843 werd aan J.J. Smits vergund de naam Smits van Eckart te voeren. Nijkamp e.a.,  De Nederlandse adel, 205. 
10  Op 2 december 1880 werd de broer van H.F. de Grez ingelijfd en op 27 november 1881 zijn zoon. Zie tabel 2.8. Bij Koninklijke dispositie 

nr. 63 van 19 januari 1842 werd aan jonkheer H.F. de Grez  vrijstelling verleend van taxa. Nijkamp e.a.,  De Nederlandse adel, 101. 
11  De verheffing vond plaats met vrijstelling van taxa. Het betrof geen verzoek, dus vrijstelling was overbodig. Nijkamp e.a., De Nederlandse 

adel, 241. 
12  V. Dittlinger was de vader van W.K.G. Dittlinger (zie bijlage 1 tabel 1.3). 
13  Bij KB nr. 9 van 10 juli 1926 werd aan Th.G.M. Smits vergund de naam Smits van Oyen te voeren. Nijkamp e.a., De Nederlandse adel, 205. 
Bron: Nijkamp e.a., De Nederlandse adel en Nederland’s Adelsboek. 
 
 
TABEL 2.10 DEELNEMERS VAN DE VERGADERING VAN NOTABELEN OP 29 MAART 1814 IN AMSTERDAM DIE DAAR-
NA DEEL UITMAAKTEN VAN DE ADEL IN NOORD-BRABANT, OP ALFABETISCHE VOLGORDE 

Naam Nob. Titel Religie Jaar 
H. Bowier Ve Jhr. Prot. 1821 
J.C.G. van der Brugghen Ve Jhr. Prot. 1815 
W.F. van Bylandt B Graaf Prot. 1814 
P.E.A. de la Court Ve Jhr. R.K. 1823 
J.W. Half-Wassenaer B Jhr. R.K. 1814 
D.J.F. van Hogendorp B Graaf Prot. 1814 
J. de Jong van Beek en Donk Ve Jhr. Prot. 1831 
J.F. de Kuijper Ve Jhr. R.K. 1829 
H.B. Martini Ve Jhr. Prot. 1822 
O.A.M.W. de Senarclens de Grancy B Baron Prot. 1814 
Th. de Smeth B Baron Prot. 1814 
W.H. van Thije Hannes Ve Jhr. Prot. 1830 
J.L. Trip B Jhr. Prot. 1815 
F.X. Verheyen Ve Jhr. R.K. 1831 
A.J.J.C. de Voocht B Jhr. R.K. 1814 

 
Legenda: Nob.: B = benoemd, Ve = verheven; Titel: (eventueel later) toegekende titel. 
Bron: www.parlement.com/id/vjhljhh5mskc/samenstelling_van_de (geraadpleegd op 25 februari 2015), Nijkamp e.a., De Nederlandse adel en 
Nederland’s Adelsboek. 
 
 
TABEL 2.11 DEELNEMERS VAN DE VERGADERING VAN NOTABELEN OP 29 MAART 1814 IN AMSTERDAM DIE DAAR-
NA GEEN DEEL UITMAAKTEN VAN DE ADEL IN NOORD-BRABANT MAAR WEL EEN POLITIEKE FUNCTIE BEKLEED-
DEN, OP ALFABETISCHE VOLGORDE 

Naam Functie Periode Naam Functie Periode 

G. van Beverwijk Lid G.S. 1816-1850 S.B. Jantzon Lid P.S. 1816-1820 
Lid P.S. 1814-1816 A.F. Mulders Lid P.S. 1841-1850 

A.J.L. Borret 
Lid G.S. 1814-1821 G.W. Panneboeter Lid G.S. 1814-1820 

Gouverneur 1842-1850 Lid P.S. 1820-1827 
CdK 1850-1856 J.A. Rietvelt Lid P.S. 1814-1825 

J. Brouwers Lid G.S. 1821-1823 
A.J.J.H. Verheijen 

Lid G.S. 1814-1815 
Lid P.S. 1820-1821 Lid T.K. 1815-1829 

J.S. Hallungius Lid P.S. 1814-1829 Lid T.K. 1832-1833 
M.J.J. van de Heuvel Lid G.S. 1814-1816 J.Ch. van Voss Lid P.S. 1816-1818 
M. Huijsmans Lid P.S. 1814-1819 J.J.F. van Zurpele Lid P.S. 1819-1826 

 
Legenda: Functie: Lid P.S. = Lid van Provinciale Staten van Nood-Brabant; Lid G.S. = Lid van Gedeputeerde Staten (en ook van Provinciale 
Staten) van Noord-Brabant; Lid T.K.: Lid van de Tweede Kamer; Gouverneur = Gouverneur in Noord-Brabant; CdK = Commissaris des Konings 
in Noord-Brabant. 
Bron: www.parlement.com/id/vjhljhh5mskc/samenstelling_van_de (geraadpleegd op 25 februari 2015). 
 
 
TABEL 2.12 ANALYSE DOOR VAN MEEUWEN VAN DE BENOEMINGEN IN DE ‘BRABANTSE’ ADEL, OP VOLGORDE 
VAN VERMELDING OP DE LEDENLIJST VAN DE RIDDERSCHAP 

Naam Nob. Titel Religie Woonplaats Brabander Toevoegingen 

M. Bowier Ve Jhr. Prot. ’s-Hertogenbosch Brabander 
Anti-patriot, Oranjege-
zind, hij en zijn vader 
functies in Brabant 

W.F. van Bylandt E; I1 Graaf Prot.  Brabander 
Oranjegezind, Lodewijk 
Napoleon, h. Mastland, 
vader commandant Breda 

A. van Dopff E2 Jhr. Prot. Udenhout Geen 
Oranjegezind, jachtrecht 
in Udenhout, vader com-
mandant Breda3 
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Naam Nob. Titel Religie Woonplaats Brabander Toevoegingen 

J. van der Dussen Ve Jhr. Prot. ’s-Hertogenbosch Geen 

Oranjegezind, ambtman 
van Grave en land van 
Cuijk, voorvaderen be-
stuurders 

O.A.M.W. de Senarclens de 
Grancy I4 Baron Prot. Sint-Michielsgestel Via bezit 

moeder 
Fransgezind, h. Haanwijk, 
heerlijkheid Boxtel 

W.A.L. van Gronsfeld 
Diepenbroeck-Impel E Graaf Prot. Beers bij Grave Brabander 

Franse benoemingen, h. 
Broekhof, heerlijkheid 
Werkendam, functies in 
Grave en Beers, vader en 
grootvader in ridderschap 
van Kleef 

D.J.F. van Hogendorp E Graaf Prot. Tilburg Oud Brabants 
geslacht 

Lodewijk Napoleon, 
Oranjegezind, heerlijk-
heid Tilburg en Goirle, 
voorvaderen drossaard 
Steenbergen 

J.B.J.H.O.A. van Hugenpoth 
van Stockum E Baron R.K. Boxmeer Brabander 

door huwelijk 

Vader en grootvader lid 
ridderschap van Overbe-
tuwe 

J.C. van Kretschmar I5 Jhr. Prot.  Geen 
Lodewijk Napoleon, 
heerlijkheid Veen, vader 
gouverneur van Heusden 

J.B.F.W. de Raet E6 Jhr. R.K. Boxmeer Oud Brabants 
geslacht 

Laatste drie generaties in 
Boxmeer, hoge functies 
onder graven Van den 
Bergh, h. de Wijer 

L.F.J.J.J. van Sasse van 
Ysselt Ve Jhr. R.K. Boxmeer 

Brabander 
door huwelijk 

vader 

Lodewijk Napoleon, 
Oranjegezind, in 16e en 
17e eeuw publieke func-
ties buiten Brabant 

Th. de Smeth I7 Baron Prot.  Geen 
Oranjegezind, heerlijk-
heid Deurne, koopmans-
bankiersgeslacht 

J.D. Sweerts de Landas E Baron Prot.  Oud Brabants 
geslacht 

Oranjegezind, heerlijk-
heid Oirschot, vanaf ca. 
1600 betrokken bij be-
stuur Kempen en Stad en 
Meierij van                    
’s-Hertogenbosch 

J.D. van Tuyll van Seroos-
kerken E Baron Prot. Heeze Brabander Heerlijkheid Heeze-

Leende-Zesgehuchten 

A.J.J.C. de Voocht Ve Jhr. R.K. Tongelre Oud Brabants 
geslacht 

Regeringsgezind, h. Het 
Hof te Tongelre, geen 
publieke functies vanwe-
ge geloof 

J.W. Half-Wassenaer Ve Jhr. R.K. ’s-Hertogenbosch Brabander 

Heerlijkheid Onsenoort en 
Nieuwkuijk, functies in 
Franse tijd, vader patriot 
met functies in Franse 
tijd, grootgrondbezitter 

J.R.G. van Reede E8 Jhr. Prot.  Geen 
Heerlijkheid Doeveren, 
vader lid ridderschap van 
Utrecht 

J.L. Trip Ve Jhr. Prot. Princenhage Geen h. Zoutlandt, drossaard 
van Zevenbergen 

 
Toelichting: 
1  De titel graaf is volgens Van Meeuwen een indicatie voor erkenning. Deze titel is echter via homologatie verkregen, zodat de erkenning is op 

te vatten als inlijving. 
2  In 1822 volgde voor de leden van het geslacht Van Dopff de erkenning van de titel baron. Hoewel A. van Dopff het predicaat jonkheer 

voerde, is de indicatie ‘erkenning’ dus terecht. Omdat de titel niet gehomologeerd werd, kan er geen sprake zijn van inlijving. De reden hier-
voor was dat de familie al enkele generaties in Nederland woonde. Nijkamp e.a., De Nederlandse adel, 82; Van Meeuwen, De Ridderschap 
van Noord-Brabant, 48. 

3  Van Meeuwen stelt dat A. van Dopff niet door Hultman voorgedragen was. Van Meeuwen, De Ridderschap van Noord-Brabant, 37. Vol-
gens Van Kempen stond hij wel op de voordracht van Hultman. Van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties, 65 tabel 3. 

4  De titel baron is een indicatie voor erkenning of inlijving. Van Meeuwen zal voor inlijving gekozen hebben omdat het hier een van oorsprong 
buitenlands geslacht betrof. 

5  Het predicaat jonkheer is een indicatie voor verheffing. Van Meeuwen heeft toch voor inlijving gekozen omdat in 1826 andere leden van het 
geslacht werden ingelijfd met het predicaat jonkheer. Van Meeuwen, De Ridderschap van Noord-Brabant, 52. 

6  Het predicaat jonkheer is een indicatie voor verheffing. Van Meeuwen heeft toch voor erkenning gekozen omdat een ander lid van het 
geslacht in 1843 werd erkend met de titel baron. Nijkamp e.a., De Nederlandse adel, 37. 

7  De titel baron is een indicatie voor erkenning of inlijving. Bij de familie De Smeth is sprake van inlijving omdat deze de ti tel des Russischen 
Rijksbaron voerde. 
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8  In 1822 volgde voor de leden van het geslacht Van Reede titelverlening. Hoewel J.R.G. van Reede het predicaat jonkheer voerde, is de 
indicatie erkenning dus terecht. Nijkamp e.a., De Nederlandse adel, 176-177. 

Legenda: Nob. (indeling benoemden in categorieën): E = erkenning, I = inlijving, Ve = verheffing; Titel: (eventueel later) toegekende titel; 
Woonplaats: woonplaats ten tijde van de benoeming; Brabander: aanduiding van de band met de provincie volgens de criteria van Van Meeuwen; 
Toevoegingen: de criteria die Van Meeuwen gebruikt heeft voor zijn analyse.  
Bron: Van Meeuwen, De Ridderschap van Noord-Brabant. 
 
 
TABEL 2.13 ANALYSE VAN DE INLIJVINGEN IN DE ‘BRABANTSE’ ADEL, OP CHRONOLOGISCHE VOLGORDE 

Naam Titel Religie Woonplaats Brabander Toevoegingen 

W.A.A.L. von Geusau Jhr. Prot. Sint-Michielsgestel Geen Militair geslacht, vanaf 1810 
in Brabant 

C.Th. de Beijer Baron Prot ’s-Hertogenbosch Brabander Vader militair geboren in       
’s-Hertogenbosch 

J.F. en L.J.H. de van der 
Schueren Ridder R.K. ’s-Hertogenbosch Brabander Belgisch schepenengeslacht, 

vader maire van Vught 

J.Ph. de Girard de Mielet van 
Coehoorn Baron Prot. Sint-Oedenrode Geen 

Militair met grond in Brabant, 
vanaf ongeveer 1820 in Bra-
bant 

J.H.A. en J.C.F. von Schmidt 
auf Altenstadt Jhr. Prot. Sint-Oedenrode Geen Vader militair in Ned.-Indië, 

vanaf 1789 in Brabant 

J. Custis Jhr. R.K. ’s-Hertogenbosch Geen Belgisch geslacht, vanaf 1840 
in Brabant 

J.L. de Grez1 Jhr. R.K. Ginneken Brabander Belgisch geslacht, vader 
apotheker te Breda 

 
Toelichting: 
1  Zie voor de beoordeling van J.M.H.J. de Grez de verheffing van zijn vader H.F. de Grez. 
Legenda: Woonplaats: woonplaats ten tijde van de inlijving; Brabander: aanduiding van de band met de provincie. 
 
 
TABEL 2.14 ANALYSE VAN DE VERHEFFINGEN IN DE ‘BRABANTSE’ ADEL, OP CHRONOLOGISCHE VOLGORDE 

Naam Titel Religie Woonplaats Brabander Toevoegingen 

J.C.G. van der Brugghen Jhr. Prot. Aarle-Rixtel Geen 
Sinds 1778 heerlijkheid Croy 
en Stiphout, kwartierdrost 
Eindhoven, notabele 1814 

C.J. Speelman* Jhr. Prot. Heeswijk Brabander 

Grootvader schepen van              
’s-Hertogenbosch en heerlijk-
heid Nuland en Heeswijk, 
vader notabele in Leiden en 
heerlijkheid Heeswijk, zelf 
functies in Franse tijd 

H. Bowier* Jhr. Prot. Rosmalen Brabander 

Vader schepen van               
’s-Hertogenbosch en drossaard 
Boxtel, zelf broer van M. 
Bowier, gerechtelijke functies 
Bataafs-Franse tijd, notabele 
1814, advocaat-fiscaal 

H.B. Martini* Jhr. Prot. ’s-Hertogenbosch Oud-
Brabants 

Eind 17e eeuw in ’s-Herto-
genbosch, hoge functies in    
’s-Hertogenbosch, zelf gema-
tigd patriot, functies bij raad- 
en leenhof van Brabant en 
domeinen, notabele 1814 

M.A.J. van der Beken Pasteel* Jhr. R.K. Eindhoven 
Brabander 

door  
huwelijk 

Belgisch geslacht met publie-
ke functies, Belgische leden 
van adel, clausule van erken-
ning, heerlijkheid Aalst 

P.E.A. de la Court* Jhr. R.K. ’s-Hertogenbosch Brabander 

Belgisch geslacht, vader o.a. 
drost van Gemert, zelf o.a. 
landdrost van Brabant, notabe-
le 1814 

M.B.W. de Jonge van Zwijns-
bergen* Jhr. Prot. Helvoirt 

Geen,  
moeder 

Brabantse 

Zeeuws geslacht waarvan 
meerdere generaties officiële 
functies vervulden, vader 
notabele 1814, landgoed 
Zwijnsbergen, vermogend 

P.A., J. en H. van Beresteijn* Jhr. Prot. Vught Oud-
Brabants 

Voorvader in 1741 genatura-
liseerd tot Brabander, vader 
raad en vroedschap van        
’s-Hertogenbosch, J. functies 
in Bataafs-Franse tijd 
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Naam Titel Religie Woonplaats Brabander Toevoegingen 

F. van Harencarspel Eckhardt* Jhr. Prot. ’s-Hertogenbosch Geen 

Vader burgemeester Haarlem 
en lid Staten-Generaal, zelf 
directeur registratie en domei-
nen Brabant 

J.F. de Kuijper* Jhr. R.K. Veghel 
Geen,  

moeder 
Brabantse 

Erfsecretaris en burgemeester 
van Veghel, notabele 1814 

A.Th. van Rijckevorsel (van 
Kessel)* Baron R.K. ’s-Hertogenbosch Oud-

Brabants 

Vader vermogend met functies 
in Bataafs-Franse tijd en 
notabele 1814, zelf ontvanger 
belastingen en heerlijkheid 
Kessel 

W.H. van Thije Hannes* Jhr. Prot. ’s-Hertogenbosch Geen 

Vader drossaard en dijkgraaf 
van Empel en Meerwijk en 
advocaat in de hoven van 
Holland en Brabant, zelf o.a. 
maire en mede-burgemeester 
’s-Hertogenbosch, notabele 
1814, heerlijkheid Meerwijk 

C.D.E.J. Bangeman Huijgens* Jhr. Prot. Sint-Oedenrode Brabander 

Vader tot 1797 in Brabant, 
zelf diplomaat, k. Henkens-
hage, gehuwd met Deense 
gravin 

P. de Roock Jhr.  ‘s-Hertogenbosch Geen 
Zaltbommels regenten-
geslacht, vader diverse func-
ties Hedel, zelf advocaat 

J. de Jong van Beek en Donk* Jhr. Prot. Beek en Donk Oud-
Brabants 

Grootvader heerlijkheid Beek 
en Donk en k. Frisselstein, 
vader idem en erfsecretaris 
Erp en Veghel, zelf heerlijk-
heid Beek en Donk, notabele 
1814, burgemeester Beek en 
Donk, lid Gedeputeerde Staten 

F.X. Verheyen* Jhr. R.K. ’s-Hertogenbosch Oud-
Brabants 

17e eeuw president-schepen 
Oirschot, grootvader en vader 
drossaard Bokhoven, vader 
functies in Bataafs-Franse tijd, 
zelf notabele 1814, griffier 
Provinciale Staten 

P.A. van Meeuwen* Jhr. R.K. ’s-Hertogenbosch Oud-
Brabants 

Geslacht uit Oss met openbare 
functies in 17e eeuw, vader 
secretaris diverse dorpen, zelf 
secretaris Oss, lid Provinciale 
Staten en Tweede Kamer 

C.F. Wesselman Jhr. Prot. Helmond Brabander 

Vader vanaf 1781 heerlijkheid 
Helmond, vermogend en lid 
Provinciale Staten, zelf maire 
Helmond en districts-
commissaris 

J.L. Stern Jhr. Prot. Vught Geen Provinciaal inspecteur regi-
stratie 

J.J. Smits van Eckart* Jhr. R.K. Eindhoven Oud-
Brabants 

In 17e eeuw schepen en burge-
meester in Mierlo, fabrikant, 
vermogend, lid Provinciale 
Staten, heerlijkheid Eckart 

H.F. de Grez Jhr. R.K. Breda Brabander Belgisch geslacht, vader 
apotheker Breda 

A.H. des Tombe Jhr. Prot. Tilburg Brabander 

Grootvader militair, vader 
ontvanger belastingen en 
adjunct-houtvester, oom 
ingelijfd op basis Napoleonti-
sche titel, zelf militair 

J.M.B.J. en P.J.A.M. van der 
Does de Willebois Jhr. R.K. ’s-Hertogenbosch Brabander 

Belgisch geslacht, vader 
geneesheer ’s-Hertogenbosch, 
PJAM CdK in Limburg, 
minister, JMBJ president 
rechtbank, lid Tweede Kamer 

B.M.A.A. en R.F.M.A. de Roy 
(van Zuidewijn) Jhr. R.K. Breda/Teteringen Brabander 

Overgrootvader en grootvader 
advocaat Raad van Brabant, 
kantonrechter en burgemees-
ter, heerlijkheid Zuidewijn-
Capelle 
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Naam Titel Religie Woonplaats Brabander Toevoegingen 

A. Reigersman Jhr. Prot. Breda Brabander 

Grootvader notabele 1814 en 
lid Tweede Kamer, zelf grif-
fier rechtbank en lid gemeen-
teraad Breda 

V. Dittlinger Jhr. Prot. ’s-Hertogenbosch Geen Grootvader militair in staten-
dienst, vader militair 

J.B. van Bommel Jhr. R.K. Vught Brabander 
Familie behoorde al enkele 
generaties tot aanzienlijken 
van ’s-Hertogenbosch 

J.H. de Ranitz Jhr. Prot. ’s-Hertogenbosch Geen 
Vader notabele in provincie 
Groningen, zelf officier van 
justitie 

Th.G.M. Smits Jhr. R.K. Eindhoven Oud-
Brabants 

Zie Smits van Eckart; zelf 
vermogend, lid Gedeputeerde 
Staten, heerlijkheden Eckart 
en Oijen 

 
Toelichting: De met * gemarkeerde geslachten zijn ook door Van Meeuwen geanalyseerd. Zie Van Meeuwen, De Ridderschap van Noord-
Brabant. 
 
 
TABEL 2.15 INFORMATIE UIT HET ARCHIEF VAN DE HOGE RAAD VAN ADEL BETREFFENDE DE VERHEFFINGEN IN 
DE ‘BRABANTSE’ ADEL, OP CHRONOLOGISCHE VOLGORDE 

Naam Op lijsten Verh. Informatie archief Hoge Raad van Adel 

J.C.G. van der 
Brugghen 

Notabelen 
1814 1815 

1814: verzoek om benoeming in de ridderschap; 1817: verzoek om diploma 
niet te hoeven lichten (stuurde blijkbaar op erkenning aan), verzoek voorlopig 
ingewilligd; 1819: besluit dat hij tot nader bewijs verheven bleef.1 

C.J. Speelman Hultman 1817 

1814: verzoek om beschreven te worden in de ridderschap, familie sinds 1700 
in de Meierij aanwezig, overgrootvader oud-gouverneur van Nederlands-Indië, 
door Engelse koning verheven tot baronet; advies: alleen diploma is onvol-
doende bewijs; Speelman bevestigde in juni 1817 geen verdere bewijzen te 
kunnen verkrijgen, zag van verzoek af; in september alsnog verheven.2 

H. Bowier Notabelen 
1814 1821 

1821: verzoek om erkenning of desnoods verheffing; rapporteur Snouckaert: 
heeft samen met zijn twee broers in 1814 al een verzoek gedaan, waarop Maar-
ten Bowier in de ridderschap is benoemd, beroept zich op Engelse adel maar 
dat kan, al wordt het bewijs geleverd, geen reden voor inlijving zijn, dus blijft 
over verheffing.3 

H.B. Martini 
Hultman 

Notabelen 
1814 

1822 

1814: verzoek om inlijving, bewijzen onder meer verklaring over de adel van 
een geslacht Martini dat in 1330 vanuit Calabrië overkwam en onbewezen 
geslachtslijst vanaf Willem Martini, vertrouweling van Prins Willem I; advies: 
er worden geen bewijzen geleverd, benoeming hangt af van Zijne Majesteit 
(ZM); 1821 herhaling verzoek om erkenning of inlijving en bij gebrek aan 
bewijs verheffing.4 

M.A.J. van der 
Beken Pasteel  1822 

1820: verzoek van J.J. van der Beken Pasteel te Leuven om erkenning, bewij-
zen onder andere genealogieën; rapporteur Snouckaert: genealogie is tegen-
strijdig, andere afstammingsbewijzen gevraagd, stukken ontvangen; rapport 
Ministerie van Justitie uit 1822: voorliggende verzoek kan niet worden gehono-
reerd, op verzoek daartoe ZM wel tot verheffing genegen.5 

P.E.A. de la Court Notabelen 
1814 1823 

1817: verzoek om verheffing, heeft aanzienlijke voorouders; advies: geen 
persoonlijke verdiensten bekend, hangt af van ZM; 1820 herhaling vorig ver-
zoek; advies: volgens bericht heeft rekestrant sinds 1796 aanzienlijke ambten 
bekleed en een goed huwelijk gesloten, maar familie is burgerlijk.6 

M.B.W. de Jonge 
van Zwijnsbergen  1825 

1825: verzoek om verheffing, behoort tot reeds geadeld geslacht van de Zeeuw-
se De Jonges, geslacht moeder (Martini) en vrouw (Ortt) geadeld, heeft aan-
zienlijk goederenbezit in provincie Noord-Brabant; rapporteur Van Citters: 
gunstig rapport van gouverneur omtrent persoon, aantal leden ridderschap is 
laag, kan uitgebreid worden (verwijzing naar Van Beresteijn).7 

P.A., J. en H. van 
Beresteijn 

Arrondis-
sements-

commissa-
rissen 

1825 

1823: verzoek om verheffing van C.P. en W.J.J.P. en hun (achter)neven P.A. en 
J. De laatste twee beroepen zich op hun vader Gijsbert, raad en schepen te      
’s-Hertogenbosch, allen beroepen zich op hun afstamming van een schepen en 
raad van Amsterdam in 1520; rapporteur Van Lynden: is hoogst mogelijke 
gunst, hangt af van ZM.8 

F. van Harencarspel 
Eckhardt  1825 

1815: verzoek om inlijving; bewijs o.a. diploma van keizer Ferdinand waarbij 
Andreas Eckhardt werd verheven; advies: identiteit personen in bewijsstukken 
niet bewezen, nader bewijs gevraagd; in 1825 volgt een brief dat ZM genegen 
is tot verheffing, waarbij de mogelijkheid bestaat de afkomst van Andreas 
Eckhardt alsnog te bewijzen, dan inlijving.9 

J.F. de Kuijper Notabelen 
1814 1829 

1825: verzoek om verheffing; rapporteur Snouckaert: informatie van gouver-
neur: rijke zoon van Rotterdamse koopman, gehuwd met bemiddelde vrouw, 
grondeigenaar, braaf man zonder bijzondere verdiensten, hangt af van ZM.10 



45  Bijlage 2 Het sinds 1813 gevoerde adelsbeleid betreffende de Nederlandse en de ‘Brabantse’ adel 

Adel in Noord-Brabant, 1814-1918 ISBN 978-90-8704-534-2 
 
 

Naam Op lijsten Verh. Informatie archief Hoge Raad van Adel 

A.Th. van Rijcke-
vorsel van Kessel  1829 

1826: verzoek om erkenning of verheffing, hij en zijn broer zijn gehuwd met 
een freule Half-Wassenaer; advies: rekestrant kan geen bewijzen van adeldom 
overleggen dus geen erkenning; 1829: verzoek om erkenning voor kinderen of 
verheffing voor zichzelf; rapporteur Van Citters: gouverneur ondersteunt 
nadrukkelijk het verzoek, deze ziet geen beletsel voor inwilliging verzoek.11 

W.H. van Thije 
Hannes 

Notabelen 
1814 1830 

1822: verzoek om erkenning, heeft adellijke voorouders; rapporteur O’Kelly: 
alle aangevoerde argumenten voor een adellijke afstamming voldoen niet; 
besluit is afwijzend maar laat ruimte tot nader bewijs; 1830: verzoek om opne-
ming voor zichzelf en drie zoons; rapporteur Snouckaert: rapport van gouver-
neur positief, nu gunstig voor verheffing, hangt af van ZM.12 

C.D.E.J. Bangeman 
Huijgens  1830 

1827: verzoek tot voeren van door koning van Denemarken verleende titel; 
advies: uit diploma blijkt dat rekestrant is verheven en dat titel niet is verleend, 
rekestrant niet van adel, dus alleen verheffing mogelijk, hangt af van ZM.13 

P. de Roock  1830 

1815: verzoek van moeder van dan nog minderjarige De Roock om verheffing 
en beschrijving in de ridderschap van Gelderland; advies: hangt af van ZM; 
verheffing volgt, maar die wordt in 1816 weer ingetrokken; in 1830 volgt op 
verzoek van De Roock opnieuw verheffing.14 

J. de Jong van Beek 
en Donk 

Hultman 
Notabelen 

1814 
1831 

1829: verzoek om verheffing, familie behoort sinds anderhalve eeuw tot de 
aanzienlijksten van Noord-Brabant, hebben ambten bekleed en waren in bezit 
aanzienlijke goederen; rapporteur Van Citters: bericht van gouverneur over 
zoons en echtgenoten van dochters.15 

F.X. Verheijen Notabelen 
1814 1831 Alleen besluit tot verheffing.16 

P.A. van Meeuwen  1834 Alleen besluit tot verheffing.17 
C.F. Wesselman  1841 Alleen besluit tot verheffing.18 

J.L. Stern  1841 Alleen besluit tot verheffing; 1842: besluit tot vrijstelling van taxa (zie ook 
H.F. de Grez).19 

J.J. Smits van 
Eckart  1841 Alleen besluit tot verheffing.20 De verheffing werd door de koning uit eigen 

beweging gedaan en betrof dus zijn persoon.21 

H.F. de Grez  1841 Alleen besluit tot verheffing; 1842: besluit tot vrijstelling van taxa (zie ook J.L. 
Stern).22 

A.H. des Tombe  1844 1844: verzoek om verheffing; rapporteur Van der Goes: is wegens geboorte en 
gedrag alleszins waardig om in de adelstand te worden opgenomen.23 

J.M.B.J. en 
P.J.A.M. v.d. Does 
de 
Willebois 

 1877 Alleen besluit tot verheffing; dit besluit was een bijzonder blijk van de welwil-
lendheid van de koning.24 

B.M.A.A. en 
R.F.M.A. de Roy 
van 
Zuidewijn 

 1895 

1894: verzoek om verheffing in te wisselen tegen inlijving zodra afstamming 
van Frans adellijk geslacht wordt bewezen, verwijzing naar verheffing in 1825 
van andere tak; positieve info van Commissaris der Koningin (CdK); rappor-
teur: adellijke afstamming onbewezen, verzoek vader in 1825 zou zijn ingewil-
ligd vanwege bijzondere verdiensten voorvaderen; advies tot verheffing, bij 
voldoende bewijs van afstamming opnieuw verzoek om inlijving indienen.25 

A. Reigersman  1898 

1897: verzoek om verheffing, rekestrant en zijn drie zonen zijn enige manne-
lijke leden van hun geslacht, een protestants geslacht dat sinds de Reformatie in 
het zuiden gevestigd is en daar aanzienlijke ambten heeft bekleed; HRvA 
vraagt inlichtingen omtrent niet inwilligen verzoek om verheffing van 1817; 
advies: gunstig met afwijkende mening voorzitter.26 

V. Dittlinger  1900 

Notulen van 30-11-1900: behandeling van verzoek van meerdere leden van het 
geslacht Dittlinger om inlijving, bewijzen van afstamming van een Berns 
‘regimentsfähig’ geslacht die ‘von’ voor hun naam mochten zetten; advies: 
geen inlijving maar verheffing.27 

J.B. van Bommel  1905 

Notulen van 16-12-1904: behandeling van een verzoek van jonkheer. H.F.J.M. 
Verheyen als voogd van de minderjarige J.B. van Bommel om verheffing van 
de laatste; Van Bommel was de enige van zijn geslacht waarvan een andere tak 
wel verheven was; discussie in de HRvA onder meer over verheffing van 
minderjarigen, het eerdere verzoek van de vader en de aanzienlijkheid van deze 
rooms-katholieke familie.28 

J.H. de Ranitz  1908 

Notulen van 15-11-1907: behandeling van een verzoek om verheffing; rekes-
trant is een broer van in 1906 verheven jonkheer. S.M.S. de Ranitz, HRvA was 
toen tegen [erkenning?] maar legde zich neer bij verheffing; discussie en na 
info van CdK besluit dat met betrekking tot de persoon er geen bezwaar tegen 
verheffing bestaat.29 

Th.G.M. Smits  1909 

Notulen van 04-06-1909: behandeling van verzoek om verheffing; laatste 
mannelijke vertegenwoordiger van in 1841 verheven tak is in 1909 overleden; 
HRvA is van mening veranderd ten opzichte van verzoek van de vader uit 
1898, bij rooms-katholieke geslachten niet alleen op afkomst letten maar aan-
sluiten bij maatstaven van eerste jaren na 1813.30 

 
Legenda: Op lijsten: vermelding indien persoon voorkomt op de lijsten van Hultman of de arrondissementscommissarissen of deelnam aan de 
vergadering van notabelen in 1814; Verh.: jaar van de verheffing. 
Bron: HRvA, AHRvA, inv.nr. 281, ”Kort extract uit de notulen”, 1814-1878, notulen van 1814-1909; de kaartenbak. 
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TABEL 2.16 INDELING VAN DE VERHEFFINGEN IN DE ‘BRABANTSE’ ADEL 

 
Bron: tabel 2.14 en tabel 2.15. 
 
 
TABEL 2.17 OVERZICHT VAN GEWEIGERDE ‘BRABANTSE’ ADELSGUNSTEN, OP CHRONOLOGISCHE VOLGORDE 

Naam Jaar Soort Toelichting 
R.A. de Salis 1814 Inlijving 1814: verzoek om inlijving; afstamming van Graubündensche adel.31 

A. Reigersman 1815 
1817 

Verheffing 
Erkenning 

1815: verzoek om verheffing, voorvaderen Vlaamse edellieden met titel jonk-
heer; advies: onvoldoende bewijs, verheffing hangt af van ZM; 1817: verzoek om 
erkenning of verheffing met bewijsstukken; advies: bewijzen onvoldoende, tegen 
erkenning of verheffing.32 

J.J.F. van Zurpele 1815 
1823 Erkenning 1815: verzoek om erkenning voor hem en zijn broer; bewijzen berustten op onbe-

trouwbare bronnen; 1823 nieuw verzoek.33 

L.F.J.J.J. van Sasse 
van Ysselt 1822 Titel baron 

1822: verzoek om vanouds gevoerde titel baron, met meerdere argumenten; 
advies: geen bewijzen geleverd, akte van bewijs gelicht, geen zitting in een 
ridderschap van een persoon met de naam van rekestrant.34 

R. Bangeman 
Huijgens 1839 Titel graaf 

1839: verzoek om bijvoeging naam en titel Graaf van Löwendal, titel was hem 
verleend door koning van Denemarken op verzoek van zijn nu overleden oom; 
advies: strijdig met 2e lid art. 66 Grondwet; koning vraagt of er bezwaar is tegen 
verlening titel graaf; advies: verheffing pas onlangs, men zou veel titels over-
slaan, zeer grote gunst.35 

F.J.E. van Zinnicq 
Bergmann 

1854 
1856 Verheffing 

1854: verzoek om naamsvermeerdering en opneming in de adel met jonkheer of 
ridder en wapenvermeerdering; verzoek om naamsvermeerdering ingewilligd; 
1856: verzoek om verheffing; afgewezen: noch de oudheid van het geslacht noch 
de verdiensten van de vader van rekestrant en rekestrant zelf geven hiertoe aan-
leiding.36 

E.J.C.M. de Kuij-
per 

1874 
1893 Titel baron 

1874: verzoek om verlening titel baron ter gelegenheid van 25-jarig regerings-
jubileum van koning Willem III; 1893: verzoek ter gelegenheid van eervol ont-
slag als CdK in Limburg; advies: verheffing destijds al bijzondere gunst, verle-
ning zou grievend zijn t.o.v. andere staatslieden in hogere functies en met meer 
dienstjaren.37 

A.B.H. van Rijcke-
vorsel38 

1878 
1882 
1893 
1900 

Verheffing 

1878: verzoek om verheffing waarop gunstig advies van HRvA aan de Minister 
van Justitie.; 1882: verzoek om verheffing waarop ongunstig advies van HRvA 
aan Minister van Justitie; 1893: verzoek om verheffing; basis adelsgunsten twee 
broers van zijn vader, huwelijken met adellijke personen; advies: zowel verdien-
ste rekestrant als aanzien geslacht onvoldoende; 1900: verzoek om verheffing; 
opnieuw afwijzing door HRvA.39 

C.J.A. van Rijcke-
vorsel 1880 Verheffing 

1880: verzoek om verheffing; afwijzing omdat de Van Rijckevorsels vroeger niet 
tot de adel noch het patriciaat behoorden, adelsgunsten voor de ooms van de 
vader waren gunstbewijzen van koning Willem I.40 

L.L.J. Snoeck 1883 Verheffing 
1883: verzoek om verheffing; basis is verheffing oudoom M.A. Snoeck in 1839; 
deze verheffing was louter een persoonlijke gunst waarop rekestrant zich niet kan 
beroepen, adellijke afstamming niet bewezen, eigen verdiensten onbekend.41 

R.W.M. van Bom-
mel 1895 Verheffing 

1895: verzoek om verheffing omdat adellijke tak uit gaat sterven; HRvA van 
mening dat verheffing van familielid geen motief is voor verheffing andere 
takken, verheffing G.A.M. van Bommel in 1815 louter koninklijke gunst.42 

L.B.C.L. van Sasse 
van Ysselt 1898 Titel baron 

1898: verzoek om aantekening van oude adel van geslacht en het gerechtigd zijn 
tot voeren titel baron; advies: registers genoemd door rekestrant bestaan niet, 
verwijzing naar advies bij verzoek vader, extra bewijsstukken niet ter zake.43 

A.M.J.Th van 
Rijckevorsel 1898 Verheffing 

1898: verzoek om verheffing; broers van zijn grootvader verheven, weet niet 
waarom zijn grootvader geen verzoek heeft ingediend, refereert aan huwelijken 
van familieleden met adellijke personen, tracht aanzien van voorouders aan te 
tonen met ambtenlijsten, verwijst naar eigen ambten; advies verwijst naar aan-
vraag vader en gebrek aan persoonlijke verdiensten rekestrant.44 

Regentenfamilies Algemene positie protestant Algemene positie R.K. Persoonlijke verdienste 
M.B.W. de Jonge van Zwijns-
bergen J.C.G. van der Brugghen M.A.J. van der Beken Pasteel C.D.E.J. Bangeman Huij-

gens 

P.A., J. en H. van Beresteijn C.J. Speelman P.E.A. de la Court J.M.B.J. en P.J.A.M. van 
der Does de Willebois 

 H. Bowier J.F. de Kuijper  
H.B. Martini A.Th. van Rijckevorsel 
F. van Harencarspel Eckhardt P. de Roock 
W.H. van Thije Hannes F.X. Verheyen 
J. de Jong van Beek en Donk P.A. van Meeuwen 
C.F. Wesselman J.J. Smits van Eckart 
J.L. Stern H.F. de Grez 

A.H. des Tombe B.M.A.A. en R.F.M.A. de 
Roy (van Zuidewijn) 

A. Reigersman J.B. van Bommel 
V. Dittlinger Th.G.M. Smits 
J.H. de Ranitz  
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Naam Jaar Soort Toelichting 

J.Th. Smits (van 
Oyen) 1898 Verheffing 

1898: verzoek om verheffing, beroeping op verheffing oom, geen nakomelingen 
meer in Nederland; HRvA houdt vast aan beginsel geen verheffing op basis 
verheffing familieleden, geslacht voldoet niet aan voorwaarden voor verheffing 
zoals ouderdom of aanzien.45 

F.J. en W.M. en 
kinderen A.W.J. 
van Lanschot 

1927 Verheffing 

1927: verzoek om verheffing, beroep op ambten voorvaderen en op aanzien van 
Leidse en Antwerpse Van Lanschots; advies: beroep geldt niet, voornaamheid 
van afkomst geen reden, huidig aanzien van jonge datum, geen bekleding ambten 
sinds 1813.46 

 
Bron: HRvA, AHRvA, inv.nr. 281; notulen van 1814-1927; de kaartenbak. 
                                                   
1 HRvA, AHRvA, inv.nr. 281; inv.nr. 2, Notulen 1814, nr. 54. In zijn verzoek schreef Van der Brugghen dat zijn geslacht, familiebetrekkingen en 
bezittingen de vorst genoegzaam bekend waren. Hij motiveerde zijn aanvraag niet verder. De Hoge Raad van Adel achtte zich niet bevoegd te 
adviseren en liet inwilliging van het verzoek afhangen van de welwillendheid van koning Willem I. 
2 HRvA, AHRvA, inv.nr. 281; inv.nr. 16, Notulen 1817, nr. 242 en 291. In de notulen wordt verwezen naar de in 1816 in werking getreden 
reglementen van de ridderschappen. Om tot de ridderschap te kunnen toetreden diende men van adel te zijn. Een aanvraag om toetreding kon dus 
eigenlijk niet meer behandeld worden, wel een aanvraag om in de adelstand te worden opgenomen. Speelman heeft na zijn verheffing geen 
verzoek meer ingediend om tot de ridderschap te worden toegelaten. Zijn zoon werd op 2 juni 1819 geadmitteerd. 
3 HRvA, AHRvA, inv.nr. 281; inv.nr. 43, Notulen 1821, nr. 357. Men kon op basis van Engelse adel niet ingelijfd worden omdat er geen sprake 
was van reciprociteit. 
4 HRvA, AHRvA, inv.nr. 281, cursivering door mij. In het advies wordt als volgt geredeneerd: indien men de verklaring over het adellijk geslacht 
Martini al zou geloven, dan was er ten eerste geen bewijs dat Willem Martini tot dat geslacht behoorde (zijn wapen deed het tegendeel vermoe-
den) en ten tweede was de afstamming van rekestrant van deze Willem Martini niet bewezen. Zie voor de verheffing van het geslacht Martini ook 
pagina 126. 
5 HRvA, AHRvA, inv.nr. 281; inv.nr. 46, Notulen 1822, nr. 258. In de meegeleverde genealogieën wordt een (v.d. Beken dit) Pasteel aangeduid 
als ridder of ecuyer. Men won ook informatie in bij de gouverneur van Zuid-Brabant. 
6 HRvA, AHRvA, inv.nr. 281; inv.nr. 69, Notulen 1823, nr. 689, cursivering door mij. Informatie over de familie was afkomstig van de gouver-
neur van Limburg. 
7 HRvA, AHRvA, inv.nr. 281; inv.nr. 82, Notulen 1825, nr. 429. In zijn verzoek gebruikte De Jonge ook nog het volgende argument. Hij had een 
zoon (ten tijde van de aanvraag drie jaar) die in de toekomst in zodanige kringen zou komen te verkeren, dat het van belang was om niet als enige 
niet tot de adel te behoren. 
Na de verheffing van De Jonge ontstond er nog onduidelijkheid over het gebruik van de titel ‘Heer van’. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
vonden dat De Jonge geen recht had op de benaming ‘Heer van Zwijnsbergen’ zoals vermeld in het diploma. Jonkheer L. de Witte van Citters 
meende in zijn advies dat rekestrant zich als ‘Heer van Zwijnsbergen’ had opgegeven en dat het niet mogelijk was een door Gedeputeerde Staten 
geregistreerd diploma te wijzigen. De Jonge was wel eigenaar van het kasteel maar kon door enkel het diploma geen rechten als heer verkrijgen. 
HRvA, AHRvA, inv.nr. 281. Zie voor deze discussie ook Nl-HtBHIC, 319, DJvZ, inv.nr. 81, Correspondentie over wijziging in diploma van 
adeldom van De Jonge van Zwijnsbergen over titel ‘Heer van Zwijnsbergen’. De Jonge ontving een brief dat in het diploma de titel ‘Heer van 
Zwijnsbergen’ moest worden aangepast. De juiste aanduiding was ‘de Jonge van Zwijnsbergen’. Zie tevens Ronnes en Bijsterveld,  ‘Een manifes-
tatie’, noot 88. 
8 HRvA, AHRvA, inv.nr. 281; inv.nr. 82, Notulen 1825, nr. 429. In oktober 1825 werd er ook nog gecorrespondeerd over de vraag of het verhef-
fingsbesluit van 1 oktober 1825 ook bedoeld was voor H. van Beresteijn (broer van P.A. en J.). Op 16 oktober 1825 werd bij Koninklijke disposi-
tie bepaald dat hij ook in het besluit was begrepen en daarin mocht worden opgenomen. 
9 HRvA, AHRvA, inv.nr. 281. 
10 HRvA, AHRvA, inv.nr. 281; inv.nr. 102, Notulen 1829, nr. 289. Rapporteur A.C. baron Snouckaert van Schauburg had zijn twijfels over het 
belang van de verheffing. Hij wees er in zijn rapport ook op dat De Kuijper de eerste was van zijn familie in Noord-Brabant terwijl er in die 
provincie verschillende andere aanzienlijke families bestonden die daar al langer gevestigd waren. 
11 HRvA, AHRvA, inv.nr. 281; inv.nr. 103, Notulen 1829, nr. 351. Behalve de hier vermelde verzoeken moet er nog één geweest zijn. Het rapport 
van het Departement van Binnenlandse Zaken werd op 26 augustus 1829 uitgebracht na een driemaal herhaald verzoek. In 1840 verzocht Van 
Rijckevorsel van Kessel om de titel baron omdat hij afstamde van de familie Van Kessel en bezitter was van de baronie van die naam. Deze titel 
werd hem in 1841 verleend. HRvA, AHRvA, inv.nr. 281; inv.nr. 128, Notulen 1841, nr. 159. 
12 HRvA, AHRvA, inv.nr. 281; inv.nr. 105, Notulen 1830, nr. 106 en 143. Rapporteur jonkheer E.F.H. O’Kelly de Galway noemde de volgende 
argumenten: hetgeen aangevoerd wordt met betrekking tot het geslacht Van Thije doet niet ter zake, want de naam van de rekestrant is Hannes; 
het feit dat de grootvader afkomstig was uit een geslacht met een adellijke tak en gehuwd was met een freule Van Thije geeft de kleinzoon geen 
rechten. 
De gouverneur van Noord-Brabant bracht in 1830 rapport uit op het verzoek om vertrouwelijke inlichtingen ter beantwoording van de vraag of 
´adressant door gedrag in de maatschappij en zijn gehechtheid aan de bestaande orde van zaken gelijk ook aan zijne majesteit ´ het gevraagde 
bewijs verdiende. De gouverneur wees op de functies van de grootvader en schreef onder andere dat de heer Van Thije Hannes een braaf man 
was, in het bezit van een vrij aanzienlijk vermogen en dat hij in de achting deelde van zijn stadgenoten. Zijn verdiensten bestonden uit ‘de belan-
geloze waarneming van enige lastposten en overige functies’ en hij was gehuwd met een adellijke juffrouw van Rappard. 
13 HRvA, AHRvA, inv.nr. 281. Het verzoek van Bangeman Huijgens was gebaseerd op artikel 66 van de Grondwet met daarin de bepaling dat 
voor het voeren van vreemde titels de toestemming van de koning vereist was. Volgens de rapporteurs betekende de aanvraag dat het ging om 
inlijving in de Nederlandse adel als Bangeman Huijgens Graaf van Löwendal. Uit het door hem overlegde diploma uit 1828 bleek dat Bangeman 
Huijgens verheven was tot graaf bij eerstgeboorte en dat de titel niet verleend was. Men concludeerde dat de titeltoekenning geen opname in de 
adel inhield en dat er dus geen sprake kon zijn van inlijving, maar alleen van verheffing. In 1828 volgde het besluit dat op basis van artikel 66 2e 
lid van de Grondwet (met de bepaling dat een Nederlander geen vreemde adeldom mocht aannemen) Bangeman Huijgens geen toestemming 
kreeg om de titel Graaf van Löwendal te voeren. 
14 HRvA, AHRvA, inv.nr. 281; inv.nr. 108, Notulen 1830, nr. 464. 
15 HRvA, AHRvA, inv.nr. 281; inv.nr. 110, Notulen 1831, nr. 129. De zoons waren op het moment van aanvraag militair en advocaat.  De schoon-
zoons waren onder anderen jonkheer H. van Beresteijn en de in 1841 verheven jonkheer J.L. Stern.  
16 HRvA, AHRvA, inv.nr. 281. 
17 HRvA, AHRvA, inv.nr. 281; inv.nr. 115 Notulen 1834, nr. 95. 
18 HRvA, AHRvA, inv.nr. 281; inv.nr. 128 Notulen 1841, nr. 128. 
19 HRvA, AHRvA, inv.nr. 281; inv.nr. 128 Notulen 1841, nr. 161 en inv.nr. 130, Notulen 1842, nr. 25. Stern vroeg in een brief om kwijtschelding 
van de taxa. Hij vond de verheffing een vererende onderscheiding. Hij hechtte er de grootste waarde aan en was er zeer dankbaar. Hij moest 
echter f 1.320 voor taxa en jura en f 139,25 voor registratierecht voldoen. Hij beschikte wel over middelen, maar een zodanig bedrag was evenwel 
bezwaarlijk. Als vader van een groot gezin (vier zoons en één dochter) stond hij voor hoge opvoedingskosten. De Hoge Raad van Adel was het 
hiermee eens en adviseerde tot vrijstelling. 
20 HRvA, AHRvA, inv.nr. 281; inv.nr. 128 Notulen 1841, nr. 181. 



Bijlage 2 Het sinds 1813 gevoerde adelsbeleid betreffende de Nederlandse en de ‘Brabantse’ adel  48 

Adel in Noord-Brabant, 1814-1918 ISBN 978-90-8704-534-2 
 
 

                                                                                                                                                          
21 Zie hiervoor de motivering van de Hoge Raad van Adel bij de behandeling van het verzoek tot verheffing van J.Th. Smits (van Oyen) uit 1898 
in noot 45. 
22 HRvA, AHRvA, inv.nr. 281; inv.nr. 129 Notulen 1841, nr. 314 en inv.nr. 130, Notulen 1842, nr. 25. De Grez voert in zijn verzoek om kwijt-
schelding van de taxa het volgende aan. Hij is zeer dankbaar en zal zich de betoonde eer steeds waardig betonen. Hij is gehuwd en heeft een 
betrekking voor slechts f 1.000 per jaar, waarvan gedurende vier jaar ook nog ¼ moet worden ingehouden voor pensioen. Hij heeft daarnaast nog 
f 1.000 inkomen, maar moet hiervan wel twee klerken in dienst houden. Daarnaast reist hij voor zijn districtscommissariaat veel. De Hoge Raad 
van Adel adviseerde tot vrijstelling omdat De Grez niet over (voldoende) inkomen beschikte. 
23 HRvA, AHRvA, inv.nr. 281; inv.nr. 137 Notulen 1844, nr. 171. Des Tombe was tijdens zijn aanvraag tweede luitenant bij de lansiers. Zijn oom 
was in 1829 al ingelijfd met de titel baron op basis van een door de Franse koning bevestigde napoleontische titel baron de l’empire. 
24 HRvA, AHRvA, inv.nr. 156, Notulen 1875, nr. 5 sub 16. De tekst van het besluit begint met: ‘Willende een bijzonder blijk onzer welwillend-
heid verlenen’. In de kaartenbak die als toegang tot de notulen wordt bijgehouden staat het besluit genoteerd als adelsgunst.  
25 HRvA, AHRvA, inv.nr. 164, Notulen 1894, nr. 72; inv.nr. 165, Notulen 1894, nr. 78 en Notulen 1895, nr. 7, 11 en 23. De verwijzing naar de 
verheffing van een andere tak betreft de verheffing met clausule van inlijving in 1825 van een aantal leden van de tak De Roy van Wichen. De 
rekestranten wisten niet waarom hun vader toen geen verzoek had ingediend. Rapporteur A.C. baron Snouckaert van Schauburg stelde dat er geen 
bezwaar was tegen inwilliging omdat de aanvragers zich beriepen op een toezegging aan hun vader. Rapporteur jonkheer M.P. Smissaert wilde 
eerst inlichtingen van de gouverneur. Deze rapporteerde inzake ‘de maatschappelijke positie en het zedelijk gedrag’ van de rekestranten. 
B.M.A.A. de Roy van Zuidewijn was gehuwd met een juffrouw v.d. Kun, die werd geacht f 80.000 te bezitten. Verder was het gezin met één kind 
[dit waren er in werkelijkheid twee] in ’s-Hertogenbosch geëerd en geacht en leefde er kalm en eenvoudig. R.F.M.A. de Roy van Zuidewijn was 
een eerlijke en fatsoenlijke notaris te Teteringen met een mooie praktijk, een beschaafde man, gehuwd met juffrouw Kievits, dochter van een 
gewezen lid van de Raad van State. Het gezin bezat weinig. Rapporteur jonkheer Th.H.F. van Riemsdijk vond deze inlichtingen zeer bevredigend. 
26 HRvA, AHRvA, inv.nr. 168, Notulen 1897, nr. 104 en 111 en Notulen 1898, nr. 14. Het was de Hoge Raad van Adel in 1897 niet duidelijk 
waarom men in 1817 niet tot verheffing was overgegaan van de grootvader van Reigersman. Naar aanleiding van de hierover ingewonnen inlich-
tingen bracht rapporteur jonkheer M.P. Smissaert een preadvies uit. Hij komt hierin op basis van de informatie tot de conclusie dat er sprake is 
van een door de feiten gerechtvaardigde gunst van het vorstenhuis voor het geslacht. Dit was ondanks de moeilijke positie in een generaliteitsland 
het protestantisme trouw gebleven en dat verdiende met een adelsgunst beloond te worden. Hoewel hij zekerheidshalve nog inlichtingen wil 
inwinnen, stelt hij dat er op de rekestrant niets aan te merken valt en dat deze een voldoende vooraanstaande positie in de maatschappij inneemt. 
De voorzitter van de Hoge Raad van Adel, A. baron Schimmelpenninck van der Oye, was het met het advies van de Raad niet eens. Hij vond dat 
de familie voor trouw aan de vorst al rijkelijk beloond was en daar het enige argument van de Raad bestond uit de getrouwheid aan het Huis van 
Oranje, was hij tegen verheffing. Dit temeer daar andere families die volgens hem minstens gelijk waren aan de familie Reigersman, geweigerd 
waren. Zie voor de eerdere verzoeken van de familie Reigersman in 1815 en 1817 in de persoon van Andreas Reigersman, lid van de notabelen-
vergadering van 1814 tabel 2.17. 
27 HRvA, AHRvA, inv.nr. 172, Notulen 1900, nr. 88. De Dittlingers voeren in hun verzoek onder meer de volgende argumenten aan. Zij zijn 
wettige afstammelingen van een reeds in de middeleeuwen bestaand patricisch geslacht. Dit behoorde tot de Bernse ‘regimentsfähige’ geslachten 
die ‘von’ voor hun naam zetten. Aan zulke geslachten waren reeds eerder adelsgunsten bewezen. Behalve de rekestranten zijn er nog maar twee 
andere mannelijke leden van het geslacht in leven, namelijk de zonen van één van de rekestranten. Als bewijs voegden zij onder andere een 
genealogie bij. Rapporteur A.C. baron Snouckaert van Schauburg vond de afstammingsbewijzen van een ‘regimentsfähig’ geslacht voldoende en 
zijn preadvies luidde dan ook in te lijven met het predicaat jonkheer en ‘von’ voor de geslachtsnaam. Rapporteur jonkheer Th.H.F. van Riemsdijk 
vond voor dit advies geen reden. Het feit van het Bernse raadsbesluit tot het predicaat ‘von’ was alleen onvoldoende. Voor andere families naar 
wie de Dittlingers in het verzoek verwezen lag de situatie anders. Op 30 november 1900 stemde een meerderheid van de Raad voor een afwijzen-
de beschikking ten aanzien van inlijving en voor een advies tot verheffing. 
28 HRvA, AHRvA, inv.nr. 176, Notulen 1904, nr. 65 en inv.nr. 177, Notulen 1905, nr. 62. In de notulen van 16 december 1904 vinden we het pre-
advies van G.C. baron van Asbeck. Hij stelt dat van Bommel de enige [mannelijke] afstammeling is van het geslacht, waarvan in 1815 een broer 
van de overgrootvader van rekestrant was verheven (jonkheer G.A.M. van Bommel). Hij vindt dat een verzoek van een voogd in behandeling mag 
worden genomen en dat de vraag gesteld moet worden of minderjarigen kunnen worden verheven (In 1843 was om die reden een verzoek afge-
wezen.). Verder bevat het verzoek geen andere motivatie dan dat van de vader in 1895, en dat was afgewezen. Een beroep op aanzien en maat-
schappelijke positie kan niet gelden voor een minderjarige. Hij was dus tegen verheffing. In oktober 1905 werd zijn preadvies behandeld. Daaruit 
resulteerde een ander standpunt. De verheffing in 1815 was ook een gevolg van het feit dat het om een deftige rooms-katholieke familie ging, die 
alleen vanwege het geloof niet voor het bekleden van aanzienlijke ambten in aanmerking was gekomen. Sinds de vestiging in ’s-Hertogenbosch 
was de familie steeds tot de aanzienlijke geslachten gerekend. Nu uitsterving dreigde was het goed een niet-adellijke tak te verheffen, zodat de 
familie bleef opgenomen onder de adellijke families. Ten aanzien van de minderjarigheid stelde men dat ook in andere geslachten minderjarige 
zonen waren ingelijfd of verheven. Ook van meerderjarige kandidaten was niet te voorspellen of zij de koninklijke gunst steeds waardig waren. 
Zie voor het verzoek van de vader R.W.M. van Bommel tabel 2.17. 
29 HRvA, AHRvA, inv.nr. 179, Notulen 1907, nr. 86 en 88 en kaartenbak. Rapporteur jonkheer M.P. Smissaert verwees nog eens naar het feit dat 
er bij de behandeling van het verzoek van de broer, jonkheer S.M.S. de Ranitz, geen bewijs gevonden was voor een oudadellijke afstamming. 
Blijkbaar betrof het hier een verzoek om erkenning waarop de HRvA afwijzend had geadviseerd. Smissaert vond niet dat er iets veranderd was, 
maar niet alle leden waren het hier mee eens. In de notulen van 15 november 1907 vinden we een brief van de Commissaris van de Koningin in 
Noord-Brabant waarin het volgende te lezen staat. Rekestrant is officier van justitie bij de arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch en 
gehuwd met een Duitse juffrouw Radbruch over wiens familie hij niets weet. Het gezin De Ranitz verkeert op voet van gelijkheid met de beste 
families uit ’s-Hertogenbosch en is, hoewel niet schatrijk, voldoende vermogend om zich gemakkelijk te bewegen en overeenkomstig zijn stand te 
leven. De commissaris verwees voor verdere informatie naar het lid van de Hoge Raad van Adel jonkheer A.F.O. van Sasse van Ysselt, die de 
familie ook kende. In april 1908 deelde de Raad mee dat er met betrekking tot de persoon geen bezwaar tegen verheffing bestond, maar men 
verwees nog eens naar het advies van 30 mei 1906 betreffende de broer van De Ranitz. 
30 HRvA, AHRvA, inv.nr. 181, Notulen 1909, nr. 64 en 120. Het preadvies met betrekking tot dit verzoek is van jonkheer A.F.O. van Sasse van 
Ysselt. De rekestrant was een afstammeling van de broer van de in 1841 verheven J.J. Smits van Eckart (wiens mannelijke nakomelingen alle-
maal waren overleden) en was de oudste van de mannelijke familieleden die nog in aanmerking kwamen c.q. wilden komen voor ve rheffing. De 
Raad was van mening veranderd sinds het verzoek van de vader uit 1898 en vond dat het onbillijk zou zijn voor afstammelingen van rooms-
katholieke geslachten dezelfde maatstaven aan te leggen als voor afstammelingen van hervormde geslachten, daar zij immers vroeger geen 
functies konden bekleden. In de eerste jaren na 1813 was voor rooms-katholieke geslachten toenmalig aanzien en grondbezit voldoende geweest 
voor verheffing en rekestrant voldeed aan deze eisen. Ook was het niet de eerste keer dat men de titel liet overgaan bij het uitsterven van een 
adellijke tak van een geslacht. Zie voor de behandeling van het verzoek van de vader J.Th. Smits tabel 2.17. 
31 HRvA, AHRvA, inv.nr. 281. De Salis, in 1814 directeur der registratie te ’s-Hertogenbosch, leverde als bewijzen een genealogie in en een 
certificaat van de regering van Graubünden, dat het geslacht De Salis behoorde tot de oudste van het land en dat de Hollandse tak daar in rechte 
lijn van afstamde. De Graubündensche adel werd door de Raad erkend, maar inlijving achtte men in eerste instantie niet mogelijk. Deze volgde in 
1817 alsnog, toen De Salis niet meer in Noord-Brabant woonde. 
32 HRvA, AHRvA, inv.nr. 281. In zijn eerste verzoek van 1815 wijst Andreas Reigersman, lid van de notabelenvergadering in 1814, erop dat zijn 
voorvaderen in Vlaanderen bekend waren geweest als edellieden met de titel jonkheer en dat zij met de Hervorming naar Breda waren gekomen, 
waarna zij de titel niet meer gebruikten. De Hoge Raad van Adel vond dit onvoldoende voor erkenning, terwijl een verheffing een zaak van de 
koning was. Het tweede verzoek om erkenning of verheffing deed Reigersman in 1817. Bij dit verzoek leverde hij onder andere een geslachtslijst 
en een diploma van keizer Ferdinand van 13 maart 1562 in. De Hoge Raad van Adel oordeelde nu dat de genealogie en kwartierstaten niet au-
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thentiek waren en dus geen bewijs vormden. Het diploma had geen waarde, daar dit iemand betrof die tot een ander geslacht behoorde. De titel in 
een meegeleverde aanstelling betekende niets, omdat deze stamde uit een tijd dat men niet op een titel keek. In de documenten met betrekking tot 
de grootvader en overgrootvader stond de titel jonkheer niet vermeld. Men was dus tegen erkenning en voor verheffing. Uit de stukken die ik heb 
ingezien blijkt niet waarom niet tot verheffing is overgegaan. In 1897 was dit de Hoge Raad van Adel ook niet duidelijk, gezien het  verzoek aan 
het Kabinet van de Koningin om inlichtingen. Zie hiervoor de verheffing van de kleinzoon van Reigersman in 1898 tabel 2.15. 
33 HRvA, AHRvA, inv.nr. 281. De op verzoek alsnog ingezonden bewijzen berustten alleen op aanhalingen in Butkens, Trophées tant sacrés que 
prophanes de la duché de Brabant en weinig geloofwaardige genealogieën die niet behoorlijk door de pensionaris van de Staten van Brabant 
gelegaliseerd waren. Rapporteur A.C. baron Snouckaert van Schauburg adviseerde daarom afwijzend. Op 11 november 1823 waagde van Zurpele 
een nieuwe poging. Ook hierop rapporteerde Van Snouckaert negatief. 
34 HRvA, AHRvA, inv.nr. 281. Het verzoek van Van Sasse van Ysselt had waarschijnlijk plaats naar aanleiding van het KB van 26 januari 1822 
waarin iedereen die recht meende te hebben op de titel baron alsnog zes maanden de tijd kreeg om erkenning te verzoeken. Voor die erkenning 
golden bepaalde voorwaarden (zie hiervoor pagina 99). Van Sasse van Ysselt probeerde in zijn verzoek aan te tonen dat hij aan deze voorwaarden 
voldeed en voerde hiervoor vier argumenten aan: ten eerste zijn afstamming van de baanderheren van Amstel of Amstel van Mynden; ten tweede 
het bezit van voorouders, die sinds 1292 onafgebroken tot oude riddermatige geslachten hadden behoord; ten derde het feit dat  zijn voorgeslacht, 
hoewel rooms-katholiek, toch op menig privilege recht had gehouden; ten vierde het bestendig voeren van de titel baron. De Raad vond dat hij 
geen bewijzen had geleverd en stelde dat hij in 1816 een akte van bewijs had gelicht waarmee hij impliciet aangaf niet van een riddermatig 
geslacht af te stammen (zie pagina 118). Ook had de Raad niet vastgesteld dat iemand met zijn naam deel had uitgemaakt van een ridderschap. 
Zie voor deze argumentatie ook het verzoek van de zoon L.B.C.L. van Sasse van Ysselt in 1898 tabel 2.17. 
35 HRvA, AHRvA, inv.nr. 281. De titel Graaf van Löwendal was Bangeman Huijgens verleend door de koning van Denemarken op verzoek van 
zijn oom Gustaaf Woldemar de Danneskiold Löwendal, omdat deze de laatste was met die naam en titel. Ook de vader van Bangeman Huijgens 
was op basis van artikel 66 van de Grondwet met zijn Deense titel niet ingelijfd maar verheven. Het feit dat deze verheffing en dus het voeren van 
het predicaat jonkheer pas in 1830 had plaatsgevonden, was voor de Hoge Raad van Adel reden om met nadruk negatief te adviseren op de vraag 
van koning Willem I of verlening van de titel graaf mogelijk was. Zie voor de verheffing van de vader van Bangeman Huijgens tabel 2.15. 
36 HRvA, AHRvA, inv.nr. 281; inv.nr. 150, Notulen 1858, nr. 14 en 43 en Notulen 1859, nr. 35 en kaartenbak. Op het verzoek om naamsver-
meerdering met ‘Van Zinnicq’ rapporteerde de Minister van Justitie dat gedurende de vereniging met België er zich geen Van Zinnicq had aan-
gemeld voor erkenning, dat de genoemde familie in beide rijken niet meer voorkwam en dat er dus tegen naamsvermeerdering geen  bezwaar 
bestond. Het verzoek om opneming in de adel stond hier los van en bleef voorlopig onbeantwoord. Op 3 oktober 1856 volgde een nieuw verzoek 
om verheffing. In 1858 rapporteerde jonkheer W.I.C. Rammelman Elsevier verschillende malen. Van Zinnicq Bergmann beriep zich waarschijn-
lijk op zijn afstamming van de geslachten Van Zinnicq en Bergmann, want deze geslachten moesten beoordeeld worden. Hij bracht onder andere 
zijn afstamming van moeders zijde uit een adellijk geslacht naar voren, maar dat legde volgens de Raad geen gewicht in de schaal. Over rekes-
trant zelf werden in oktober 1858 inlichtingen ontvangen. Daarin stond dat hij raadsheer was bij het provinciaal gerechtshof te ’s-Hertogenbosch. 
In het eindrapport stelt de Hoge Raad van Adel dat zij drie zaken moet beoordelen. Ten eerste de oudheid van het geslacht. Hiervan is niets 
gebleken omdat de rekestrant slechts sprak over zijn vader. Ten tweede de verdiensten van het geslacht zowel op het gebied van kunsten en 
wetenschappen als op het terrein van handel, landbouw, staatsdienst, enz. Ook hiervan is geen sprake, omdat de verdiensten van de vader als 
eerste officier onder prins Willem V en ontvanger der in- en uitgaande rechten onder Koning Willem I niet bijzonder waren. Ten derde dient men 
de naam en verdiensten van de rekestrant zelf te beoordelen. Hij vervulde zijn betrekking als raadsheer met ere en was van onberispelijk gedrag. 
Dat kon echter niet buitengewoon genoemd worden en gaf hem dus geen recht op een buitengewone onderscheiding.  
37 HRvA, AHRvA, inv.nr. 155, Notulen 1874, nr. 7 en 8; inv.nr. 164, Notulen 1893, nr. 95 en inv.nr. 165, Notulen 1894, nr. 116. De Kuijper deed 
zijn eerste verzoek in 1874 ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van koning Willem III. Bij dit jubileum werd aan twee Commissa-
rissen des Konings de titel baron verleend (de Commissaris in Friesland jonkheer J.E. van Panhuys en de Commissaris van Noord-Holland 
jonkheer H.H. Röell) wegens hun grote persoonlijke verdiensten. De Kuijper was ten tijde van zijn verzoek nog burgemeester van                        
‘s-Hertogenbosch en werd pas enkele maanden later Commissaris des Konings in Limburg. De Kuijper deed zijn tweede verzoek in 1893 bij zijn 
eervol ontslag uit deze functie. De Hoge Raad was van mening dat zelfs verlening van de titel bij eerstgeboorte niet juist was. Dat was grievend 
ten opzichte van andere staatslieden die hogere functies hadden bekleed en de staat voor langere tijd hadden gediend. Daar kwam bij dat de 
verheffing in 1829 al een bijzondere gunst was en dat zich onder de nakomelingen van de toen verheven J.F. de Kuijper geen aanzienlijke Neder-
landers bevonden. Zie voor die verheffing tabel 2.14 en tabel 2.15. 
38 Strikt genomen gaat het hier niet om ‘Brabantse’ verzoeken. A.B.H. van Rijckevorsel was ten tijde van zijn verzoeken woonachtig in Maas-
tricht. Ze zijn echter een illustratie van de hardnekkigheid waarmee leden van het geslacht Van Rijckevorsel hun opname in de Nederlandse adel 
nastreefden. Zie hiervoor ook de verheffing van A.Th. van Rijckevorsel van Kessel, noot 11 en de andere verzoeken in tabel 2.17. 
39 HRvA, AHRvA, inv.nr. 164, Notulen 1894, nr. 13, inv.nr. 172, Notulen 1900, nr. 71 en kaartenbak. Van Rijckevorsel baseerde zijn verzoek op 
de adelsgunsten die in 1829 en 1831 werden verleend aan de broers van zijn vader en op het feit dat hij, zijn broer en zijn zusters met adellijke 
personen waren gehuwd. Hijzelf was getrouwd met jonkvrouw Th.M.F.C. de van der Schueren, zijn broer A.G.H. van Rijckevorsel met jonk-
vrouw M.F.L. Dommer van Poldersveldt, zijn zus E.M.H. van Rijckevorsel met jonkheer L.W.J.M. Verheyen en zijn zus J.E.M.H. van Rijckevor-
sel met jonkheer F.A.L.J. de Kuijper. In 1894 was de Hoge Raad van Adel van mening dat de situatie niet veranderd was ten opzichte van de 
verzoeken uit 1878 en 1882 waarin afwijzing had plaatsgevonden, omdat zowel de persoonlijke verdienste van de rekestrant als de verdiensten en 
het aanzien van zijn geslacht onvoldoende voor verheffing waren. In 1882 had de Raad blijkbaar al de hoop uitgesproken dat het ´nu voorgoed 
was afgedaan.´ In 1900 bracht M.W. baron du Tour van Bellinchave mondeling rapport uit, waarbij hij vaststelde dat het verzoek uit 1900 een 
herhaling betrof van eerdere verzoeken en dat hij tot afwijzing adviseerde. Zowel de broer van A.B.H. van Rijckevorsel (C.J.A. van Rijckevorsel) 
als diens zoon (A.M.J.Th. van Rijckevorsel) dienden in respectievelijk 1880 en 1898 een verzoek tot verheffing in. Zie hiervoor tabel 2.17. 
40 HRvA, AHRvA, inv.nr. 157, Notulen 1880, nr. 5. Zie voor de argumentatie van de afwijzing HRvA, inv.nr. 169, Notulen 1898, nr 104. Zie 
voor de aanvragen van de broer (A.B.H. van Rijckevorsel) en de zoon (A.M.J.Th. van Rijckevorsel) tabel 2.17. 
41 HRvA, AHRvA, inv.nr. 158, Notulen 1883, nr. 1 en inv.nr. 159, Notulen 1883, nr. 4. De aanvraag had de volgende grond. Oudoom M.A. 
Snoeck was op 9 april 1839 verheven. Volgens de rekestrant was dit vanwege zijn afstamming uit het aanzienlijke regeringsgeslacht Snoeck. Dit 
geslacht zou zijn voortgekomen uit het oudadellijk geslacht Van Broekhuizen. Als bewijsstukken stuurde Snoeck de afbeelding van het familie-
wapen, een beschrijving van de familie en diverse geboorte- en trouwakten mee. Rapporteur M.Ch.H. ridder Pauw van Wieldrecht schreef in zijn 
rapport: Snoeck heeft bewezen dat M.A. Snoeck zijn oudoom was en hij heeft waarschijnlijk gemaakt dat hij behoort tot de oude te Ginneken 
gevestigde familie Snoeck. Voor de afstamming uit het geslacht Van Broekhuizen heeft hij echter geen enkel bewijs geleverd. De verheffing van 
M.A. Snoeck was louter een persoonlijk gunstbewijs van koning Willem I geweest, omdat Snoeck de stadhouder naar Engeland was gevolgd en 
ook na 1814 had getoond een trouw aanhanger van het Huis van Oranje te zijn. Omdat van rekestrant zelf geen verdiensten bekend waren, advi-
seerde Pauw van Wieldrecht tot afwijzing. 
42 HRvA, AHRvA, inv.nr. 165, Notulen 1895, nr. 53 en 73. Het verzoek om verheffing werd ondersteund door jonkheer P.E.M. van Bommel, de 
laatste in levende zijnde mannelijke nakomeling van de in 1815 verheven G.A.M. van Bommel. De Hoge Raad van Adel achtte de bloedverwant-
schap tussen deze van Bommel en de rekestrant afdoende bewezen. Men was echter van mening dat verheffing van een familielid geen motief 
was voor verheffing van afstammelingen uit andere takken, tenzij de criteria van die eerdere verheffing ook voor deze tak golden. De verheffing 
van Van Bommel in 1815 beschouwde de Raad als een koninklijke gunst waarop de huidige Van Bommel geen recht kon doen gelden. Ook zijn 
eigen verdiensten gaven geen aanleiding tot verheffing (hij was notaris te Vught). In 1905 dacht de Raad er anders over. Toen werd de zoon van 
R.W.M. van Bommel, J.B. van Bommel, wel verheven. Zie hiervoor tabel 2.15. 
43 HRvA, AHRvA, inv.nr. 168, Notulen 1898, nr. 21 en 36. Van Sasse van Ysselt stuurde ter ondersteuning van zijn verzoek een kistje met 
bewijsstukken op, waarvan hij de sleutel aan de voorzitter van de Raad zond. Zijn verzoek om het bewijs van de oude adel van zijn geslacht aan 
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te tekenen was niet mogelijk, omdat een register waarin dit moest gebeuren niet bestond en nooit bestaan had. De Raad was van mening dat het 
verzoek een herhaling was van dat van zijn vader uit 1822. Men sloot zich grotendeels aan bij de toen door de Raad gehanteerde argumenten voor 
afwijzing. Men was wel bereid te erkennen dat het geslacht een adellijke predicaat had gevoerd, maar vond dat niet voldaan wa s aan de voor-
waarden voor erkenning van de titel baron (zie pagina 99). De extra bewijsstukken waaruit het gebruik van deze titel zou moeten blijken, beston-
den uit stukken met een familiale context, bijvoorbeeld brieven van familieleden met daarin de titel baron. Zie voor het verzoek van de vader 
L.F.J.J.J. van Sasse van Ysselt uit 1822 tabel 2.17. 
44 HRvA, AHRvA, inv.nr. 169, Notulen 1898, nr. 104. Van Rijckevorsel refereerde aan de volgende huwelijken: dat van zijn zuster M.Th. van 
Rijckevorsel met J.B.J.N. ridder de van der Schueren, dat van zijn grootvader J.F. van Rijckevorsel met A.J.B. Half-Wassenaer en dat van de 
broer van zijn grootvader A.Th. van Rijckevorsel van Kessel met E.F. Half-Wassenaer. De broer van deze beide zusters was de in 1814 in de 
ridderschap van Noord-Brabant benoemde J.W. Half-Wassenaer. De vader van Van Rijckevorsel was onder andere lid van Provinciale- en Gede-
puteerde Staten en van de Eerste Kamer en bekleedde diverse bestuursfuncties, zijn grootvader was onder meer lid van de raad van                     
’s-Hertogenbosch en bekleedde ook verschillende bestuursfuncties. Van Rijckevorsel zelf was al ongeveer twintig jaar burgemeester van Vught 
en betrokken bij landbouworganisaties in Noord-Brabant. Zie voor de aanvragen van zijn vader (C.J.A. van Rijckevorsel) en zijn oom (A.B.H. 
van Rijckevorsel) tabel 2.17. 
45 HRvA, AHRvA, inv.nr. 168, Notulen 1898, nr. 41. Smits beriep zich op de verheffing van zijn oom J.J. Smits (van Eckart) en het feit dat er in 
Nederland van deze Smits geen afstammelingen meer waren. De Hoge Raad van Adel bij monde van rapporteur jonkheer M.P. Smissaert, hield 
vast aan het beginsel dat verheffing van een familielid niet kon leiden tot verheffing van andere leden van hetzelfde geslacht, behalve als voor 
dezen dezelfde motieven golden. De verheffing van J.J. Smits in 1841 was geschied uit koninklijk welbehagen. Koning Willem II had hem 
proprio motu (uit eigen beweging, uit vrije wil) verheven waarbij de Raad niet gehoord was. De verheffing betrof dan ook de persoon, waarbij 
geslacht en afkomst niet in overweging genomen waren. Dat geslacht muntte niet uit door hoge ouderdom, noch aanzienlijke betrekkingen, noch 
door de bekleding van aanzienlijke ambten. De familie Smits was pas in de negentiende eeuw tot aanzien gekomen en de eventuele verdiensten 
van leden ervan waren al voldoende op andere manieren beloond. 
46 HRvA, AHRvA, inv.nr. 196, Notulen 1927, nr. 12 en 85 en inv.nr. 198, Notulen 1930, nr. 112. Het verzoek om verheffing was afkomstig van 
twee neven, F.J. van Lanschot en W.M. van Lanschot en de schoonzuster van de laatste ten behoeve van haar kinderen. Jonkheer A.F.O. van 
Sasse van Ysselt bracht het preadvies uit. Daaruit blijkt dat de Van Lanschots zich onder meer beriepen op afstamming van een schout te Zundert, 
een voorvader met het ambt van vorster en voorvaderen met het beroep ‘coopman’. Verder wezen ze blijkbaar op het feit dat een tak van de Van 
Lanschots zitting had in de stedelijke regering van Breda (was een zijtak die te ver afstond van de rekestranten) en beriepen ze zich op de aanzien-
lijkheid van Leidse en Antwerpse Van Lanschots. Ze leverden echter geen bewijs dat ze tot deze geslachten behoorden. Het feit  dat de Van 
Lanschots rooms-katholiek waren, was voor Van Sasse van Ysselt reden om te kijken of voor hen wellicht andere criteria moesten gelden dan 
voor protestantse families. Gezien de aangedragen nederige ambten van de voorvaderen concludeerde hij dat het de vraag was of familieleden 
indien ze protestant waren geweest, wel in aanzienlijke ambten benoemd zouden zijn. Daarnaast hadden de Van Lanschots sinds 1813 tot aan 
1880 geen aanzienlijke functies uitgeoefend en waren er ook geen huwelijken gesloten met echtgenotes van goede huize. Kortom, hun afkomst 
was onvoldoende voornaam om tot verheffing over te gaan. Daarnaast was hun huidige aanzien van betrekkelijk jonge datum. Hij zag dan ook 
geen reden voor verheffing, ‘zeker wanneer de Raad hunne pretense aanspraken vergelijkt met zoveel anderen waarover de Raad een ongunstig 
advies heeft uitgebracht.’ Jonkheer W.A. Beelaerts van Blokland was het niet eens met Van Sasse van Ysselt. Hij vond dat voor de twee volwas-
senen een gunstig advies zou moeten worden afgegeven, omdat ten tijde van de ridderschap deze rekestranten zeker in aanmerking zouden zijn 
gekomen, indien de ridderschap aangevuld had moeten worden. In een toevoeging verklaarde hij dat hij ‘over deze aanvulling van de Nederlandse 
adel meer verheugd [zou] zijn dan over de verheffing van menige Stoop, Elias of Van Lennep’ en hij zou die om reden van billijkheid ten opzich-
te van de rooms-katholieken toejuichen. In de discussie die volgde werd Van Sasse van Ysselt gevraagd of er andere rooms-katholieke families 
zouden zijn met meer aanspraken dan de familie Van Lanschot. Van Sasse bevestigde dat en men besloot eenstemmig tot een negatief advies 
wegens gebrek aan voornaamheid van afkomst, waarbij Van Sasse nogmaals benadrukte dat de familie Van Lanschot ‘nog zo kort geleden in een 
andere positie dan tegenwoordig verkeerde.’ 
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TABEL 3.1 OVERZICHT VAN HET GEMIDDELD AANTAL JAREN DAT LEDEN DEEL UITMAAKTEN VAN DE POPULATIE EN IN NOORD-BRABANT WOONDEN, GEORDEND NAAR TOETRE-
DINGSJAAR 

Periode Totaal aantal jaren Aantal jaren in Noord-Brabant 
Totaal Protestant R.K. Riddersch. Niet Totaal Protestant R.K. Riddersch. Niet 

Aan. Jr. Aan. Jr. Aan. Jr. Aan. Jr. Aan. Jr. Aan. Jr. Aan. Jr. Aan. Jr. Aan. Jr. Aan. Jr. 
1814-1819 29  20  23  19  6  25  21  22  8  15  21  19  16  18  5  24  16  20  5  17  
1820-1829 30  27  21  24  9  36  17  37  13  15  29  24  20  21  9  29  17  31  12  13  
1830-1839 41  22  28  17  12  32  19  29  22  15  32  21  20  17  11  30  16  27  16  16  
1840-1849 43  23  27  16  16  31  15  34  28  16  42  19  26  13  16  29  15  29  27  14  
1850-1859 40  23  20  20  18  27  5  50  35  19  36  21  19  18  15  23  5  39  31  18  
1860-1869 35  19  22  14  12  31  7  47  28  13  30  19  18  11  11  30  7  35  23  12  
1870-1879 43  25  17  17  26  31  9  38  34  21  35  22  15  15  20  25  7  41  28  17  
1880-1889 36  23  17  22  19  24  10  31  26  20  32  20  16  20  16  19  10  26  22  17  
1890-1899 34  17  14  14  19  20  6  24  28  16  32  13  14  10  17  17  5  20  27  12  
1900-1909 26  11  9  11  16  12  3  15  23  10  25  11  9  11  15  11  3  15  22  10  
1910-1918 38  4  13  4  24  5  3  6  35  4  28  4  9  3  18  5  1  8  27  4  
Totaal 395  20  213  17  176  23  115  31  280  15  342  18  182  15  153  21  102  28  240  14  

 
Toelichting: voor de berekening van het aantal jaren zijn de jaren na 1918 niet meegeteld. Dit betekent dat vanaf 1860 het gemiddelde in zekere mate gedrukt wordt doordat vanaf die periode leden deel uitmaakten van de popula-
tie die na 1918 overleden zijn. Het betreft de volgende aantallen leden: 1860-1869: 4; 1870-1879: 10; 1880-1889: 11; 1890-1899: 15; 1900-1909: 15; 1910-1918 33. 
Legenda: Periode: het jaar van opname in de populatie. Totaal aantal jaren: het totaal aantal jaren dat leden deel uitmaakten van de populatie; Aan.: het aantal leden dat in de betreffende periode deel ging uitmaken van de popula-
tie; Jr.: het gemiddeld aantal jaren dat leden deel uitmaakten van de populatie. Jaren in Brabant: het aantal jaren dat leden in Noord-Brabant gewoond hebben; Aan.: het aantal van de in de betreffende periode opgenomen leden 
die in Noord-Brabant gewoond hebben; Jr.: het gemiddelde aantal jaren dat deze leden in Noord-Brabant gewoond hebben. 
 
 
TABEL 3.2 OVERZICHT VAN DE LEEFTIJD VAN DE LEDEN OP HET MOMENT DAT DEZEN DEEL GINGEN UITMAKEN VAN DE POPULATIE 

Periode Totaal < 30 jr. 30-39 jr. 40-49 jr. 50-59 jr. 60-69 jr. ≥ 70 jr. 
Aant. Gem. Aant. % Aant. % Aant. % Aant. % Aant. % Aant. % 

1814-1819 29  46  1  3  11  38  5  17  6  21  4  14  2  7  
1820-1829 30  36  13  43  5  16  8  27  2  7  2  7      
1830-1839 41  37  19  47  7  17  4  10  7  17  3  7  1  2  
1840-1849 43  33  25  58  5  12  8  18  3  7  2  5      
1850-1859 40  32  20  50  11  28  7  17  2  5          
1860-1869 35  34  18  51  7  20  6  17  3  9  1  3      
1870-1879 43  34  23  53  9  21  6  14  1  2  3  8  1  2  
1880-1889 36  34  17  47  10  28  6  17      2  5  1  3  
1890-1899 34  37  11  32  12  35  4  12  7  21          
1900-1909 26  34  15  58  6  23  2  8      3  11      
1910-1918 38  34  17  45  13  34  2  5  4  11      2  5  
Totaal 395  35  179  45  96  24  58  15  35  9  20  5  7  2  

 
Legenda: Periode: het jaar dat men deel ging uitmaken van de populatie; Aant.: het aantal leden dat in de betreffende periode deel ging uitmaken van de populatie; Gem.: de gemiddelde leeftijd op het moment dat men deel ging 
uitmaken populatie. %: het aandeel van de betreffende leeftijdsgroep in het totaal aantal leden dat in die periode deel ging uitmaken van de populatie. 
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TABEL 3.3 OVERZICHT VAN HET AANTAL JAREN DAT IN NOORD-BRABANT WOONACHTIGE POPULATIELEDEN DAAR DAADWERKELIJK GEWOOND HEBBEN 

Periode Aantal 
jaren 

Totaal Lid ridderschap Geen lid ridderschap Prot. R.K. Onb. 
 % Prot. R.K. Onb. Prot. R.K. Onb.  %  %  % 
   %  %  %  %  %  %       

1814-1819 

< 5 jr. 2  10  1  5       1  5      2  10      
5-19 jr. 9  42  5  22  2  10    2  10      7  32  2  10    
20-39 jr. 8  38  4  18  3  15    1  5      5  23  3  15    
≥ 40 jr. 2  10  1  5       1  5      2  10      

 

1820-1829 

< 5 jr. 6  21  1  4       5  17      6  21      
5-19 jr. 8  27      4  13    4  14      4  14  4  13    
20-39 jr. 9  31  4  13  2  7    3  11      7  24  2  7    
≥ 40 jr. 6  21  3  10  3  11          3  10  3  11    

 

1830-1839 

< 5 jr. 4  13  1  3  1  3    2  6      3  9  1  3    
5-19 jr. 11  34  1  3  1  3    8  25    1  3  9  28  1  3  1  3  
20-39 jr. 11  34  5  16  3  9    1  3  2  6    6  18  5  16    
≥ 40 jr. 6  19      4  14    2  6      2  6  4  14    

 

1840-1849 

< 5 jr. 10  24  2  5      7  17  1  2    9  22  1  2    
5-19 jr. 14  33  1  2  1  2    9  21  3  8    10  24  4  9    
20-39 jr. 12  29  2  5  4  9    4  9  2  5    6  14  6  14    
≥ 40 jr. 6  14  1  2  4  9      1  3    1  2  5  12    

 

1850-1859 

< 5 jr. 9  25        5  14  4  11    5  14  4  11    
5-19 jr. 11  31    1  2    6  17  3  9  1  3  6  17  4  11  1  3  
20-39 jr. 9  25    1  2    6  17  2  6    6  17  3  8    
≥ 40 jr. 7  19  1  2  2  6    1  2  2  6  1  2  2  6  4  11  1  2  

 

1860-1869 

< 5 jr. 6  20        4  14  1  3  1  3  4  14  1  3  1  3  
5-19 jr. 14  47  1  3      10  34  3  10    11  37  3  10    
20-39 jr. 7  23    4  13    1  3  2  7    1  3  6  20    
≥ 40 jr. 3  10    2  7      1  4      3  10    

 

1870-1879 
 
 

< 5 jr. 5  14        4  11  1  3    4  11  1  3    
5-19 jr. 13  37        7  20  6  17    7  20  6  17    
20-39 jr. 10  29    2  6    3  9  5  14    3  9  7  20    
≥ 40 jr. 7  20    5  14    1  3  1  3    1  3  6  18    

 

1880-1889 
 
 

< 5 jr. 4  12        3  9  1  3    3  9  1  3    
5-19 jr. 13  41  1  3  3  9    3  9  6  19    4  14  9  28    
20-39 jr. 15  47  2  6  4  14    7   2  6    9   6  18    
≥ 40 jr.                     
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Periode Aantal 
jaren 

Totaal Lid ridderschap Geen lid ridderschap Prot. R.K. Onb. 
 % Prot. R.K. Onb. Prot. R.K. Onb.  %  %  % 
   %  %  %  %  %  %       

1890-1899 

< 5 jr. 5  16        5  16      5  16      
5-19 jr. 16  50  1  3  1  3    5  16  8  25  1  3  6  19  9  28  1  3  
20-39 jr. 11  34  1  3  2  6    2  6  6  19    3  9  8  25    
≥ 40 jr.                     

 

1900-1909 
 
 

< 5 jr. 4  16        2  8  2  8    2  8  2  8    
5-19 jr. 21  84  1  4  2  8    6  24  11  44  1  4  7  28  13  52  1  4  

20-39 jr.                     
≥ 40 jr.                     

 

1910-1918 

< 5 jr. 16  57        6  22  9  32  1  3  6  22  9  32  1  3  
5-19 jr. 12  43    1  3    3  11  8  29    3  11  9  32    

20-39 jr.                     
≥ 40 jr.                     

 
Legenda: Periode: het jaar dat men deel ging uitmaken van de populatie; Lid ridderschap: alle leden die op enig moment lid van de ridderschap zijn geweest; Geen lid ridderschap: alle overige leden; Onb.: leden waarvan de 
godsdienst niet bekend is of die niet protestant of rooms-katholiek waren.  
Elke kolom bestaat uit het aantal leden en het percentage dat aangeeft hoe groot het aandeel van dit aantal is in het totaal aantal in leden dat in de betreffende periode deel is gaan uitmaken van de populatie. 
 
 
TABEL 3.4 VERDELING VAN DE POPULATIE GEDURENDE DE ONDERZOEKSPERIODE MET BETREKKING TOT GODSDIENST, WOONPLAATS EN LIDMAATSCHAP VAN DE RIDDERSCHAP 

Periode Tot. 
gem. 

Verdeling naar godsdienst Verdeling naar woonplaats Lid 
ridderschap 

Geen lid 
ridderschap Protestant R.K. Onbekend Brabant Onbekend Elders 

 %  %  %  %  %  %  %  % 
1814-1819 23  17  74  6  26    16  70  1  4  6  26  18  78  5  22  
1820-1829 36  25  70  11  30    28  78  2  6  6  16  22  61  14  39  
1830-1839 59  39  66  19  32  1  2  45  76  3  5  11  19  31  53  28  47  
1840-1849 72  43  60  29  40    58  81  2  3  12  16  36  50  36  50  
1850-1859 72  39  55  32  44  1  1  59  82  1  1  12  17  29  40  43  60  
1860-1869 81  41  51  39  48  1  1  68  84  3  4  10  12  24  30  57  70  
1870-1879 86  41  48  45  52    71  83  3  3  12  14  22  26  64  74  
1880-1889 90  32  36  57  63  1  1  70  78  6  7  14  15  20  22  70  78  
1890-1899 93  32  39  60  65  1  1  66  71  12  13  15  16  21  23  72  77  
1900-1909 94  32  34  62  66    68  72  9  10  17  18  27  29  67  71  
1910-1918 91  28  31  63  69    67  74  6  6  18  20  28  31  63  69  
Totaal 395                  

 
Legenda: Tot. gem.: gemiddeld aantal leden dat gedurende de betreffende periode deel uitmaakte van de populatie; Verdeling naar godsdienst: Onbekend: leden waarvan de godsdienst niet bekend is of die niet protestant of 
rooms-katholiek waren; Verdeling naar woonplaats: Onbekend: leden waarvan de woonplaats onbekend is, maar die waarschijnlijk wel in Noord-Brabant woonden. 
Elke kolom bestaat uit het gemiddeld aantal leden en het percentage dat aangeeft hoe groot het aandeel van dit aantal is in het totaal gemiddelde. 
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TABEL 3.5 VERDELING VAN DE RIDDERSCHAPSLEDEN GEDURENDE DE ONDERZOEKSPERIODE MET BETREKKING 
TOT GODSDIENST EN WOONPLAATS 

Periode Tot. 
gem. 

Verdeling naar godsdienst Verdeling naar woonplaats 
Protestant R.K. Onbekend Brabant Onbekend Elders 
 %  %  %  %  %  % 

1814-1819 18  13  72  5  28    13  72  1  6  4  22  
1820-1829 22  14  64  8  36    17  77  1  5  4  18  
1830-1839 31  18  58  13  42    23  74  1  3  7  23  
1840-1849 36  18  50  18  50    28  78    8  22  
1850-1859 29  13  45  16  55    22  76    7  24  
1860-1869 24  9  37  15  63    20  83    4  17  
1870-1879 22  7  32  15  68    18  82    4  18  
1880-1889 20  3  15  17  85    16  80  1  5  3  15  
1890-1899 21  3  14  18  86    15  71  2  10  4  19  
1900-1909 27  5  19  22  81    20  74  1  4  6  22  
1910-1918 28  7  25  21  75    21  75  1  4  6  21  
Totaal 115              

 
Legenda: Tot. gem.: gemiddeld aantal leden dat gedurende de betreffende periode lid van de ridderschap was; Verdeling naar godsdienst: Onbe-
kend: leden waarvan de godsdienst niet bekend is of die niet protestant of rooms-katholiek waren; Verdeling naar woonplaats: Onbekend: leden 
waarvan de woonplaats onbekend is, maar die waarschijnlijk wel in Noord-Brabant woonden. 
Elke kolom bestaat uit het gemiddeld aantal leden en het percentage dat aangeeft hoe groot het aandeel van dit aantal is in het totaal gemiddelde. 
 
 
TABEL 3.6 VERDELING VAN DE NIET-RIDDERSCHAPSLEDEN GEDURENDE DE ONDERZOEKSPERIODE MET BETREK-
KING TOT GODSDIENST EN WOONPLAATS 

Periode Tot. 
gem. 

Verdeling naar godsdienst Verdeling naar woonplaats 
Protestant R.K. Onbekend Brabant Onbekend Elders 
 %  %  %  %  %  % 

1814-1819 5  4  80  1  20    3  60    2  40  
1820-1829 14  11  78  3  22    11  79  1  7  2  14  
1830-1839 28  21  75  6  21  1  4  22  79  2  7  4  14  
1840-1849 36  25  69  11  31      30  83  2  6  4  11  
1850-1859 43  26  60  16  37  1  3  37  86  1  2  5  12  
1860-1869 57  32  56  24  42  1  2  48  84  3  5  6  11  
1870-1879 64  34  53  30  47      53  83  3  5  8  12  
1880-1889 70  29  41  40  57  1  2  54  77  5  7  11  16  
1890-1899 72  29  40  42  58  1  2  51  71  10  14  11  15  
1900-1909 67  27  40  40  60    48  72  8  12  11  16  
1910-1918 63  21  33  42  67    46  73  5  8  12  19  
Totaal 280              

 
Legenda: Tot. gem.: gemiddeld aantal leden dat gedurende de betreffende periode geen lid van de ridderschap was; Verdeling naar godsdienst: 
Onbekend: leden waarvan de godsdienst niet bekend is of die niet protestant of rooms-katholiek waren; Verdeling naar woonplaats: Onbekend: 
leden waarvan de woonplaats onbekend is, maar die waarschijnlijk wel in Noord-Brabant woonden. 
Elke kolom bestaat uit het gemiddeld aantal leden en het percentage dat aangeeft hoe groot het aandeel van dit aantal is in het totaal gemiddelde. 
 
 
TABEL 3.7 VERDELING VAN DE PROTESTANTSE POPULATIELEDEN GEDURENDE DE ONDERZOEKSPERIODE MET 
BETREKKING TOT WOONPLAATS EN LIDMAATSCHAP VAN DE RIDDERSCHAP 

Periode Tot. 
gem. 

Verdeling naar woonplaats Lid 
ridderschap 

Geen lid 
ridderschap Brabant Onbekend Elders 

 %  %  %  %  % 
1814-1819 17  11  65  1  6  5  29  13  76  4  24  
1820-1829 25  20  80      5  20  14  56  11  44  
1830-1839 39  29  74  1  3  9  23  18  46  21  54  
1840-1849 43  33  77  1  2  9  21  18  42  25  58  
1850-1859 39  32  82      7  18  13  33  26  67  
1860-1869 41  34  83  2  5  5  12  9  22  32  78  
1870-1879 41  33  78  1  5  7  17  7  17  34  83  
1880-1889 32  26  81  2  6  4  13  3  9  29  91  
1890-1899 32  25  78  4  13  3  9  3  9  29  91  
1900-1909 32  26  81  2  6  4  13  5  16  27  84  
1910-1918 28  22  79    6  21  7  25  21  75  
Totaal 213            

 
Legenda: Tot. gem.: gemiddeld aantal protestanten gedurende de betreffende periode; Verdeling naar woonplaats: Onbekend: leden waarvan de 
woonplaats onbekend is, maar die waarschijnlijk wel in Noord-Brabant woonden. 
Elke kolom bestaat uit het gemiddeld aantal leden en het percentage dat aangeeft hoe groot het aandeel van dit aantal is in het totaal gemiddelde. 
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TABEL 3.8 VERDELING VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE POPULATIELEDEN GEDURENDE DE ONDERZOEKSPERIODE 
MET BETREKKING TOT WOONPLAATS EN LIDMAATSCHAP VAN DE RIDDERSCHAP 

Periode Tot. 
gem. 

Verdeling naar woonplaats Lid 
ridderschap 

Geen lid 
ridderschap Brabant Onbekend Elders 

 %  %  %  %  % 
1814-1819 6  5  83    1  17  5  83  1  17  
1820-1829 11  8  80  1  10  1  10  8  73  3  27  
1830-1839 19  16  84  1  5  2  11  13  68  6  32  
1840-1849 29  25  86  1  4  3  10  18  62  11  38  
1850-1859 32  27  85  1  3  4  12  16  50  16  50  
1860-1869 39  34  87      5  13  15  38  24  62  
1870-1879 45  38  84  2  5  5  11  15  33  30  67  
1880-1889 57  44  77  2  5  10  18  17  30  40  70  
1890-1899 60  41  68  6  12  12  20  18  30  42  70  
1900-1909 62  42  68  7  11  13  21  22  35  40  65  
1910-1918 63  45  71  6  10  12  19  21  33  42  67  
Totaal 176            

 
Legenda: Tot. gem.: gemiddeld aantal rooms-katholieken gedurende de betreffende periode; Verdeling naar woonplaats:  Onbekend: leden waar-
van de woonplaats onbekend is, maar die waarschijnlijk wel in Noord-Brabant woonden. 
Elke kolom bestaat uit het gemiddeld aantal leden en het percentage dat aangeeft hoe groot het aandeel van dit aantal is in het totaal gemiddelde. 
 
 
TABEL 3.9 VERDELING VAN DE IN NOORD-BRABANT WOONACHTIGE POPULATIELEDEN GEDURENDE DE ONDER-
ZOEKSPERIODE MET BETREKKING TOT GODSDIENST EN LIDMAATSCHAP VAN DE RIDDERSCHAP 

Periode Tot. 
gem. 

Verdeling naar godsdienst Lid 
ridderschap 

Geen lid 
ridderschap Protestant R.K. Onbekend 

 %  %  %  %  % 
1814-1819 16  11  69  5  31    13  81  3  19  
1820-1829 28  20  71  8  29    17  61  11  39  
1830-1839 45  29  64  16  36    23  51  22  49  
1840-1849 58  33  57  25  43    28  48  30  52  
1850-1859 59  32  54  27  46    22  37  37  63  
1860-1869 68  34  50  34  50    20  29  48  71  
1870-1879 71  33  46  38  54    18  25  53  75  
1880-1889 70  26  37  44  63    16  23  54  77  
1890-1899 66  25  38  41  62    15  23  51  77  
1900-1909 68  26  38  42  62    20  29  48  71  
1910-1918 67  22  33  45  67    21  31  46  69  

 
Legenda: Tot. gem.: gemiddeld aantal leden dat gedurende de betreffende periode in Noord-Brabant woonde; Verdeling naar godsdienst: Onbe-
kend: leden waarvan de godsdienst niet bekend is of die niet protestant of rooms-katholiek waren.  
Elke kolom bestaat uit het gemiddeld aantal leden en het percentage dat aangeeft hoe groot het aandeel van dit aantal is in het totaal gemiddelde. 
 
 
TABEL 3.10 VERDELING VAN DE NIET IN NOORD-BRABANT WOONACHTIGE POPULATIELEDEN GEDURENDE DE 
ONDERZOEKSPERIODE MET BETREKKING TOT GODSDIENST EN LIDMAATSCHAP VAN DE RIDDERSCHAP 

Periode Tot. 
Gem. 

Verdeling naar godsdienst Lid 
ridderschap 

Geen lid 
ridderschap Protestant R.K. Onbekend 

 %  %  %  %  % 
1814-1819 6  5  83  1  17    4  67  2  33  
1820-1829 6  5  83  1  17    4  67  2  33  
1830-1839 11  9  82  2  18    7  64  4  36  
1840-1849 12  9  75  3  25    8  67  4  33  
1850-1859 12  7  58  4  33  1  9  7  58  5  42  
1860-1869 10  5  50  5  50    4  40  6  60  
1870-1879 12  7  58  5  42    4  33  8  67  
1880-1889 14  4  29  10  71    3  21  11  79  
1890-1899 15  3  20  12  80    4  27  11  73  
1900-1909 17  4  24  13  76    6  35  11  65  
1910-1918 18  6  33  12  67    6  33  12  67  

 
Legenda: Tot. Gem.: gemiddeld aantal leden dat gedurende de betreffende periode elders woonde; Verdeling naar godsdienst: Onbekend: leden 
waarvan de godsdienst niet bekend is of die niet protestant of rooms-katholiek waren.  
Elke kolom bestaat uit het gemiddeld aantal leden en het percentage dat aangeeft hoe groot het aandeel van dit aantal is in het totaal gemiddelde. 
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TABEL 3.11 REGIONALE SPREIDING VAN DE GEBOORTEPLAATSEN VAN DE POPULATIELEDEN DIE IN NOORD-
BRABANT GEBOREN ZIJN, GEORDEND OP GEBOORTEJAAR 

Periode Totaal ’s Bosch Omg. ’s Bosch1 NO Brab.2 ZO Brab.3 Midden Brab.4 West Brab.5 

 %  %  %  %  %  % 
>1770-<1814 55  31  56  5  9  8  15  4  7  1  2  6  11  

 
< 1814 62  34  55  5  8  10  16  6  9  1  2  6  10  
1814-1819 20  10  50  3  15  5  25  1  5      1  5  
1820-1829 22  4  18  5  23  5  23  6  27      2  9  
<1830 104  48  46  13  13  20  19  13  13  1  1  9  8  

 
1830-1839 22  5  23  8  36  4  18  1  5      4  18  
1840-1849 24  9  37  4  17  4  17          7  29  
1850-1859 24  8  33  6  25  4  17  4  17  2  8      
1860-1869 9  5  56  1  11      1  11      2  22  
1870-1879 12  9  75          1  8      2  17  
1880-1889 11  7  64      1  6  1  10  1  10  1  10  
1890-1899 6  6  100                      
Totaal 212  96  45  32  15  34  16  21  10  4  2  25  12  

 
Toelichting: 
1 Boxtel, Dinther, Heeswijk, Helvoirt, Heusden, Hintham, Rosmalen, Sint-Michielsgestel, Vught. 
2 Beers, Boxmeer, Erp, Herpen, Ravenstein, Uden, Veghel. 
3 Beek en Donk, Eindhoven, Gemert, Helmond, Oirschot, Sint-Oedenrode. 
4 Loon op Zand, Oisterwijk, Waalwijk. 
5 Bergen op Zoom, Breda, Etten, Ginneken, Oosterhout, Princenhage, Roosendaal, Wernhout, Zevenbergen. 
Legenda: Totaal: aantal leden dat in de betreffende periode in Noord-Brabant geboren is; %: aandeel van de betreffende regio in de geboortes 
in de betreffende periode. 
 
 
TABEL 3.12 REGIONALE SPREIDING VAN DE PLAATSEN VAN OVERLIJDEN VAN DE POPULATIELEDEN DIE IN 
NOORD-BRABANT OVERLEDEN ZIJN, GEORDEND OP JAAR VAN OVERLIJDEN 

Periode Totaal ’s Bosch Omg. ’s Bosch1 NO Brab.2 ZO Brab.3 Midden Brab.4 West Brab.5 

 %  %  %  %  %  % 
1814-1819 1               1  100  
1820-1829 7  3  43    2  29  1  14     1  14  
1830-1839 10  4  40  3  30          1  10  2  20  
1840-1849 18  4  22  5  28  1  6  4  22  3  16  1  6  
1850-1859 16  1  5  5  31  2  13  3  19  2  13  3  19  
1860-1869 11  3  27  2  18  1  10  2  18      3  27  
1870-1879 18  7  39  2  11      6  33      3  17  
1880-1889 19  5  26  4  21  4  21  2  11      4  21  
1890-1899 17  4  23  4  23  3  18  2  12  2  12  2  12  
1900-1909 18  4  22  5  28  1  6          8  44  
1910-1918 20  5  25  3  15  4  20      1  5  7  35  
> 1918 57  14  24  9  16  5  9  9  16  5  9  15  26  
Totaal 212  54  25  42  20  23  11  29  13  14  7  50  24  

 
Toelichting: 
1 Berlicum, Boxtel, Den Dungen, Dinther, Heeswijk, Helvoirt, Heusden, Hintham, Rosmalen, Sint-Michielsgestel, Vught. 
2 Beers, Boxmeer, Cuijk, Erp, Escharen, Grave, Groot-Linden, Veghel, Velp. 
3 Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Eindhoven, Geldrop, Heeze, Helmond, Oirschot, Sint-Oedenrode, Woensel. 
4 Dongen, Gilze, Haaren, Loon op Zand, Moergestel, Oisterwijk, Oostelbeers, Tilburg. 
5 Bergen op Zoom, Breda, Gilze, Ginneken, Leur, Oosterhout, Oudenbosch, Princenhage, Roosendaal, Terheijden, Teteringen, Zevenber-

gen. 
Legenda: Totaal: aantal leden dat in de betreffende periode overleden is; %: aandeel van de betreffende regio in de overlijdensplaatsen van 
de in de betreffende periode overleden leden. 
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TABEL 3.13 REGIONALE SPREIDING VAN DE WOONPLAATSEN VAN DE POPULATIELEDEN IN NOORD-BRABANT 

Periode Totaal ‘s Bosch Omg. ’s Bosch1 NO Brab.2 ZO Brab.3 Midden Brab.4 West Brab.5 

 %  %  %  %  %  % 
1814-1819 97  21  22  16  16  24  25  18  19  6  6  12  12  
1820-1829 272  117  43  65  24  35  13  36  13  10  4  9  3  
1830-1839 447  181  40  107  24  34  8  63  14  12  3  50  11  
1840-1849 578  162  28  144  25  57  10  137  24  20  3  58  10  
1850-1859 593  148  25  143  24  50  8  116  20  31  5  105  18  
1860-1869 708  287  40  125  18  57  8  109  15  26  4  104  15  
1870-1879 719  317  44  103  14  60  8  84  12  26  4  129  18  
1880-1889 708  280  39  117  17  70  10  68  10  53  7  120  17  
1890-1899 651  265  41  94  14  42  6  58  9  69  11  123  19  
1900-1909 655  243  37  86  13  35  5  63  10  64  10  164  25  
1910-1918 597  227  38  51  9  38  6  78  13  36  6  167  28  
totaal 6025  2248  37  1051  18  502  8  830  14  353  6  1041  17  
N 342              

 
Toelichting: 
1 Berlicum, Boxtel, Den Dungen, Dinther, Engelen, Esch, Heeswijk, Helvoirt, Heusden, Hintham, Middelrode, Rosmalen, Schijndel, Sint-

Michielsgestel, Vught. 
2 Beers, Boxmeer, Cuijk, Dieden, Escharen, Grave, Groot-Linden, Herpen, Oss, Ravenstein, Schaijk, Veghel, Velp. 
3 Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Deurne, Dommelen, Eindhoven, Geldrop, Gemert, Heeze, Helmond, Oirschot, Sint-Oedenrode, Son en Breugel, 

Valkenswaard, Woensel. 
4 Haaren, Loon op Zand, Moergestel, Nieuwkerk, Oisterwijk, Oostelbeers, Tilburg, Vrijhoeve-Capelle, Waalwijk. 
5 Bergen op Zoom, Breda, Geertruidenberg, Gilze, Ginneken, Made, Oosterhout, Oudenbosch, Princenhage, Raamsdonk, Roosendaal, Sleeu-

wijk, Steenbergen, Terheijden, Teteringen, Wernhout, Willemstad, Woensdrecht, Zevenbergen, Zundert, Zwaluwe.  
Legenda: Totaal: totaal aantal woonjaren in de betreffende periode (een woonjaar is een jaar dat een lid uit de populatie in Noord-Brabant ge-
woond heeft). Elke kolom bestaat uit het aantal woonjaren in de betreffende regio in de betreffende periode en het percentage  dat het aandeel van 
de betreffende regio aangeeft in het totaal aantal woonjaren in de betreffende periode. N: aantal leden uit de populatie dat op enig moment in 
Noord-Brabant gewoond heeft. 
 
 
TABEL 3.14 REGIONALE SPREIDING VAN DE WOONPLAATSEN VAN DE RIDDERSCHAPSLEDEN IN NOORD-BRABANT 

Periode Totaal ’s Bosch Omg. ’s Bosch1 NO Brab.2 ZO Brab.3 Midden Brab.4 West Brab.5 

 %  %  %  %  %  % 
1814-1819 76  18  24  11  14  24  32  11  14  6  8  6  8  
1820-1829 169  60  35  42  25  34  20  20  12  10  6  3  2  
1830-1839 240  94  39  63  26  30  13  42  17  10  4  1  1  
1840-1849 266  103  39  67  25  30  11  51  19      15  6  
1850-1859 217  79  36  57  26  21  10  49  23      11  5  
1860-1869 192  87  45  32  17  29  15  36  19  3  1  5  3  
1870-1879 183  106  58  28  15  30  17  19  10          
1880-1889 155  97  63  19  12  24  15  7  5  3  2  5  3  
1890-1899 139  94  68  6  4  10  7  10  7  9  7  10  7  
1900-1909 174  109  62  15  9  10  6  18  10  10  6  12  7  
1910-1918 179  96  54  18  10  2  1  32  18  9  5  22  12  
totaal 1990  943  47  358  18  244  12  295  15  60  3  90  5  
N 96              

 
Toelichting: 
1 Boxtel, Den Dungen, Engelen, Esch, Heeswijk, Helvoirt, Hintham, Rosmalen, Sint-Michielsgestel, Vught. 
2 Beers, Boxmeer, Veghel. 
3 Beek en Donk, Deurne, Dommelen, Eindhoven, Heeze, Helmond, Sint-Oedenrode, Woensel. 
4 Loon op Zand, Oirschot, Oisterwijk, Tilburg. 
5 Breda, Ginneken, Oosterhout, Princenhage. 
Legenda: Totaal: totaal aantal woonjaren in de betreffende periode (een woonjaar is een jaar dat een lid tijdens zijn lidmaatschap van de ridder-
schap in Noord-Brabant gewoond heeft). Elke kolom bestaat uit het aantal woonjaren in de betreffende regio in de betreffende periode en het 
percentage dat het aandeel van de betreffende regio aangeeft in het totaal aantal woonjaren in de betreffende periode. N: aantal leden van de 
ridderschap dat tijdens zijn lidmaatschap in Noord-Brabant gewoond heeft. 
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L.J.H. ridder de van der Schueren (1800-1886) woonde tijdens het lidmaatschap van 
de ridderschap van Noord-Brabant voornamelijk buiten Noord-Brabant (Nl-HtBHIC, 
1304, RNBr, inv.nr. 18, ’s-Gravenhage, foto M. Verveer). 

Jonkheer mr. L.J.A.A. de la Court (1795-1865) was een ‘Bosschenaar’ die echter 
ook domicilie hield op zijn landgoed Baest te Oostelbeers en op kasteel Onsenoort te 
Nieuwkuijk (Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 18, Gent, foto Eduard Renoz). 

Jonkheer mr. V.F.A.H. de Kuijper (1822-1911) woonde tijdens zijn lidmaatschap 
van de ridderschap van Noord-Brabant in de ‘provincie’(Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, 
inv.nr. 18, foto A.G. Schull). 
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TABEL 4.1 DE PROCENTUELE VERDELING NAAR GEBOORTEPLAATS EN GODSDIENST VAN DE POPULATIELEDEN, 
GEORDEND OP GEBOORTEJAAR 

Periode Tot Noord-Brabant Nederland Kolo-
niën 

Buitenland 
Prot. R.K. Onb Prot. R.K. Onb Prot. R.K. Onb 

 %  %  %  %  %  % Prot.  %  %  % 
             %       

> 1770-
<1814 111  35  31  19  17  1 1 39  35  8  7  1 1 1 1 4 4 3 3   

 
< 1814 128  40  31  21  16  1 1 47  36  9  7  1  1  2 2 4 4 3 2   
1814-1819 28  9  32  11  39    5  18  3  11              
1820-1829 43  14  33  9  21    8  18  6  14  2  5    1 2 2 5 1 2 
< 1830 199  63  32  41  21  1  60  30  18  9  3  2  2 1 5 3 5 3 1  
 
1830-1839 37  11  30  10  27    6  16  6  16  4  11            
1840-1849 40  9  22  15  39    8  20  7  17      1 2         
1850-1859 38  6  16  16  42    9  24  6  16  1  2            
1860-1869 28  6  21  4  14  1 4 6  22  11  39                
1870-1879 20  1  5  11  55    4  20  4  20                
1880-1889 25      10  40    8  32  4  16  2  8      1 4    
1890-1899 8      6  75        2  25                
Totaal 395  96  24  113  28  2 1 101  25  58  15  10  3  3 1 5 1 6 1 1 1 
 
Legenda: Tot: aantal leden dat in de betreffende periode geboren is; Onb: leden waarvan de godsdienst niet bekend is of die niet protestant of 
rooms-katholiek waren; %: aandeel van de betreffende kolom in het totaal aantal in de betreffende periode geboren leden. 
 
TABEL 4.2 DE PROCENTUELE VERDELING NAAR GEBOORTEPLAATS EN GODSDIENST VAN DE LEDEN VAN DE RID-
DERSCHAPPEN 1814-1850 EN 1851-1918, GEORDEND OP GEBOORTEJAAR 

Periode Tot. Noord-Brabant Nederland Kolo-
niën 

Buitenland 
Prot. R.K. Prot. R.K. Prot. R.K. 

 %  %  %  % Prot.  %  % 
         %     

Ridderschap 1814-1850 
< 1814 59  15  26  16  27  19  32  5  8  1 2 1 2 2 3  
1814-1819 5  1  20  4  80             
1820-1829 2      2  100             
Totaal 66  16  24  22  33  19  28  5  8  1 2 1 2 2 3  
Ridderschap 1851-1918 
< 1814 28  10  36  7  25  5  17  3  11      3 11  
1814-1819 6  2  33  4  67            
1820-1829 8  1  12  5  64  1  12  1  12        
1830-1839 7  2  29  4  57    1  14        
1840-1849 11      8  73    3  27        
1850-1859 10  2  20  5  50  1  10  2  20        
1860-1869 6  1  17  3  49  1  17  1  17        
1870-1879 4  1  25  2  50  1  25          
1880-1889                     
1890-1899 1      1  100            
Totaal 81  19  23  39  48  9  11  11  14      3 4  

 
Legenda: Tot.: aantal leden dat in de betreffende periode geboren is; %: aandeel van de betreffende kolom in het totaal aantal in de betreffende 
periode geboren leden. 
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TABEL 4.3 OVERZICHT VAN DE POPULATIELEDEN DIE WEL/NIET GEBOREN EN/OF OVERLEDEN ZIJN IN NOORD-BRABANT, INGEDEELD NAAR GODSDIENST EN GEORDEND OP GE-
BOORTEJAAR 

Periode Tot. Geboren en overleden Niet geboren,  wel overleden Wel geboren, niet overleden Niet geboren en overleden 
Protestant R.K. Onb. Protestant R.K. Onb. Protestant R.K. Onb. Protestant R.K. Onb. 
 %  %  %  %  %  %  %  %  %  %  %  % 

>1770-<1814 111  21  19  13  12    19  17  10  9  1 1 14  12  6  5    26  24 1  1    
 
< 1814 128  25  19  15  12    25  20  10  8  1  15  12  6  5    29  23 2  1    
1814-1819 28  7  24  7  25    3  11        2  8  4  14    3  11 2  7    
1820-1829 43  9  21  9  21    2  5  5  12  1 1 5  12        7  16 3  7  2 5 
<1830 199  41  21  31  16    30  15  15  8  2 1 22  11  10  5    39  20 7  4  2 1 
 
1830-1839 37  5  14  7  19    1  3  4  11    6  16  3  8    9  24 2  5    
1840-1849 40  5  12  10  25    5  12  3  8    4  10  5  12    4  10 4  11    
1850-1859 38  3  8  10  25    3  8  3  8    3  8  6  16    6  16 3  8  1 3 
1860-1869 28  3  11  2  8  1 4 1  4  5  18    3  12  2  8    5  19 6  16    
1870-1879 18    6  33    1  6  2  11    1  6  4  22    2  11 2  11    
1880-1889 21    5  24    1  5  3  14  1 5     5  24    4  19 2  9    
1890-1899 7    5  71                           2  29    
Totaal 388  57  15  76  20  1  42  11  35  9  3 1 39  10  35  9    69  18 28  7  3 1 

 
Legenda: Tot.: aantal leden dat in de betreffende periode geboren is en van wie zowel geboorte- als overlijdensplaats bekend is; Onb.: leden waarvan de godsdienst niet bekend is of die niet protestant of rooms-katholiek waren; 
%: aandeel van de betreffende kolom in het totale aantal uit de betreffende periode. 
 
 
TABEL 4.4 OVERZICHT VAN DE LEDEN VAN DE RIDDERSCHAPPEN 1814-1850 EN 1851-1918 DIE WEL/NIET GEBOREN EN/OF OVERLEDEN ZIJN IN NOORD-BRABANT, INGEDEELD NAAR 
GODSDIENST EN GEORDEND OP GEBOORTEJAAR 

Periode Tot. Geboren en overleden Niet geboren,  wel overleden Wel geboren, niet overleden Niet geboren en overleden 
Protestant R.K. Onb. Protestant R.K. Onb. Protestant R.K. Onb. Protestant R.K. Onb. 
 %  %  %  %  %  %  %  %  %  %  %  % 

Ridderschap 1814-1850 
< 1814 59  11  19  12  19    11  19  7  12   4 7  4 7    10  17      
1814-1819 5  1  20  3  60            1 20          
1820-1829 2      2  100                      
Totaal 66  12  18  17  26    11  17  7  11   4 6  5 7    10  15      
Ridderschap 1851-1918 
< 1814 28  7  25  6  21    3  11  6  21   3 11  1 4    2  7      
1814-1819 6  2  33  3  50            1 17          
1820-1829 8  1  13  5  61    1  13  1  13               
1830-1839 7  1  14  2  29      1  14   1 14  2 29          
1840-1849 11     6  55      2  18     2 18      1 9    
1850-1859 10  1  10  4  40      2  20   1 10  1 10    1  10      
1860-1869 6    2  32          1 17  1 17    1  17  1 17    
1870-1879 4    2  50    1  25      1 25            
1880-1889                             
1890-1899 1    1  100                      
Totaal 81  12  15  31  38    5  6  12  15   7 9  8 10    4  5  2 2    

 
Legenda: Tot.: aantal leden dat in de betreffende periode geboren is en van wie zowel geboorte- als overlijdensplaats bekend is; Onb.: leden waarvan de godsdienst niet bekend is of die niet protestant of rooms-katholiek waren; 
%: aandeel van de betreffende kolom in het totale aantal uit de betreffende periode. 
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TABEL 4.5 OVERZICHT VAN DE LEVENSDUUR VAN DE POPULATIELEDEN, GEORDEND OP GEBOORTEJAAR 

Periode Totaal < 50 jaar 50-59 jaar 60-69 jaar 70-79 jaar ≥ 80 jaar 
Aantal Gemiddelde 

levensduur 
 %  %  %  %  % 

>1770-<1814 111  66 15  14  11  10 31  28  36  32 18  16 
 

< 1814 128  67 15  12  13  10 33  26  44  34 23  18 
1814-1819 28  62 6  21  4  14 6  21  8  29 4  15 
1820-1829 43  64 7  16  5  12 15  35  10  23 6  14 
<1830 199  66 28  14  22  11 54  27  62  31 33  17 

 
1830-1839 37  69 5  14  4  11 7  19  9  24 12  32 
1840-1849 40  69 3  8     16  40  15  35 6  17 
1850-1859 38  68 3  8    10 11  29  15  39 5  14 
1860-1869 28  72     6  21 4  14  7  25 11  40 
1870-1879 19  67 2  11  4  21 4  21  5  26 4  21 
1880-1889 21  65 4  19  7  33 1  5  3  14 6  29 
1890-1899 7  71 1  14  1  14 1  14  1  14 3  44 
Totaal 389  67 46  12  48  12 98  25  117  30 80  21 

 
Legenda: Aantal: totaal aantal leden dat in de betreffende periode geboren is en van wie zowel de geboorte- als de overlijdendatum bekend is. 
Elke kolom bestaat uit het aantal leden en het percentage dat aangeeft hoe groot het aandeel van dit aantal is in het totaal aantal van de betreffende 
periode. 
 
 
TABEL 4.6 OVERZICHT VAN DE LEVENSDUUR VAN DE LEDEN VAN DE RIDDERSCHAPPEN 1814-1850 EN 1851-1918, 
GEORDEND OP GEBOORTEJAAR 

Periode Totaal < 50 jaar 50-59 jaar 60-69 jaar 70-79 jaar ≥ 80 jaar 
Aantal Gemiddelde 

levensduur 
 %  %  %  %  % 

Ridderschap 1814-1850 
< 1814 59  68 4 7  9  15  13  22 21  36 12  20  
1814-1819 5  69        3  60 1  20 1  20  
1820-1829 2  52    2  100            
Totaal 66  68 4 6  11  17  16  24 22  33 13  20  
Ridderschap 1851-1918 
< 1814 28  73    2  7  6  22 13  46 7  25  
1814-1819 6  69        4  66 1  17 1  17  
1820-1829 8  65 1 13  2  25  1  13 3  36 1  13  
1830-1839 7  73    1  14  1  14 3  43 2  29  
1840-1849 11  76        4  36 3  28 4  36  
1850-1859 10  71 1 10  1  10  1  10 5  50 2  20  
1860-1869 6  71    2  33     2  33 2  34  
1870-1879 4  68    1  25  1  25 1  25 1  25  
1880-1889                     
1890-1899 1  96              1  100  
Totaal 81  72 2 3  9  11  18  22 31  38 21  26  
 
Legenda: Aantal: totaal aantal leden van de ridderschap dat in de betreffende periode geboren is en van wie zowel de geboorte- als de overlijden-
datum bekend is. 
Elke kolom bestaat uit het aantal leden en het percentage dat aangeeft hoe groot het aandeel van dit aantal is in het totaal aantal van de betreffende 
periode. 
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TABEL 4.7 OVERZICHT VAN DE HUWELIJKSLEEFTIJD BIJ HET EERSTE HUWELIJK VAN DE GEHUWDE POPULATIE-
LEDEN, GEORDEND OP GEBOORTEJAAR 

Periode Totaal < 25 jaar 25-29 jaar 30-34 jaar 35-39 jaar ≥ 40 jaar 
Aantal Gemiddelde 

huwelijksleeftijd 
 %  %  %  %  % 

>1779-<1814 91  26 19  21  30  33 23  25 10  11 9  10  
 

< 1814 106  30 22  21  37  35 26  25 11  10 10  9  
1814-1819 23  31 3  13  7  31 8  35 3  13 2  9  
1820-1829 32  32 2  6  13  41 6  19 5  15 6  19  
<1830 161  30 27  17  57  35 40  25 19  12 18  11  

 
1830-1839 31  31 4  13  15  48 5  16 3  10 4  13  
1840-1849 35  34 3  9  6  17 11  31 9  26 6  17  
1850-1859 27  32 2  7  13  48 4  15 4  15 4  15  
1860-1869 24  32 2  8  8  33 9  38 3  13 2  8  
1870-1879 15  32 1  7  7  47 3  20 2  13 2  13  
1880-1889 21  31 1  5  6  29 10  47 3  14 1  5  
1890-1899 5  30     4  80       1  20  
Totaal 319  31 40  13  116  36 82  26 43  13 38  12  
 
Legenda: Aantal: totaal aantal leden dat in de betreffende periode geboren is en dat minstens één maal gehuwd is. 
Elke kolom bestaat uit het aantal leden en het percentage dat aangeeft hoe groot het aandeel van dit aantal is in het totaal aantal van de betreffende 
periode. 
 
 
TABEL 4.8 OVERZICHT VAN DE HUWELIJKSLEEFTIJD BIJ HET EERSTE HUWELIJK VAN DE GEHUWDE LEDEN VAN DE 
RIDDERSCHAPPEN 1814-1850 EN 1851-1918, GEORDEND OP GEBOORTEJAAR 

Periode Totaal < 25 jaar 25-29 jaar 30-34 jaar 35-39 jaar ≥ 40 jaar 
Aantal Gemiddelde 

huwelijksleeftijd 
 %  %  %  %  % 

Ridderschap 1814-1850 
< 1814 52  29 14  27 21  40 6  12 9  17 2 4  
1814-1819 5  30    2  40 2  40 1  20    
1820-1829 1  43             1 100  
Totaal 58  29 14  24 23  40 8  14 10  17 3 5  
Ridderschap 1851-1918 
< 1814 26  29 6  23 10  38 3  12 6  23 1 4  
1814-1819 6  31    2  34 2  33 2  33    
1820-1829 6  33 1  17 2  33    1  17 2 33  
1830-1839 7  32    3  43 2  29 1  14 1 14  
1840-1849 11  32 1  10 3  27 2  18 5  45    
1850-1859 8  32 1  13 3  37 1  13 2  24 1 13  
1860-1869 6  30 1  17 2  33 2  33 1  17    
1870-1879 2  30    1  50 1  50       
Totaal 72  31 10  14 26  36 13  18 18  25 5 7  
 
Legenda: Aantal: totaal aantal leden van de ridderschap dat in de betreffende periode geboren is en dat minstens één maal gehuwd is. 
Elke kolom bestaat uit het aantal leden en het percentage dat aangeeft hoe groot het aandeel van dit aantal is in het totaal aantal van de betreffende 
periode. 
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TABEL 4.9 OVERZICHT VAN HET AANTAL HUWELIJKEN VAN DE GEHUWDE POPULATIELEDEN, GEORDEND OP 
GEBOORTEJAAR 

Periode Totaal Aantal malen gehuwd 
Nul Eén Twee Drie of meer 

 %  %  %  % 
>1770-<1814 111  20  18 75  68 15  13  1 1 

 
< 1814 128  22  17 88  69 16  13  2 1 
1814-1819 28  5  18 21  75 2  7    
1820-1829 43  11  25 24  56 8  19    
<1830 199  38  19 133  67 26  13  2 1 

 
1830-1839 37  6  16 29  78 1  3  1 3 
1840-1849 40  5  12 33  83 2  5    
1850-1859 38  11  29 24  63 3  8    
1860-1869 28  4  14 22  79 2  7    
1870-1879 20  5  25 14  70 1  5    
1880-1889 25  4  16 20  80 1  4    
1890-1899 8  3  37 5  63       
Totaal 395  76  19 280  71 36  9  3 1 

 
Legenda: Totaal: aantal leden dat in de betreffende periode geboren is; %: aandeel van de betreffende kolom in het totaal aantal in de betreffende 
periode geboren leden. 
 
 
TABEL 4.10 OVERZICHT VAN HET AANTAL HUWELIJKEN VAN DE GEHUWDE LEDEN VAN DE RIDDERSCHAPPEN 
1814-1850 EN 1851-1918, GEORDEND OP GEBOORTEJAAR 

Periode Totaal Aantal malen gehuwd 
Nul Eén Twee Drie of meer 

 %  %  %  % 
Ridderschap 1814-1850 
< 1814 59  7 12  44  74  7 12 1 2 
1814-1819 5     5  100      
1820-1829 2  1 50  1  50      
Totaal 66  8 12  50  76  7 11 1 1 
Ridderschap 1851-1918 
< 1814 28  2 7  20  72  6 21   
1814-1819 6     6  100      
1820-1829 8  2 25  4  50  2 25   
1830-1839 7     6  86    1 14 
1840-1849 11     11  100      
1850-1859 10  2 20  7  70  1 10   
1860-1869 6     6  100      
1870-1879 4  2 50  2  50      
Totaal 80  8 10  62  78  9 11 1 1 

 
Legenda: Totaal: aantal leden van de ridderschap dat in de betreffende periode geboren is; %: aandeel van de betreffende kolom in het totaal 
aantal in de betreffende periode geboren leden. 
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TABEL 4.11 OVERZICHT VAN DE HUWELIJKEN VAN DE GEHUWDE POPULATIELEDEN, INGEDEELD NAAR CATEGO-
RIE EN GEORDEND OP GEBOORTEJAAR 

Periode Totaal Adel1 Patriciaat2 Overig3 

Leden Huw. Brabant4 Nederland Buitenland Brabant5 Overig Brabant6 Overig 
 %  %  %  %  %  %  % 

>1770-<1814 91  108  6  6  17  15 5 5  15  14  27  25 13  12  25  23 
 

< 1814 106  127  6  5  20  15 5 4  19  15  33  26 14  11  30  24 
1814-1819 23  25  5  20  7  28    2  8  5  20 3  12  3  12 
1820-1829 32  40      8  20    7  18  4  10 5  12  16  40 
<1830 161  192  11  6  35  18 5 2  28  15  42  22 22  12  49  25 

 
1830-1839 31  34  2  6  6  18    7  21  13  38 1  3  5  14 
1840-1849 35  37  3  8  8  22 1 2  6  16  8  22 4  11  7  19 
1850-1859 27  30  2  7  7  23    3  10  6  20 2  7  10  33 
1860-1869 24  26  5  19  6  23 1 4      10  39     4  15 
1870-1879 15  16  5  31  2  13    6  37     1  6  2  13 
1880-1889 21  22  3  14  6  27 1 5  2  8  6  27 1  5  3  14 
1890-1899 5  5  1  20  2  40 1 20      1  20        
Totaal 319  362  32  9  72  20 9 2  52  14  86  24 31  9  80  22 
 
Toelichting: 
1 Alle echtgenotes die tijdens hun leven van adel waren of zijn geworden (dus ook na hun huwelijk) zijn hierin meegenomen. Met alle adellij-

ke predicaten of titels is hierbij rekening gehouden (niet alleen de koninkrijksadel). 
2 Als patriciaat zijn de volgende categorieën aangemerkt: iedereen waarvan de familienaam voorkomt in het Nederland’s Patriciaat, leden van 

niet-adellijke takken van adellijke geslachten, echtgenotes afkomstig uit een ‘elitefamilie’ uit Noord-Brabant en echtgenotes met de aandui-
ding ‘Vrouwe van’ 

3 De categorie overig bestaat uit alle echtgenotes die niet vallen onder de categorieën adel of patriciaat. 
4 In de categorie Brabantse adel vallen de echtgenotes die familie zijn van in de populatie voorkomende leden. 
5 In de categorie Brabants patriciaat vallen die echtgenotes die vallen in de categorie patriciaat en die in Noord-Brabant geboren zijn. 
6 In de categorie overig zijn de echtgenotes die in Noord-Brabant zijn geboren aangemerkt als Brabants. 
Legenda: Totaal: Leden: aantal leden dat in de betreffende periode geboren is en dat is gehuwd; Totaal: Huw.: totaal aantal door deze leden 
gesloten huwelijken (inclusief de huwelijken gesloten voor 1814 en na 1918); %: aandeel van de betreffende kolom in het totaal aantal in de 
betreffende periode gesloten huwelijken. 
 
 
TABEL 4.12 OVERZICHT VAN DE HUWELIJKEN VAN DE GEHUWDE LEDEN VAN DE RIDDERSCHAPPEN 1814-1850 EN 
1851-1918, INGEDEELD NAAR CATEGORIE EN GEORDEND OP GEBOORTEJAAR 

Periode Totaal Adel1 Patriciaat2 Overig3 

Leden Huw. Brabant4 Nederland Buitenland Brabant5 Overig Brabant6 Overig 
 %  %  %  %  %  %  % 

Ridderschap 1814-1850 
< 1814 52  62  4  6  8  13  4 6 9  15 16  26 6 10  15  24  
1814-1819 5  5  3  60  1  20    1  20           
1820-1829 1  1                     1  100  
Totaal 58  68  7  10  9  13  4 6 10  14 16  24 6 9  16  24  
Ridderschap 1851-1918 
< 1814 26  32  3  9  5  16  3 9 5  16 6  19 3 9  7  22  
1814-1819 6  6  3  50  1  17    1  17 1  16        
1820-1829 6  8      2  25    3  38    1 12  2  25  
1830-1839 7  9  1  12        4  44 2  22    2  22  
1840-1849 11  11  2  18  1  9  1 9 2  18 2  18 1 10  2  18  
1850-1859 8  9  1  11  4  45    1  11 2  22    1  11  
1860-1869 6  6  3  50  1  17       2  33        
1870-1879 2  2  1  50        1  50           
Totaal 72  83  14  17  14  17  4 5 17  20 15  18 5 6  14  17  
 
Toelichting: 
1 Alle echtgenotes die tijdens hun leven van adel waren of zijn geworden (dus ook na hun huwelijk) zijn hierin meegenomen. Met alle adellij-

ke predicaten of titels is hierbij rekening gehouden (niet alleen de koninkrijksadel). 
2 Als patriciaat zijn de volgende categorieën aangemerkt: iedereen waarvan de familienaam voorkomt in het Nederland’s Patriciaat, leden van 

niet-adellijke takken van adellijke geslachten, echtgenotes afkomstig uit een ‘elitefamilie’ uit Noord-Brabant en echtgenotes met de aandui-
ding ‘Vrouwe van’ 

3 De categorie overig bestaat uit alle echtgenotes die niet vallen onder de categorieën adel of patriciaat. 
4 In de categorie Brabantse adel vallen de echtgenotes die familie zijn van in de populatie voorkomende leden. 
5 In de categorie Brabants patriciaat vallen die echtgenotes die vallen in de categorie patriciaat en die in Noord-Brabant geboren zijn. 
6 In de categorie overig zijn de echtgenotes die in Noord-Brabant zijn geboren aangemerkt als Brabants. 
Legenda: Totaal: Leden: aantal leden van de ridderschap dat in de betreffende periode geboren is en is gehuwd; Totaal: Huw.: totaal aantal  door 
deze leden gesloten huwelijken (inclusief huwelijken gesloten voor 1814 en na 1918); %: aandeel van de betreffende kolom in het totaal aantal in 
de betreffende periode gesloten huwelijken. 
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TABEL 5.1 OVERZICHT VAN DE POPULATIELEDEN MET BLOEDVERWANTEN IN DE EERSTE GRAAD IN DE POPULATIE, GEORDEND OP GEBOORTEJAAR 

Periode Totaal Leden met 
verwantschap 

Leden met 
vader 

Leden met potentiële zonen Leden met werkelijke zonen 
Aantal % Aantal 

zonen 
Gem. 
zoon 

Aantal % Aantal 
zonen 

Gem. 
zoon Aantal % Aantal % 

< 1814 128  107  84  33  26  77  60 215  2,8 58  45  124  2,1 
1814-1819 28  26  93  20  71  15  54 35  2,3 11  39  23  2,1 
1820-1829 42  36  86  26  62  18  43 32  1,8 11  26  17  1,5 
1830-1839 38  31  82  23  61  15  39 23  1,5 11  29  13  1,2 
1840-1849 40  35  88  26  65  20  50 37  1,9 12  30  16  1,3 
1850-1859 38  34  89  25  66  14  37 33  2,4 6  16  8  1,3 
1860-1869 28  20  71  17  61  14  50 21  1,5 2  7  3  1,5 
1870-1879 20  18  90  13  65  9  45 16  1,8      
1880-1889 25  20  80  13  42  8  32 13  1,6      
1890-1899 8  8  100  8  100             
Totaal 395  335  85  204  52  190  48 425  2,2 111  28  204  1,8 
 
Legenda: Totaal: aantal leden dat in de betreffende periode geboren is; Leden met verwantschap: aantal leden dat in de betreffende periode geboren is en van wie minstens één bloedverwant in de populatie aanwezig is; %: 
aandeel van de betreffende kolom in het totaal aantal leden; Leden met potentiële zonen: aantal leden met één of meer zonen die van de populatie deel hadden kunnen uitmaken; Leden met werkelijke zonen: aantal leden met één 
of meer zonen in de populatie; Voor beide categorieën geldt: Aantal is het aantal leden met één of meer zonen; Aantal zonen is het totale aantal zonen; Gem. zoon is het gemiddeld aantal zonen per lid. 
 
 
TABEL 5.2 OVERZICHT VAN DE POPULATIELEDEN MET BLOEDVERWANTEN IN DE TWEEDE GRAAD IN DE POPULATIE, GEORDEND OP GEBOORTEJAAR  

Periode Tot. Leden met 
verwantschap 

Leden met potentiële broers Leden met werkelijke broers Leden met grv.  Leden met kleinzonen 
Aan % Aan 

broers 
Gem. 
broer 

Aan % Aan 
broers 

Gem. 
broer 

Aan % Aan 
grv. 

Aan % Aan 
klzn 

Gem. 
klzn Aant % 

< 1814 128  107  84  67  52  151  2,2 54  42  106  2,0 2  2  2  42  33  110  2,6 
1814-1819 28  26  93  24  86  65  2,7 19  68  45  2,4 2  7  2  4  14  10  2,5 
1820-1829 42  36  86  32  76  90  2,8 27  64  55  2,0 6  12  6  2  5  4  2,0 
1830-1839 38  31  82  28  74  86  3,1 24  63  63  2,6 15  39  15  1  3  3  3,0 
1840-1849 40  35  88  29  73  77  2,7 23  58  51  2,2 15  38  21      
1850-1859 38  34  89  26  68  51  2,0 20  53  41  2,1 27  71  34      
1860-1869 28  20  71  13  46  21  1,6 5  18  7  1,4 10  36  10      
1870-1879 20  18  90  11  55  16  1,5 8  40  12  1,5 15  65  16      
1880-1889 25  20  80  17  68  35  2,0 8  32  12  1,5 11  44  14      
1890-1899 8  8  100  8  100  12  1,5 8  100  10  1,3 5  63  7      
Totaal 395  335  85  255  65  604  2,4 196  50  402  2,0 108  27  127  49  12  127  2,6 

 
Legenda: Tot.: aantal leden dat in de betreffende periode geboren is; Leden met verwantschap: aantal leden dat in de betreffende periode geboren is en van wie minstens één bloedverwant in de populatie aanwezig is; %: aandeel 
van de betreffende kolom in het totaal aantal leden; Leden met potentiële broers: aantal leden met één of meer broers die van de populatie deel hadden kunnen uitmaken; Leden met werkelijke broers: aantal leden met één of meer 
broers in de populatie; Voor alle categorieën geldt: Aan is het aantal leden met één of meer broers/grootvaders/kleinzoons; Aan broers/grv./klzn is het totale aantal broers/grootvaders/kleinzoons; Gem. broer/klzn is het gemiddeld 
aantal broers/kleinzoons per lid. 
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TABEL 5.3 OVERZICHT VAN DE LEDEN VAN DE RIDDERSCHAPPEN 1814-1850 EN 1851-1918 MET BLOEDVERWANTEN IN DE EERSTE EN TWEEDE GRAAD IN DE BETREFFENDE RIDDER-
SCHAP, GEORDEND OP GEBOORTEJAAR 

Periode Tot. Leden met 
verwantschap 

Leden met 
vader 

Leden met 
zonen 

Leden met 
broers 

Leden met 
grootvaders 

Leden met 
kleinzoons 

Aant % Aant % Aant % Aant 
zonen 

Aant % Aant 
broers 

Aant % Aant 
grv 

Aant % Aant 
klzn 

Ridderschap 1814-1850 
< 1814 59  32  54  10  17  13  22  17  7  12  7        
1814-1819 5  5  100  5  100        1  20  1        
1820-1829 2  2  100  2  100        2  100  2        
Totaal 66  39  59  17  26  13  20  17  10  15  10        
Ridderschap 1851-1918 
< 1814 28  17  61  1  4  10  36  15  5  18  8     6 21  8 
1814-1819 6  6  100  2  33  3  50  5  4  67  5        
1820-1829 8  8  100  2  25  3  38  4  5  63  6        
1830-1839 7  7  100  5  71  3  43  3  3  43  5        
1840-1849 11  10  91  7  64  1  9  1  4  36  6        
1850-1859 10  7  70  4  40     4  40  7  4 40 4    
1860-1869 6  4  67  3  50     1  17  1  2 33 2    
1870-1879 4  3  74  3  75        2 50 2    
1880-1889                       
1890-1899 1  1  100  1  100              
Totaal 81  63  78  28  35  20  25  28  26  32  38  8 10 8 6 7  8 
 
Legenda: Totaal: aantal leden van de ridderschap dat in de betreffende periode geboren is; Leden met verwantschap: aantal leden van de ridderschap dat in de betreffende periode geboren is en van wie minstens één bloedverwant 
lid is geweest van de ridderschap; %: aandeel van de betreffende kolom in het totaal aantal leden van de ridderschap; Voor alle categorieën geldt: Aant is het aantal leden met één (of meer) vaders/zonen/broers/ grootva-
ders/kleinzoons; Aant zonen/broers/grv/klzn is het totale aantal zonen/broers/grootvaders/kleinzoons.  
 
 
TABEL 5.4 OVERZICHT VAN DE POPULATIELEDEN MET BLOEDVERWANTEN IN DE DERDE EN VIERDE GRAAD IN DE POPULATIE, GEORDEND OP GEBOORTEJAAR  

Periode Totaal Leden met 
verwantschap 

Leden met bloedverwanten in de derde graad Leden met verw. in de vierde graad 
Leden met ogrv. Leden met aklzn Leden met ooms Leden met neven Leden met neven 

Aantal % Aant % Aant 
ogrv. 

Aant % Aant 
aklzn 

Aant % Aant 
ooms 

Gem. 
oom 

Aant % Aant 
neven 

Gem. 
neef 

Aant % Aant 
neven 

Gem 
neef   

< 1814 128  107  84     12 9 26 11  9  13  1,2 52  41 118  2,3 26  20 48  1,8 
1814-1819 28  26  93        14  50  24  1,7 16  57 52  3,3 15  54 39  2,6 
1820-1829 42  36  86        13  31  27  2,1 21  50 81  3,9 11  26 26  2,4 
1830-1839 38  31  82        15  39  33  2,2 13  34 27  2,1 14  37 31  2,2 
1840-1849 40  35  88        20  50  48  2,4 11  28 23  2,1 19  48 78  4,1 
1850-1859 38  34  89        27  71  92  3,4 12  32 19  1,6 24  63 128  5,3 
1860-1869 28  20  71  1  4  1     12  43  22  1,8 3  11 8  2,7 6  21 22  3,7 
1870-1879 20  18  90  7  35  9     15  75  28  1,9 1  20 3  3,0 9  39 20  2,2 
1880-1889 25  20  80  9  36  14     16  64  31  1,9       12  48 22  1,8 
1890-1899 8  8  100  2  25  2     6  75  13  2,2             
Totaal 395  335  85  19  5  26  12 4 26 149  38  331  2,2 129  33 331  2,6 136  34 414  3,0 
 
Legenda: Totaal: aantal leden dat in de betreffende periode geboren is: Leden met verwantschap: aantal leden dat in de betreffende periode geboren is en van wie minstens één bloedverwant in de populatie aanwezig is; %: aan-
deel van de betreffende kolom in het totaal aantal leden; Voor alle categorieën geldt: Aant is het aantal leden met één of meer overgrootvaders/achterkleinzoons, ooms, neven; Aant ogrv./aklzn/ooms/neven is het totale aantal 
overgrootvaders/achterkleinzoons/ooms/neven; Gem. oom/neef is het gemiddeld aantal ooms/neven. 
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TABEL 5.5 OVERZICHT VAN DE LEDEN VAN DE RIDDERSCHAPPEN 1814-1850 EN 1851-1918 MET BLOEDVERWANTEN 
IN DE DERDE EN VIERDE GRAAD IN DE BETREFFENDE RIDDERSCHAP, GEORDEND OP GEBOORTEJAAR 

Periode Tot. Leden met 
verwantschap 

Leden met 
ooms 

Leden met  
neven derde graad 

Leden met 
neven vierde graad 

Aant % Aant % Aant 
ooms 

Aant % Aant 
neven 

Aant % Aant 
neven 

Ridderschap 1814-1850 
< 1814 59  32  54  5  8  5  6  10  7  7  12 8  
1814-1819 5  5  100  2  40  2        1  20 2  
1820-1829 2  2  100                   
Totaal 66  39  59  7  11  7  6  9  7  8  12 10  
Ridderschap 1851-1918 
< 1814 28  17  61        5  18  7  6  21 8  
1814-1819 6  6  100  1  17  2  2  33  2  3  50 4  
1820-1829 8  8  100        5  63  7  3  38 4  
1830-1839 7  7  100  1  14  2  1  14  3  2  29 4  
1840-1849 11  10  91  4  36  6  2  18  2  4  36 4  
1850-1859 10  7  70  5  50  8  1  10  1     
1860-1869 6  4  67  1  17  1        
1870-1879 4  3  74  1  25  2        
1880-1889                   
1890-1899 1  1  100  1  100  1        
Totaal 81  63  78  14  17  22  16  20  22  18  22 24  

 
Legenda: Totaal: aantal leden van de ridderschap dat in de betreffende periode geboren is; Leden met verwantschap: aantal leden van de ridder-
schap dat in de betreffende periode geboren is en van wie minstens één bloedverwant lid is geweest van de ridderschap; %: aandeel van de betref-
fende kolom in het totaal aantal leden van de ridderschap; Voor alle categorieën geldt: Aant is het aantal leden met één  (of meer) ooms/neven;  
Aant ooms/neven is het totale aantal ooms/neven. 
 
 
TABEL 5.6 OVERZICHT VAN DE POPULATIELEDEN MET AANVERWANTEN IN DE EERSTE GRAAD IN DE POPULATIE, 
GEORDEND OP GEBOORTEJAAR 

Periode Totaal Leden met 
verwantschap 

Leden met schoonvaders Leden met schoonzonen 
Aant. % Aant. Aant. % Aant. 

Schoonzn. Aant. %   Schoonv.   
< 1814 128  60  47 6  5  6  11  9  14  
1814-1819 28  18  64 6  21  6  2  7  2  
1820-1829 42  18  43       5  12  6  
1830-1839 38  19  50 2  5  2  3  8  4  
1840-1849 40  18  45 3  8  3  4  10  6  
1850-1859 38  24  63 4  11  4  3  8  3  
1860-1869 28  14  50 5  18  5  1  3  1  
1870-1879 20  10  50 5  25  5        
1880-1889 25  13  52 4  16  4        
1890-1899 8  6  75 1  13  1        
Totaal 395  200  51 36  9  36  29  7  36  

 
Legenda: Totaal: aantal leden dat in de betreffende periode geboren is; Leden met verwantschap: aantal leden dat in de betreffende periode 
geboren is en van wie minstens één aanverwant in de populatie aanwezig is; %: aandeel van de betreffende kolom in het totaal aantal leden; 
Aant.: aantal leden met één (of meer) schoonvader/ schoonzoons; Aant. Schoonv./Schoonzn. is het aantal schoonvaders/schoonzoons.  
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TABEL 5.7 OVERZICHT VAN DE POPULATIELEDEN MET AANVERWANTEN IN DE TWEEDE GRAAD IN DE POPULATIE, GEORDEND OP GEBOORTEJAAR 

Periode Tot. Leden met 
verwantschap 

Leden met kleinzoons Leden met grv. Leden met zwagers 
Schoonzoon van zoon Schoonzoon van schoonzoon Grootvader  van echtgenote Echtgenoot van zuster Broer van echtgenote 

Aant. % Aant. % Aant. 
klzn. 

Aant. % Aant. 
klzn. 

Aant. % Aant. 
grv. 

Aant. % Aant. 
zwagers 

Aant. % Aant. 
zwagers 

< 1814 128  60  47 11  9 18  3 2 3    9  7  11  11  9  15  
1814-1819 28  18  64 2  7 2  2 7 2 1  4  1  5  18  7  6  21  15  
1820-1829 42  18  43 2  5 2  3 7 4 1  2  1  9  21  11  1  2  1  
1830-1839 38  19  50       1  3  1  2  5  2  1  3  1  
1840-1849 40  18  45       4  10  4  1  3  1  4  10  5  
1850-1859 38  24  63       4  11  4  5  13  7  4  11  6  
1860-1869 28  14  50       6  21  8  5  18  6  4  14  6  
1870-1879 20  10  50       6  30  7  3  15  4  3  15  5  
1880-1889 25  13  52       3  12  4  5  25  6  2  8  3  
1890-1899 8  6  75       1  13  1  3  38  4  1  13  2  
Totaal 395  200  51 15  4 22  8 2 9 27  7  31  47  12  59  39  10  59  

 
Legenda: Totaal: aantal leden dat in de betreffende periode geboren is; Leden met verwantschap: aantal leden dat in de betreffende periode geboren is en van wie minstens één aanverwant in de populatie aanwezig is; %: aandeel 
van de betreffende kolom in het totaal aantal leden; Aant.: aantal leden met één (of meer) kleinzoons/grootvaders/zwagers; Aant. klzn./grv./zwagers is het aantal kleinzoons/grootvaders/zwagers 
 
 
TABEL 5.8 OVERZICHT VAN DE LEDEN VAN DE RIDDERSCHAPPEN 1814-1850 EN 1851-1918 MET AANVERWANTEN IN DE EERSTE EN TWEEDE GRAAD IN DE BETREFFENDE RIDDER-
SCHAP, GEORDEND OP GEBOORTEJAAR 

Periode Tot Leden met 
verwantschap 

Leden met 
schoonvaders 

Leden met 
schoonzoons 

Leden met 
kleinzoons 

Leden met 
grootvaders 

Leden met 
zwagers 

Aant % Aant % Aant 
schv 

Aant % Aant 
schnzn 

Aant % Aant 
klzn 

Aant % Aant 
grv 

Aant % Aant 
zw 

Ridderschap 1814-1850 
< 1814 59  18  31  4 7  4 5 8  7 1 2 1    8  14  8  
1814-1819 5  4  80  3 60  3       1 20  1 3  60  6  
1820-1829 2  2  100                2  100  4  
Totaal 66  24  36  7 11  7 5 8  7 1 2 1 1 2  1 13  20  18  
Ridderschap 1851-1918 
< 1814 28  14  50     1 4  1 2 7 3    2  7  2  
1814-1819 6  5  83  1 17  1          5  83  9  
1820-1829 8  5  63     1 13  1       4  50  6  
1830-1839 7  6  86     1 14  2       1  14  1  
1840-1849 11  7  64     2 18  2       2  18  2  
1850-1859 10  3  30  1 10  1       1 10  1 3  30  3  
1860-1869 6  4  67  3 50  3       2 33  2 3  50  3  
1870-1879 4  2  50  1 17  1          2  50  3  
1880-1889                         
1890-1899 1  1  100              1  100  1  
Totaal 81  47  58  6 7  6 5 6  6 2 2 3 3 4  3 23  28  30  
 
Legenda: Totaal: aantal leden van de ridderschap dat in de betreffende periode geboren is; Leden met verwantschap: aantal leden van de ridderschap dat in de betreffende periode geboren is en van wie minstens één aanverwant 
lid is geweest van de ridderschap; %: aandeel van de betreffende kolom in het totaal aantal leden van de ridderschap; Voor alle categorieën geldt: Aant is het aantal leden met één (of meer) schoonvaders/schoonzoons/ klein-
zoons/grootvaders/zwagers; Aant schv/schzn/klzn/grv/zw is het totale aantal schoonzoons/schoonvaders/kleinzoons/grootvaders/zwagers. 
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TABEL 5.9 OVERZICHT VAN DE POPULATIELEDEN MET AANVERWANTEN IN DE DERDE GRAAD IN DE POPULATIE, GEORDEND OP GEBOORTEJAAR 

Periode Tot. Leden met 
verwantschap 

Leden met ooms Leden met neven 
Echtgenoot van zuster  Echtgenoot van 

zuster van moeder 
Broer van ouder van 

echtgenote 
Zoon van broer/zus 

van echtgenote 
Echtgenoot van doch-

ter van broer/zus Aant. % van vader 
  Aant. % Aant. 

ooms 
Aant. % Aant. 

ooms 
Aant. % Aant. 

ooms 
Aant. % Aant. 

neven 
Aant. % Aant. 

neven 

< 1814 128  60  41 2  2  2  2  2  2  3  2  3  12  9  26  13  10  13  
1814-1819 28  18  61 2  7  2  1  4  1  2  4  8  7  25  18  3  11  3  
1820-1829 42  18  40 3  7  3  3  5  3        4  2  5  5  10  8  
1830-1839 38  19  50 5  13  6        1  3  1  5  13  5  2  5  3  
1840-1849 40  18  45 6  15  7  3  8  3  5  13  9  3  8  5  4  10  7  
1850-1859 38  24  58 6  16  6  7  18  7  3  8  3  2  5  3  3  8  3  
1860-1869 28  14  46 4  14  6  4  14  4  5  18  11     2  7  2  
1870-1879 20  10  50 1  4  1  2  10  3  2  10  3     1  5  2  
1880-1889 25  13  52 1  4  2  2  8  2  2  8  3           
1890-1899 8  6  75 2  25  2                       
Totaal 395  200  48 32  8  37  25  6  25  23  6  41  32  8  62  33  8  41  
 
Legenda: Totaal: aantal leden dat in de betreffende periode geboren is; Leden met verwantschap: aantal leden dat in de betreffende periode geboren is en van wie minstens één aanverwant in de populatie aanwezig is; %: aandeel 
van de betreffende kolom in het totaal aantal leden; Aant.: aantal leden met één (of meer) ooms of neven; Aant. ooms/neven is het aantal ooms/neven. 
 
 
TABEL 5.10 OVERZICHT VAN DE POPULATIELEDEN MET AANVERWANTEN IN DE VIERDE GRAAD EN ‘ONECHTE’ AANVERWANTEN IN DE POPULATIE, GEORDEND OP GEBOORTE-
JAAR 

Periode Tot. Leden met 
verwantschap 

Leden met neven Leden met zwagers Leden waarvan kinderen gehuwd zijn met 
kinderen van andere leden Neef van echtgenote Echtgenoot van nicht Echtgenoot van zus 

Aant. % Aant. % Aant. Aant. % Aant. echtgenote Dochter gehuwd met 
zoon ander lid 

Zoon gehuwd met 
dochter ander lid     neven   neven Aant. % Aant. 

          zwagers Aant. % Aant. 
docht. 

Aant. % Aant. 
zoons 

< 1814 128  60  41 3  2  4  2  2  2  10  8  10  9  7    12  9  14  
1814-1819 28  18  61 1  4  1  1  4  1  5  18  5  2  7  3  2  7  2  
1820-1829 42  18  40 1  2  1        3  7  4  5  12  6  5  12  7  
1830-1839 38  19  50 3  8  3  3  8  4  5  18  5  5  13  5  3  8  4  
1840-1849 40  18  45 2  5  2  1  3  1  3  8  4  4  10  5  4  10  4  
1850-1859 38  24  58 5  18  5  5  18  7  2  5  2  2  5  2  3  8  3  
1860-1869 28  14  46 4  14  5  1  4  1  4  14  4  3  11  3  2  7  2  
1870-1879 20  10  50 3  15  6  2  10  3  2  10  2  1  5  1       
1880-1889 25  13  52 1  4  2  3  12  7  1  4  1             
1890-1899 8  6  75       1  13  3                   
Totaal 395  200  48 23  6  29  19  5  29  35  9  36  31  8  36  31  8  36  
 
Legenda: Totaal: aantal leden dat in de betreffende periode geboren is; Leden met verwantschap: aantal leden dat in de betreffende periode geboren is en van wie minstens één aanverwant in de populatie aanwezig is; %: aandeel 
van de betreffende kolom in het totaal aantal leden; Aant.: aantal leden met één (of meer) neven/zwagers/kinderen die gehuwd zijn met kinderen van andere leden; Aant. neven/zwagers is het aantal neven/zwagers. Aant. 
docht./zoons is het aantal dochters/zoons dat gehuwd is met zoons/dochters van andere leden. 
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TABEL 5.11 OVERZICHT VAN LEDEN VAN DE RIDDERSCHAPPEN 1814-1850 EN 1851-1918 MET AANVERWANTEN IN DE DERDE GRAAD EN ‘ONECHTE’ AANVERWANTEN IN DE BETREF-
FENDE RIDDERSCHAP, GEORDEND OP GEBOORTEJAAR 

Periode Tot Leden met 
verwantschap 

Leden met 
ooms 

Leden met 
neven derde graad 

Leden met 
zwagers 

Leden waarvan kinderen 
gehuwd zijn met kinderen 

van andere leden Aant % Aant % Aant Aant % Aant Aant % Aant 
    ooms   neven   zwagers Aant % Aant 

kinderen 
Ridderschap 1814-1850 
< 1814 59  18  31  2  3  2  4  7  5  2  3  2  8  14  10  
1814-1819 5  4  80  1  20  1        2  40  2        
1820-1829 2  2  100  2  100  2                    
Totaal 66  24  36  5  8  5  4  6  5  4  6  4  8  12  10  
Ridderschap 1851-1918 
< 1814 28  14  50     7  25  8  2  7  2  5  18  5  
1814-1819 6  5  83  1  17  2  1  17  1  3  50  3  2  33  2  
1820-1829 8  5  63  2  25  2              5  63  5  
1830-1839 7  6  86  1  14  1  1  14  1  2  29  2  4  57  5  
1840-1849 11  7  64  2  18  2  3  27  5  1  9  1  4  36  5  
1850-1859 10  3  30                    
1860-1869 6  4  67  5  83  8     2  33  2     
1870-1879 4  2  50              
1880-1889                   
1890-1899 1  1  100              
Totaal 81  47  58  11  14  15  12  15  15  10  12  10  20  25  22  
 
Legenda: Totaal: aantal leden van de ridderschap dat in de betreffende periode geboren is; Leden met verwantschap: aantal leden van de ridderschap dat in de betreffende periode geboren is en van wie minstens één aanverwant 
lid is geweest van de ridderschap; %: aandeel van de betreffende kolom in het totaal aantal leden van de ridderschap; Voor alle categorieën geldt: Aant is het aantal leden met één (of meer) ooms/neven/zwagers/kinderen die 
gehuwd zijn met kinderen van andere leden; Aant ooms/neven/zwagers is het totale aantal ooms/neven/zwagers; Aant kinderen is het aantal kinderen dat gehuwd is met kinderen van andere leden. 
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TABEL 5.12 OVERZICHT VAN DE GESLACHTEN IN DE POPULATIE MET ZOWEL EEN SIGNIFICANT AANTAL BLOED-
VERWANTEN BINNEN HET EIGEN GESLACHT ALS BINNEN ANDERE GESLACHTEN IN DE POPULATIE, OP ALFABETI-
SCHE VOLGORDE 

Naam geslacht Aantal in eigen geslacht Aantal geslachten Aantal in andere geslachten 
Van Beresteijn 6  2 7  
Van Hövell 5  2 8  
Van Hugenpoth 5  3 8  
De Jonge van Zwijnsbergen 6  4 12  
De Kuijper 14  5 17  
Van Rijckevorsel 9  2 7  
Van Rijckevorsel van Kessel 15  4 19  
Van Sasse van Ysselt 17  3 5  
De Senarclens de Grancy 5  2 6  

 
Legenda: Aantal in eigen geslacht = aantal bloedverwanten binnen het eigen geslacht; Aantal geslachten: aantal geslachten (behalve het eigen 
geslacht) waarbinnen bloedverwanten voorkomen; Aantal in andere geslachten: aantal bloedverwanten in deze geslachten.  
Toelichting: significant betekent vijf of meer bloedverwanten. 
 
 
TABEL 5.13 OVERZICHT VAN GESLACHTEN IN DE POPULATIE ZONDER SIGNIFICANT AANTAL BLOEDVERWANTEN 
BINNEN HET EIGEN GESLACHT MAAR MET EEN SIGNIFICANT AANTAL BLOEDVERWANTEN BINNEN ANDERE GE-
SLACHTEN IN DE POPULATIE, OP ALFABETSCHE VOLGORDE 

Naam Aantal in eigen geslacht Aantal geslachten Aantal in andere geslachten 
Van Grotenhuis van Onstein 4 2 5 
Half-Wassenaer 2 2 7 
Smits van Eckart 3 2 7 
Stern 3 2 6 

 
Legenda: Aantal in eigen geslacht = aantal bloedverwanten binnen het eigen geslacht; Aantal geslachten: aantal geslachten (behalve het eigen 
geslacht) waarbinnen bloedverwanten voorkomen; Aantal in andere geslachten: aantal bloedverwanten in deze geslachten.  
Toelichting: significant betekent vijf of meer bloedverwanten. 
 
 
TABEL 5.14 OVERZICHT VAN DE GESLACHTEN IN DE POPULATIE MET VIJF OF MEER BLOEDVERWANTEN BINNEN 
HET EIGEN GESLACHT, OP VOLGORDE VAN AFNEMEND AANTAL BLOEDVERWANTEN 

Naam Aantal in eigen geslacht Aantal geslachten Aantal in andere geslachten 
Van Sasse van Ysselt 17  3 5  
Van Rijckevorsel van Kessel 15  4 19  
De Kuijper 14  5 17  
Verheyen 13  3 4  
Bowier 12     
Martini 12  2 2  
Van Rijckevorsel 9  2 7  
Van der Does de Willebois 8  2 2  
Van Meeuwen 8     
De van der Schueren 8     
Van Nispen 7  1 1  
Wesselman (van Helmond) 7     
Van Beresteijn 6  2 7  
Van der Borch 6     
De la Court 6  1 2  
De Jong van Beek en Donk 6  2 3  
De Jonge van Zwijnsbergen 6  4 12  
Von Schmidt auf Altenstadt 6     
Sweerts de Landas 6     
Van Hövell 5  2 8  
Van Hugenpoth 5  3 8  
Laman Trip 5     
Meijer 5     
Van Oldeneel tot Oldenzeel 5     
De Senarclens de Grancy 5  2 6  
Snoeck 5  1 1  

 
Legenda: Aantal in eigen geslacht = aantal bloedverwanten binnen het eigen geslacht; Aantal geslachten: aantal geslachten (behalve het eigen 
geslacht) waarbinnen bloedverwanten voorkomen; Aantal in andere geslachten: aantal bloedverwanten in deze geslachten.  
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TABEL 5.15 OVERZICHT VAN DE GESLACHTEN IN DE POPULATIE MET DRIE EN VIER GENERATIES IN DE POPULATIE, 
OP VOLGORDE VAN AFNEMEND AANTAL GENERATIES 

Naam Aantal gene-
raties 

Aantal in eigen 
geslacht 

Aantal geslach-
ten 

Aantal in andere 
geslachten 

Van der Brugghen 4    
De la Court 4 6  1 2  
De Jong van Beek en Donk 4 6  2 3  
De Kuijper 4 14  5 17  
Van Meeuwen 4 8     
Van Rijckevorsel 4 9  2 7  
Van Rijckevorsel van Kessel 4 15  4 19  
Van Sasse van Ysselt 4 17  3 5  
Verheyen 4 13  3 4  
Van Beresteijn 3 6  2 7  
Van Boecop 3      
Bowier 3 12     
Van der Does de Willebois 3 8  2 2  
De Girard de Mielet van Coehoorn 3      
Van Hogendorp 3      
Van Hugenpoth 3 5  3 8  
De Jonge van Zwijnsbergen 3 6  4 12  
Martini 3 12  2 2  
Meijer 3 5     
Van Oldeneel tot Oldenzeel 3 5     
De van der Schueren 3 8     
De Senarclens de Grancy 3 5  2 6  
Speelman 3      
Snoeck 3 5  1 1  
Sweerts de Landas 3 6    
Wesselman (van Helmond) 3 7    

 
Legenda: Aantal generaties: aantal opeenvolgende generaties; Aantal in eigen geslacht = aantal bloedverwanten binnen het eigen geslacht; Aantal 
geslachten: aantal geslachten (behalve het eigen geslacht) waarbinnen bloedverwanten voorkomen; Aantal in andere geslachten: aantal bloedver-
wanten in deze geslachten. 
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TABEL 6.1 OVERZICHT VAN HET LIDMAATSCHAP EN DE BESTUURSFUNCTIES VAN POPULATIELEDEN VAN DE VOLGENDE VERENIGINGEN: ILLUSTRE LIEVE VROUWE BROEDER-
SCHAP, PROVINCIAAL GENOOTSCHAP VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, BROEDERSCHAP VAN SINT-LUCAS, SOCIËTEIT CASINO EN SOCIËTEIT DE ZWARTE AREND 

Periode Tot. 
gem. 

ILVB1 GKW2 Broederschap van Sint-Lucas3 Sociëteit Casino4 Sociëteit De Zwarte Arend5 

Prot. R.K. % Prot. R.K. Onb % Prot. R.K. % Prot. R.K. Onb % Prot. R.K. Onb % 
Lid Bes Lid Bes Lid Bes Lid Bes Lid Lid Bes Lid Bes Lid Bes Lid Bes Lid Lid Bes Lid Bes Lid 

1814-1819 23  1,2   2,0  1,7  14                        
1820-1829 36  3,4  0,1  3,0  2,7  18            0,7   0,2    2  0,2   0,1    1  
1830-1839 59  6,2  2,0  7,6  2,3  23 17,3  2,0  10,3  5,0  1,0  49 4,2  1,0  8,2   21 3,8  0,5  2,1  1,1  0,1  10           
1840-1849 72  8,6  3,2  9,6  2,1  25 15,5  2,0  13,8  5,2  0,1  41 8,2  1,3  10,6  0,2  26 2,0  1,0  4,3  1,6    9  3,7   4,7    12  
1850-1859 72  8,1  2,1  9,2  2,0  24 10,3  1,4  16,1  4,7  0,6  38 5,0  1,0  6,5  0,8  16 2,9  0,7  4,3  2,0  0,1  10  9,9   11,8  1,7  0,1  30  
1860-1869 81  8,1  2,2  11,9  2,7  25 14,0  1,9  20,1  7,7    42 6,1  0,6  8,2  1,8  18 6,0    6,9  3,0  0,1  16  13,7   15,9  1,0    37  
1870-1879 86  7,0  4,4  15,3  2,2  26 16,0  1,0  16,6  6,5    38 5,0    7,8  1,9  15 6,2    9,9  1,7    19  12,8  0,3  20,4  0,6    39  
1880-1889 90  6,2  4,9  16,9  6,4  26 11,8  1,4  20,7  5,3  0,7  37 2,9    11,2  2,7  16 3,2    13,5  2,2    19  6,4  0,1  22,4  0,3    32  
1890-1899 93  6,4  4,8  18,5  4,6  27 7,3  1,4  24,3  7,2  1,0  35 0,2    9,2  2,2  10 1,9    4,6  0,6    6  5,9    20,2      28  
1900-1909 94  8,0  3,5  18,4  4,1  28 7,5  2,0  26,5  6,7  0,2  37              1,1  0,1    1  4,1    17,2    0,2  23  
1910-1918 91  6,2  2,7  19,6  4,8  28 6,3  2,0  31,8  8,7    42          0,1    2,0  0,3    2  3,1    21,8  0,1  0,8  28  
Totaal 395  26  17  46  20  18 54  10  87  26  3  36 23  2  32  6  13 38  1  43  18  2  21  50  2  72  8  2  31  
 
Toelichting: 
1 De bestuursleden van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap vervulden de volgende bestuursfuncties: proost, proost honorair, griffier en rentmeester. Tot de leden heb ik gerekend de broeders, de candidaten en de candi-

dandi. 
2 De bestuursleden van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen vervulden de volgende bestuursfuncties: voorzitter, secretaris, penningmeester en lid. 
3 Tot de bestuursleden van de Broederschap van Sint-Lucas heb ik zowel de beoordelaars als de bestuursleden gerekend. 
4 De bestuursleden van de Sociëteit Casino vervulden de volgende bestuursfuncties: voorzitter, secretaris en lid. Tevens heb ik hiertoe gerekend de commissarissen en de leden van de commissie schouwburg 
5 Tot de bestuursleden van Sociëteit De Zwarte Arend heb ik zowel de bestuursleden als de commissarissen gerekend. 
Legenda: Tot. gem.: gemiddeld aantal leden dat gedurende de betreffende periode deel uitmaakte van de populatie; Prot.: protestantse leden; R.K.: rooms-katholieke leden; Onb: leden waarvan de godsdienst niet bekend is of die 
niet protestants of rooms-katholiek waren; Lid: leden van de betreffende vereniging; Best: bestuursleden van de betreffende vereniging; %: aandeel van de leden van de betreffende vereniging in het gemiddeld aantal populatiele-
den in de betreffende periode. De getallen in de kolommen Lid en Bes betreffen het gemiddeld aantal leden respectievelijk bestuursleden in de betreffende periode. De regel Totaal geeft het totaal aantal leden weer in de betref-
fende kolom gedurende de gehele onderzoeksperiode. 
Bron: ILVB:   Nl-HtBHIC, 1232, ILVB, inv.nr. 250, Lijsten van leden in periode 1318-1993. 

GKW: Nl-HtBHIC, 216, GKW, inv.nrs. 1-7, Handelingen van het Provinciaal Genootschap 1837-1875; inv.nrs. 10-11, Handelingen van het Provinciaal Genootschap 1885-1909; inv.nrs. 51-52, Staten van 
leden 1836-1949. 

Casino: NL-HtSA, 482, ASC, Notulen algemene ledenvergaderingen 1828-1753; inv.nr. 6-7, Notulen van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen 1856-1895, 1914-1935; inv.nr.: 52, reglementen 1839-
1968; Naamlijst leden Casino (1890). 

Zwarte Arend: NL-HtSA, 171, AsZA, inv.nrs. 1-2, Notulen commissarissen- en algemene ledenvergaderingen 1861-1907; inv.nr. 7, reglementen 1856, 1867, 1876, 1887, 1906, 1916; inv.nr. 12, Ledenboek 1889-
1896; inv.nrs. 24-102, rekeningen 1838/39 t/m 1941/19. 

Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk; Wittert van Hoogland, Portret-album; Adresboek gemeente ‘s-Hertogenbosch; Adresboek ‘s-Hertogenbosch; Almanak voor de provincie Noord-Braband; Almanak voor de provin-
cie Noord-Brabant; Jaarboek voor de Provincie Noord-Brabant; Noordbrabantsche Almanak; Noordbrabantsch jaarboekje; Nederland’s Adelsboek; www.parlement.com/id/vg4vb3tw0pd8/personen 

.
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TABEL 6.2 OVERZICHT VAN HET LIDMAATSCHAP EN DE BESTUURSFUNCTIES VAN DE LEDEN VAN DE RIDDER-
SCHAPPEN 1814-1850 EN 1851-1918 VAN DE VOLGENDE VERENIGINGEN: ILLUSTRE LIEVE VROUWE BROEDERSCHAP, 
PROVINCIAAL GENOOTSCHAP VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, BROEDERSCHAP VAN SINT-LUCAS, SOCI-
ETEIT CASINO EN SOCIËTEIT DE ZWARTE AREND 

Periode Tot. 
gem. 

ILVB1 GKW2 Sint-Lucas3 Casino4 De Zwarte  
Arend5 Lid Best % Lid Best % Lid Best % Lid Best % 

            Lid Best % 
Ridderschap 1814-1850 
1814-1819 18  1,0  0,8  6              
1820-1829 22  3,1  1,7  14        0,2   1  0,1   1  
1830-1839 31  6,8  4,1  22  17,0  3,0  55 6,1  0,2  20  1,9  0,9  6       
1840-1850 36  11,1  4,9  31  19,6  4,9  54 14,4  0,3  40  3,5  2,1  10  5,4   15  
Totaal 66  17  7  26  29  7  44 22  1  33  8  5  12  17   26  
Tot. pop. 148  26  10  18  45  9  30 26  3  18  21  9  14  28   19  
Overigen 82  9  3  11  16  2  20 4  2  5  13  4  16  11   13  
Ridderschap 1851-1918 
1851-1859 29  10,2  3,8  35  15,0  4,1  52 10,0  0,8  34  2,9  1,7  10  12,2   42  
1860-1869 24  9,7  4,3  40  13,2  4,8  55 8,7  1,8  36  4,4  1,9  18  11,0   46  
1870-1879 22  9,1  5,2  41  11,9  4,6  54 6,7  1,4  30  4,8  0,5  22  11,2   51  
1880-1889 20  10,3  5,1  52  10,9  4,0  55 8,1  2,0  41  6,8  1,5  34  9,4   47  
1890-1899 21  8,5  3,8  40  11,8  6,5  56 3,9  1,3  19  1,4  0,2  7  9,4   45  
1900-1909 27  10,2  4,9  38  16,2  7,0  60       0,5    2  12,7   47  
1910-1918 28  11,8  5,7  42  18,9  8,9  68       1,0    4  12,2   44  
Totaal 81  32  21  40  53  20  65 20  6  21  19  7  24  42   52  
Tot. pop. 321  63  33  20  124  32  39 39  9  11  68  13  21  116   36  
Overigen 240  31  12  13  71  12  30 19  3  7  49  6  20  74   31  
 
Toelichting: 
1 De bestuursleden van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap vervulden de volgende bestuursfuncties: proost, proost honorair, griffier en 

rentmeester. Tot de leden heb ik gerekend de broeders, de candidaten en de candidandi. 
2 De bestuursleden van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen vervulden de volgende bestuursfuncties: voorzitter, 

secretaris, penningmeester en lid. 
3 Tot de bestuursleden van de Broederschap van Sint-Lucas heb ik zowel de beoordelaars als de bestuursleden gerekend. 
4 De bestuursleden van de Sociëteit Casino vervulden de volgende bestuursfuncties: voorzitter, secretaris en lid. Tevens heb ik hiertoe gere-

kend de commissarissen en de leden van de commissie schouwburg 
5 Tot de bestuursleden van Sociëteit De Zwarte Arend heb ik zowel de bestuursleden als de commissarissen gerekend. 
Legenda: Tot.gem.: gemiddeld aantal leden dat gedurende de betreffende periode deel uitmaakte van de ridderschap; Lid: leden van de betreffen-
de vereniging; Best: bestuursleden van de betreffende vereniging; %: aandeel van de leden van de betreffende vereniging in het gemiddeld aantal 
ridderschapsleden in de betreffende periode.  
De getallen in de kolommen Lid en Best betreffen het gemiddeld aantal leden respectievelijk bestuursleden in de betreffende periode. De ridder-
schapsleden zijn alleen meegeteld in de periode waarin zij lid van de ridderschap waren. 
De regel Totaal geeft het totaal aantal leden weer in de betreffende kolom gedurende de periode 1815-1850 respectievelijk 1850-1918, de regel 
Tot. pop. de totale populatie gedurende de betreffende perioden en de regel Overigen de niet-ridderschapsleden. 
Bron: Zie tabel 6.1. 
.
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TABEL 6.3 OVERZICHT VAN DE BESTUURSFUNCTIES VAN POPULATIELEDEN VAN DE VOLGENDE VERENIGINGEN: RIDDERSCHAP VAN NOORD-BRABANT, RELIGIEUZE INSTELLIN-
GEN, KIESVERENIGINGEN, MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN ’T ALGEMEEN, FONDS TER AANMOEDIGING EN ONDERSTEUNING VAN DE GEWAPENDE DIENST IN DE NEDERLANDEN, 
NEDERLANDSCH GENOOTSCHAP TOT ZEDELIJKE VERBETERING DER GEVANGENEN, RODE KRUIS, WEESHUIZEN EN OVERIGE TEHUIZEN, SCHOOLCOMMISSIES, BEURZENSTICHTING 
VOOR DE STAD EN MEIJERIJ VAN ’S-HERTOGENBOSCH, STEDELIJKE GYMNASIA EN KONINKLIJKE SCHOOL VOOR NUTTIGE EN BEELDENDE KUNSTEN TE ‘S-HERTOGENBOSCH 

Periode Ridderschap1 Religieuze 
instellingen2 

Kiesver-
enig.3 

Maatschappij 
tot Nut van ’t 

Algemeen4 

Fonds ter aan-
moediging gewa-

pende. Dienst5 

Genootschap tot 
zedelijke verbete-
ring gevangenen6 

Rode Kruis7 Regenten 
diverse 

tehuizen8 

School-
commissies9 

Beurzen- 

stichting10 
Stedelijke  

Gymnasia11 
School voor  
de Kunsten12 Prot. R.K. 

Prot. R.K. Prot. R.K. R.K.   Prot. R.K. Prot. R.K. Prot. R.K. Prot. R.K. 
     Prot. R.K. Prot. R.K. Prot. R.K.   Prot. R.K.         

1814-1819 1,0   0,2            1,2           
1820-1829 1,5 13  4,0    0,2     0,2     1,1  0,2  0,2         
1830-1839 2,0 13  4,8    1,0  0,2   0,7       1,4  1,0  2,0         
1840-1849 1,4 13 0,6  6,0    1,0     1,0       1,0  1,4  0,9  0,4  1,0  0,7     0,6  
1850-1859 2,1  2,6  3,5    0,8  0,4   1,2  1,7     0,7  2,0    0,1  0,7     0,6   1,7  
1860-1869 1,5  4,1  7,1  2,7   1,6  1,1  0,3  1,5  2,0       1,1    0,4    0,6   1,0   1,3  
1870-1879 1,0  5,0  8,0  3,1  1,1  1,6  1,2  1,2  3,8  2,3  0,6  0,1  1,0  1,0  2,2    0,5  0,5  1,3   0,7   1,2  
1880-1889 0,5  5,6  4,0  3,1  2,3  0,1  1,0    1,3  0,2  0,9    0,9  0,5  3,1  0,1  1,0  1,0  2,3   0,9  0,6  2,9  
1890-1899 1,0  5,2  3,5  2,7  1,6    0,1          0,2      3,3    0,6  1,0  3,3   1,0  0,1  2,2  
1900-1909 1,0  5,2  3,3  1,4  1,6              1,0            1,0  3,4  1,1  1,0    3,0  
1910-1918 1,1  4,5  1,6  1,0  0,2              0,8  0,6          0,9  3,7  1,5  2,2    1,5  
Totaal 13  17  40  8  5  6  4  2  6  8  2  3  3  6  9  3  5  3  9  2  5  1  8  
 
Toelichting: 
1 De bestuursleden van de ridderschap vervulden de volgende bestuursfuncties: voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, secretaris-thesaurier en lid. 
2 De bestuursleden van de religieuze instellingen behoorden tot de volgende organen. Voor de protestantse leden: Generale Synode der Nederlands Hervormde Kerk, Hervormd Kerkbestuur van Noord-Brabant, Provinciaal 

College van Toezicht, classisbestuur ’s-Hertogenbosch, classisbestuur Breda, classisbestuur Eindhoven, classisbestuur Heusden, Grote Kerkenraad Hervormde gemeente ’s-Hertogenbosch, kerkenraad van de Nederlands 
Hervormde gemeente ’s-Hertogenbosch, kerkenraad van de Nederlands Hervormde gemeente Breda, kerkenraad van de Nederlands Hervormde gemeente Helvoirt, kerkenraad van de Waalse gemeente ’s-Hertogenbosch. 
Voor de rooms-katholieke leden: rooms-katholiek kerkbestuur ’s-Hertogenbosch, commissie voor de restauratie van de Sint-Jan, Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch. 

3 Het betreft de volgende bestuursfuncties: voorzitter Kiesvereniging Nederland afdeling ’s-Hertogenbosch, voorzitter liberale kiesvereniging Nederland, voorzitter en secretaris kiesvereniging ‘Noord-Brabant’ afdeling         
’s-Hertogenbosch, voorzitter kiesvereniging ‘Noord-Brabant’, vicepresident Katholieke Kiezersvereniging district ’s-Hertogenbosch, voorzitter Algemene Bond van R.K.-kiesverenigingen in Nederland, secretaris R.K.-
kiesvereniging district ’s-Hertogenbosch, president R.K.-kiesvereniging district Eindhoven, lid bestuur provinciale bond van R.K.-kiesverenigingen. 

4 Tot de bestuursleden van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen behoren bestuursleden van de afdelingen ’s-Hertogenbosch en Breda en bestuursleden van de spaarbanken van de afdelingen ’s-Hertogenbosch en Breda. 
5 De bestuursleden van het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden behoren tot de afdelingen ’s-Hertogenbosch, Vught en Boxmeer. 
6 De bestuursleden van het Nederlandsche Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen behoren tot de afdelingen ’s-Hertogenbosch en Breda. Tevens heb ik hieronder twee correspondenten gerekend. 
7 De bestuursleden van het Rode Kruis behoren tot de afdelingen ’s-Hertogenbosch, Breda en Eindhoven. 
8 De leden behoren tot de besturen van de volgende tehuizen: Gereformeerd weeshuis ’s-Hertogenbosch, Rooms-katholiek weeshuis ’s-Hertogenbosch, Huis Macperson ’s-Hertogenbosch, Fundatie Aleijda van Berkel           

’s-Hertogenbosch, Loyens Gasthuis ’s-Hertogenbosch en Oudevrouwen- en Oudemannenhuis Breda. 
9 De leden van de schoolcommissies behoren tot de volgende commissies: Provinciale Onderwijscommissie, Gemeentelijke Onderwijscommissie ’s-Hertogenbosch, Commissie toezicht Middelbaar Onderwijs                        

’s-Hertogenbosch en Breda, Commissie voor Burgeravondschool voor Middelbaar Onderwijs ’s-Hertogenbosch, Commissie toezicht Lager Onderwijs ’s-Hertogenbosch en Breda. 
10 De bestuursleden van de Beurzenstichting voor de stad en Meijerij van ’s-Hertogenbosch vervulden de volgende functies: voorzitter, ontvanger en secretaris en lid. 
11 De groep bestuursleden van de stedelijke gymnasia bestaat uit de (voorzitter-)curatoren van de gymnasia van ’s-Hertogenbosch en Breda. 
12 De bestuursleden van de Koninklijke School voor Nuttige en Beeldende Kunsten vervulden de volgende bestuursfuncties: voorzitter, secretaris en lid. 
13 Tot de bestuursleden van de ridderschap behoort één bestuurslid die geen lid van de ridderschap was. Het betreft jonkheer Daniël Bowier die van 22 juni 1825 tot aan zijn dood op 15 september 1847 secretaris van de ridder-

schap is geweest. 
Legenda: Prot.: protestantse leden; R.K.: rooms-katholieke leden. 
De getallen in de kolommen betreffen het gemiddeld aantal bestuursleden in de betreffende periode. 
De regel Totaal geeft het totaal aantal leden weer in de betreffende kolom gedurende de gehele onderzoeksperiode. 
Bron: Naamlijst leden ridderschap (1882, 1891, 1896, 1901, 1905, 1912); Reglement Noord-Brabant (1923); Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk; Wittert van Hoogland, Portret-album; Adresboek gemeente ‘s-Hertogenbosch; 
Adresboek ‘s-Hertogenbosch; Almanak voor de provincie Noord-Braband; Almanak voor de provincie Noord-Brabant; Nieuwe Bredasche Almanak; Jaarboek voor de Provincie Noord-Brabant; Noordbrabantsche Almanak; 
Noordbrabantsch jaarboekje; Nederland’s Adelsboek; www.parlement.com/id/vg4vb3tw0pd8/personen.  
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TABEL 6.4 OVERZICHT VAN DE BESTUURSFUNCTIES VAN LEDEN VAN DE RIDDERSCHAPPEN 1814-1850 EN 1851-1918 VAN DE VOLGENDE VERENIGINGEN: RELIGIEUZE INSTEL-
LINGEN, KIESVERENIGINGEN, MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN ’T ALGEMEEN, FONDS TER AANMOEDIGING EN ONDERSTEUNING VAN DE GEWAPENDE DIENST IN DE NEDERLAN-
DEN, NEDERLANDSCH GENOOTSCHAP TOT ZEDELIJKE VERBETERING DER GEVANGENEN, RODE KRUIS, WEESHUIZEN EN OVERIGE TEHUIZEN, SCHOOLCOMMISSIES, BEURZEN-
STICHTING VOOR DE STAD EN MEIJERIJ VAN ’S-HERTOGENBOSCH, STEDELIJKE GYMNASIA EN KONINKLIJKE SCHOOL VOOR NUTTIGE EN BEELDENDE KUNSTEN TE                      
’S-HERTOGENBOSCH 

Periode Rel. inst.2 Kiesver.3 Mij tot 
’t Nut4 

Fonds 
gewapende  
dienst5 

Gen. zed.  
verb. 
gevang.6 

Rode 
Kruis7 

Regenten 
diverse 
tehuizen8 

School- 
commis- 
sies9 

Beurzen- 
Stichting10 

Stedelijke 
Gymnasia11 

School 
voor de 
kunsten12 

Ridderschap 1814-1850 
1814-1819 0,2            
1820-1829 2,1   0,2   0,2   0,2      
1830-1839 3,1   0,1  0,7     2,4      
1840-1850 3,0   1,0  1,0     2,0  1,3  1,6   0,6  
Totaal 6   2  1  1   4  2  2   1  
Tot. pop. 15   4  1  1   6  3  2   1  
Overigen 9   2     2  1     
Ridderschap 1851-1918 
1851-1859 1,0   1,2  0,7  1,2   2,4   0,7  0,6  1,7  
1860-1869 3,5   1,1  0,2  1,0   1,1  0,4  0,6  1,0  1,3  
1870-1879 2,9  1,1  1,2  0,9  1,9  0,3  1,2   1,5  0,4  0,9  
1880-1889 2,1  2,3  1,1  0,8  0,9    3,0   2,3  0,9  2,3  
1890-1899 2,0  1,6  0,1        1,9   3,6  1,0  2,2  
1900-1909 1,4  1,6             4,4  1,0  3,0  
1910-1918 1,2  0,2             3,9  2,0  1,5  
Totaal 10  5  4  3  5  1  8  2  10  3  8  
Tot. pop 34  5  8  7  9  3  11  7  12  7  9  
Overigen 24   4  4  4    3  5  2  4  1  

 
Toelichting: Zie Tabel 6.3. 
Legenda: De getallen in de kolommen betreffen het gemiddeld aantal bestuursleden in de betreffende periode. De ridderschapsleden zijn alleen meegeteld in de periode waarin zij lid van de ridderschap waren. 
De regel Totaal geeft het totaal aantal leden weer in de betreffende kolom gedurende de periode 1815-1850 respectievelijk 1850-1918, de regel Tot. pop. de totale populatie gedurende de betreffende perioden en de regel Overi-
gen de niet-ridderschapsleden. 
Bron: Zie tabel 6.3. 
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TABEL 7.1 OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN VAN DE POPULATIELEDEN, GEORDEND OP GEBOORTEJAAR 

Periode Tot. Rechten Techniek Medisch Academici 
Prot. R.K. Onb. % Prot. R.K. % Prot. %  % 

>1770-<1814 111  18  14  1  30      33  30 
< 1814 128  24  15  1  31 1   1   40  31 
1814-1819 28  2  8    36       10  36 
1820-1829 42  2  9  1  29       12  29 
<1830 198  28  32  2  31 1   1   62  31 
1830-1839 38  5  8    34 2  1  8 1 3 15  39 
1840-1849 40  6  9    38 1   2   16  40 
1850-1859 38  5  9  1  39 1   3   15  39 
1860-1869 28  4  9    46 1   4   14  50 
1870-1879 20    8    32 1   5   9  45 
1880-1889 25  2  6  2  40 1   4   11  44 
1890-1899 8    7    88       7  88 
Totaal 395  50  88  5  36 8  1  1 1  149  38 

 
Legenda: Tot.: totaal aantal leden dat in de betreffende periode geboren is; Prot.: protestantse leden; R.K.: rooms-katholieke leden; Onb.: Leden 
waarvan de godsdienst niet bekend is of die niet protestant of rooms-katholiek waren. 
De getallen in de diverse kolommen geven het aantal leden weer dat een opleiding in de betreffende richting heeft gevolgd. In de kolom Academici is 
het aantal van hen vermeld dat een academische opleiding heeft voltooid. 
 
 
TABEL 7.2 OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN VAN DE LEDEN VAN DE RIDDERSCHAPPEN 1814-1850 EN 1851-1918, GE-
ORDEND OP GEBOORTEJAAR 

Periode Leden ridderschap Leden met opleiding rechten 
Prot. R.K. Prot. % R.K. % Tot. % 

Ridderschap 1814-1850 
< 1814 36  23  7 19 8  35  15  25  
1814-1819 1  4    4  100  4  80  
1820-1829   2            
Totaal 37  29  7 19 12  41  19  29  
Ridderschap 1851-1918 
< 1814 15  13  3 20 4  31  7  25  
1814-1819 2  4  1 50 4  100  5  83  
1820-1829 2  6  1 50 4  67  5  63  
1830-1839 2  5    4  80  4  57  
1840-1849   11    5  45  5  45  
1850-1859 3  7    5  71  5  50  
1860-1869 2  4    3  75  3  50  
1870-1879 2  2    2  100  2  50  
1880-1889               
1890-1899   1    1  100  1  100  
Totaal 28  53  5 18 32  60  37  46  

 
Legenda: Prot.: protestantse leden; R.K.: rooms-katholieke leden; Onb.: leden waarvan de godsdienst niet bekend is of die niet protestant of rooms-
katholiek waren. 
 
 
TABEL 7.3 OVERZICHT VAN BEROEPEN EN FUNCTIES VAN POPULATIELEDEN: AMBTENAREN EN AANVERWANTE 
FUNCTIES 

Periode Tot. 
gem. 

Ambtenaren 
rijk/provincie/gemeenten1 

Districtscommissaris/ 
houtvester/ambtenaar domeinen2 

Belasting- 
Ambtenaren3 

% 

Prot. R.K. Onb. Prot. R.K. Prot. R.K. 
1814-1819 23   0,5   1,0  1,7    14  
1820-1829 36  0,7     2,3  3,0  2,9  1,0  28  
1830-1839 59  2,1  0,9   3,8  2,8  3,3  3,5  28  
1840-1849 72  3,2  2,5   6,1  2,8  5,0  4,6  31  
1850-1859 72  2,3  2,1   1,8  0,5  5,6  3,7  22  
1860-1869 81  3,4  1,2   1,2   4,3  3,3  16  
1870-1879 86  4,4  2,7   1,8   1,7  1,3  13  
1880-1889 90  5,9  4,5   0,1   1,4  0,5  13  
1890-1899 93  4,6  4,7   0,7   1,6    12  
1900-1909 94  2,0  1,8  0,2         4  
1910-1918 91  0,5  1,5  1,0         3  
Totaal 395  22  16  1  14  5  24  9  23  
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Toelichting: 
1 Tot de ambtenaren van het rijk, de provincie en de gemeentes behoren de volgende ambtenarengroepen: gemeente: gemeentesecretarissen en 

gemeenteontvangers; provincie: ambtenaren van de griffie van de provincie Noord-Brabant; rijk: rijksbetaalmeester; onderwijsinspectie: inspec-
teur voor het Lager Onderwijs en schoolopzieners in de arrondissementen Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Waalwijk; Rijks-
waterstaat: ingenieurs in diverse klassen; (staats)spoorwegen: ingenieur en controleur; posterijen: surnumerairs, commiezen, controleur en direc-
teuren van de kantoren Bergen op Zoom, Oisterwijk en Tilburg; Politie: directeur van de politie in Noord-Brabant en Limburg en in                  
’s-Hertogenbosch. 

2 Tot deze ambtenarengroep behoren de volgende ambtenaren: districtscommissarissen in de districten Helmond, Oirschot, Roosendaal en Waal-
wijk en de toegevoegde districtscommissaris in het district Helmond; houtvesters en adjunct-houtvesters in de vier districten van Noord-Brabant; 
bij de dienst domeinen: directeur, provinciaal inspecteur en inspecteur te ’s-Hertogenbosch, ontvangers te Breda en Tilburg, agenten te Breda, 
Eindhoven, Steenbergen en Tilburg, rentmeesters voor het kroondomein Breda en de rentambten Grave en Werkendam. 

3 Tot de groep belastingambtenaren behoren de volgende ambtenaren: administrateuren van ’s Rijks schatkist; directeuren van de directe en 
indirecte belastingen en accijnzen; ontvanger-generaal voor Noord-Brabant; verificateur voor de comptabiliteit; provinciaal inspecteur der direc-
te belastingen; inspecteur der indirecte belastingen te Breda; controleurs te Bergen op Zoom, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Heusden, Oirschot 
en Waalwijk; ontvangers te Berkel, Berlicum, Bokhoven, Boxmeer, Boxtel, Den Dungen, Eindhoven, Engelen, Geffen, Gemert, Haaren, Herpen, 
’s-Hertogenbosch, Hoge- en Lage-Zwaluwe, Nuland, Oisterwijk, Oosterhout, Rosmalen, Sambeek, Schaijk, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode 
en Woensdrecht; commiezen, klerken en surnumerairs; bewaarder van de hypotheken te Breda; bij de dienst van het kadaster: directeuren, pro-
vinciaal inspecteur, controleur en surnumerair. 

Legenda: Tot. gem.: gemiddeld aantal leden dat gedurende de betreffende periode deel uitmaakte van de populatie; Prot.: protestantse leden;  R.K.: 
rooms-katholieke leden; Onb.: Leden waarvan de godsdienst niet bekend is of die niet protestant of rooms-katholiek waren. %: aandeel van de leden 
van deze beroepsgroepen in het gemiddeld aantal populatieleden in de betreffende periode. Leden die in een bepaalde periode in meerdere groepen 
voorkomen zijn maar één keer meegerekend. 
De getallen in de kolommen betreffen het gemiddeld aantal leden dat in de betreffende periode tot de betreffende beroepsgroep behoorde. Leden die 
binnen één groep verschillende functies hebben uitgeoefend zijn maar één keer meegerekend. 
De regel Totaal geeft het totaal aantal leden weer in de betreffende kolom gedurende de gehele onderzoeksperiode. Voor de berekening van het 
percentage zijn leden die meerdere keren voorkomen maar één keer meegeteld. 
Bron: Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk; Adresboek gemeente ‘s-Hertogenbosch; Adresboek ‘s-Hertogenbosch; Almanak voor de provincie 
Noord-Braband; Almanak voor de provincie Noord-Brabant; Jaarboek voor de Provincie Noord-Brabant; Noordbrabantsche Almanak; Noordbra-
bantsch jaarboekje; Nederland’s Adelsboek; www.parlement.com/id/vg4vb3tw0pd8/personen. 
 
 
TABEL 7.4 OVERZICHT VAN BEROEPEN EN FUNCTIES VAN DE LEDEN VAN DE RIDDERSCHAPPEN VAN 1814-1850 EN 
1851-1918: AMBTENAREN EN AANVERWANTE FUNCTIES 

Periode Tot. 
gem. 

Ambtenaren rijk/ 
provincie/gemeenten1 

Districtscommissaris/ 
houtvester/ambtenaar domeinen2 

Belasting- 
ambtenaren3 

% 

Ridderschap 1814-1850 
1814-1819 18  0,5  2,7   18  
1820-1829 22    5,0  1,4  29  
1830-1839 31  0,8  4,8  3,1  28  
1840-1850 36  2,2  2,3  4,7  26  
Totaal 66  4  6  9  29  
Tot. pop. 148  8  15  25  32  
Overigen 82  4  9  16  35  
Ridderschap 1851-1918 
1850-1859 29  2,1   3,0  18  
1860-1869 24  1,0  0,7  1,9  15  
1870-1879 22  2,2  0,8  1,0  18  
1880-1889 20  2,0   0,5  13  
1890-1899 21  2,9    14  
1900-1909 27  0,6    2  
1910-1918 28  1,1    4  
Totaal 81  9  1  4  17  
Tot. pop. 321  33  7  18  18  
Overigen 240  24  6  14  18  

 
Toelichting: Zie tabel 7.3. 
Legenda: Tot. gem.: gemiddeld aantal leden dat gedurende de betreffende periode deel uitmaakte van de ridderschap; %: aandeel van de leden van 
deze beroepsgroepen in het gemiddeld aantal ridderschapsleden in de betreffende periode. Leden die in een bepaalde periode in meerdere groepen 
voorkomen zijn maar één keer meegerekend. Leden zijn alleen meegeteld in de periode dat zij lid van de ridderschap waren.  
De getallen in de kolommen betreffen het gemiddeld aantal leden dat in de betreffende periode tot de betreffende beroepsgroep behoorde. Leden die 
binnen één groep verschillende functies hebben uitgeoefend zijn maar één keer meegerekend. Voor de berekening van het percentage zijn leden die 
meerdere keren voorkomen maar één keer meegeteld. 
De regel Totaal geeft het totaal aantal leden weer in de betreffende kolom gedurende de periode 1815-1850 respectievelijk 1851-1918, de regel Tot. 
pop. de totale populatie gedurende de betreffende perioden en de regel Overigen de niet-ridderschapsleden. 
Bron: Zie tabel 7.3. 
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TABEL 7.5 OVERZICHT VAN BEROEPEN EN FUNCTIES VAN POPULATIELEDEN: JURISTEN, NOTARISSEN, MILITAIREN EN HET BEDRIJFSLEVEN 

Periode Tot. 
gem. 

Rechtbanken1 Openbaar 
ministerie2 

Advoca-
ten/procureurs3 

% Notarissen4 Militairen5 Bedrijfsleven6 

Prot. R.K. Onb. R.K. Onb. % Prot. R.K. % Prot. R.K. % 
   Prot. R.K. Prot. R.K. Onb.           

1814-1819 23  0,1  0,1   0,8      4 1,0   4 0,1       
1820-1829 36  1,0  0,8   0,9   1,4  1,4   13 0,5   1 0,2   1     
1830-1839 59  2,8  2,5   0,6  0,8  3,5  0,8  0,7  19     2,2   4     
1840-1849 72  4,5  6,5   1,0  2,2  1,4  4,9  0,1  27     6,5  0,6  10  2,4  3,1  8  
1850-1859 72  3,9  9,8   0,7  2,2    3,5  0,5  27 0,1  0,2   7,0  1,8  12  1,6  2,0  5  
1860-1869 81  2,9  12,0   1,4  3,0  1,4  4,5   25 1,1  1,0  2 1,5  2,0  4  1,3  2,9  5  
1870-1879 86  3,2  10,8   1,5  4,8  0,5  3,2   26 1,8  1,0  3 0,9  0,3  1  2,7  1,7  5  
1880-1889 90  1,6  12,1   1,5  3,7    4,8   24 2,7  1,0  4 0,6   1  3,2  6,1  10  
1890-1899 93  2,7  13,7  0,1  0,1  2,4  0,6  5,7   25 3,1  0,4  4 0,5   1  4,1  5,0  10  
1900-1909 94  4,1  15,2  0,4  0,2  2,7  1,0  4,4   29 2,0    2 0,1     2,4  2,0  5  
1910-1918 91  2,7  16,0  0,1  0,4  0,6  1,0  1,3   24 1,8    2 1,2   1  1,0  2,0  3  
Totaal 395  19  54  3  7  11  12  40  3  38 6  1  2 23  3  7  12  20  8  
 
Toelichting: De juristen onder de populatieleden vervulden vaak meerdere van de hierna opgesomde functies. 
1 Door juristen verbonden aan rechtbanken werden de volgende functies uitgeoefend. Bij de vredegerechten: plaatsvervangende vrederechters. Bij de rechtbanken van eerste aanleg: rechters te Breda, Eindhoven en                        

‘s-Hertogenbosch, plaatsvervangende rechters te Eindhoven en een commies-griffier. Bij de kantongerechten: rechters te Bergen op Zoom, Boxtel, Breda, Eindhoven, Ginneken en Bavel, Oirschot, Oosterhout, Oss, Tilburg, 
Veghel, Waalwijk en Zevenbergen.; plaatsvervangende rechters te Boxtel, Ginneken, Grave, ’s-Hertogenbosch, Oirschot, Oosterhout, Veghel en Waalwijk; griffiers te Boxmeer, Breda, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Oirschot, 
Oosterhout, Tilburg, Veghel, Waalwijk en Zevenbergen plus een ambtenaar. Bij de arrondissementsrechtbanken: presidenten te Breda, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch; vicepresidenten te ’s-Hertogenbosch; rechters te Breda, 
Eindhoven en ’s-Hertogenbosch; plaatsvervangende rechters te Breda, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch; griffiers te Breda en ’s-Hertogenbosch; substituut-griffiers te Breda, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch en een griffieklerk. 
Bij het gerechtshof: presidenten, vicepresidenten, raadsheren, griffiers en substituut-griffiers. 

2 Door juristen verbonden aan het Openbaar Ministerie werden de volgende functies uitgeoefend. Bij de rechtbanken van eerste aanleg: substituut-officier te ’s-Hertogenbosch. Bij de kantongerechten: ambtenaren (waarnemend) 
voor het Openbaar Ministerie te Breda, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Heusden, Oirschot, Veghel en Waalwijk. Bij de arrondissementsrechtbanken: officieren van justitie en substituut-officieren van justitie te Breda, Eindhoven 
en ’s-Hertogenbosch. Bij het gerechtshof: advocaten-generaal en procureurs-generaal. 

3 De advocaten(-procureurs) hadden hun praktijk in Breda, Eindhoven, Ginneken, ’s-Hertogenbosch en Oosterhout. 
4 De notarissen hadden hun praktijk in Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Oosterhout, Teteringen en Veghel. 
5 De in de provincie Noord-Brabant gelegerde militairen behoorden tot de artillerie, de cavalerie, de genie, de infanterie en de Koninklijke Marechaussee. Tot hen behoorden de provinciaal commandant van Noord-Brabant, een 

inspecteur van de fortificaties en een arts. 
6 Tot het bedrijfsleven heb ik de volgende functies/beroepen gerekend: commissarissen: bouwmaatschappij, verzekeringsmaatschappijen, kredietmaatschappijen en banken; verzekeringsmaatschappijen: leden van besturen, 

directeuren, inspecteur en assuradeuren; Nederlandse Bank: agenten en adviseurs van het agentschap te ’s-Hertogenbosch; fabrikanten te Breda, Eindhoven, Ginneken, Heeze, Helvoirt, ’s-Hertogenbosch en Oisterwijk; zijde-
kweker. 

Legenda: Tot. gem.: gemiddeld aantal leden dat gedurende de betreffende periode deel uitmaakte van de populatie; Prot.: protestantse leden; R.K.: rooms-katholieke leden; Onb.: Leden waarvan de godsdienst niet bekend is of die 
niet protestant of rooms-katholiek waren. %: aandeel van de leden van de betreffende beroepsgroepen in het gemiddeld aantal populatieleden in de betreffende periode. Leden die in een bepaalde periode in meerdere groepen voor-
komen zijn maar één keer meegerekend. 
De getallen in de kolommen betreffen het gemiddeld aantal leden dat in de betreffende periode tot de betreffende beroepsgroep behoorde. Leden die binnen één groep verschillende functies hebben uitgeoefend zijn maar één keer 
meegerekend. 
De regel Totaal geeft het totaal aantal leden weer in de betreffende kolom gedurende de gehele onderzoeksperiode. Voor de berekening van het percentage zijn leden die meerdere keren voorkomen maar één keer meegeteld. 
Bron: Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk; Wittert van Hoogland, Portret-album; Adresboek gemeente ‘s-Hertogenbosch; Adresboek ‘s-Hertogenbosch; Almanak voor de provincie Noord-Braband; Almanak voor de provincie 
Noord-Brabant; Jaarboek voor de Provincie Noord-Brabant; Nieuwe Bredasche Almanak; Noordbrabantsche Almanak; Noordbrabantsch jaarboekje; Nederland’s Adelsboek; Nederland’s Patriciaat; 
www.parlement.com/id/vg4vb3tw0pd8/personen. 
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TABEL 7.6 OVERZICHT VAN BEROEPEN EN FUNCTIES VAN LEDEN VAN DE RIDDERSCHAPPEN 1814-1850 EN 1851-1918: 
JURISTEN, NOTARISSEN, MILITAIREN EN HET BEDRIJFSLEVEN 

Periode Tot. 
gem. 

Recht-
ban-
ken1 

O.M.2 Advocaten/ 
Procu-
reurs3 

% Nota-
ris-
sen4 

% Mili-
tai-
ren5 

% Be-
drijfs-
leven6 

% 

Ridderschap 1814-1850 
1814-1819 18   0,8   4        
1820-1829 22  1,0  0,2  0,2  6        
1830-1839 31  3,0  0,3  0,3  12    1,0  3    
1840-1850 36  5,2  2,4  0,7  24    1,0  3  3,7  10  
Totaal 66  8  6  5  29    1  2  6  9  
Tot. pop. 148  18  7  23  32  1  1 14  9  8  5  
Overigen 82  10  1  18  35  1  1 13  16  2  2  
Ridderschap 1851-1918 
1850-1859 29  6,2  2,0   28    0,8  3  2,7  9  
1860-1869 24  5,7  1,4   30      2,5  10  
1870-1879 22  4,5  0,9  0,3  26      1,1  5  
1880-1889 20  5,5  1,1  0,5  36      2,4  12  
1890-1899 21  6,4  0,3  0,3  33  0,1     2,4  11  
1900-1909 27  8,6  1,2  0,5  38  1,0  4       
1910-1918 28  8,1  0,5  0,2  31  1,0  4       
Totaal 81  22  2  3  33  1  1 1  1  10  12  
Tot. pop. 321  68  18  34  37  6  1 19  6  28  9  
Overigen 240  46  16  31  39  5  2 18  8  18  8  

 
Toelichting: Zie tabel 7.5. 
Legenda: Tot. gem.: gemiddeld aantal leden dat gedurende de betreffende periode deel uitmaakte van de ridderschap; %: aandeel van de leden van 
deze beroepsgroepen in het gemiddeld aantal ridderschapsleden in de betreffende periode. Leden die in een bepaalde periode in meerdere groepen 
voorkomen zijn maar één keer meegerekend. Leden zijn alleen meegeteld in de periode dat zij lid van de ridderschap waren.  
De getallen in de kolommen betreffen het gemiddeld aantal leden dat in de betreffende periode tot de betreffende beroepsgroep behoorde. Leden die 
binnen één groep verschillende functies hebben uitgeoefend zijn maar één keer meegerekend. Voor de berekening van het percentage zijn leden die 
meerdere keren voorkomen maar één keer meegeteld. 
De regel Totaal geeft het totaal aantal leden weer in de betreffende kolom gedurende de periode 1815-1850 respectievelijk 1851-1918, de regel Tot. 
pop. de totale populatie gedurende de betreffende perioden en de regel Overigen de niet-ridderschapsleden. 
Bron: Zie tabel 7.5. 
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TABEL 7.7 OVERZICHT OPENBARE AMBTEN EN POLITIEKE FUNCTIES VAN POPULATIELEDEN 

Periode Tot. 
gem. 

Nationaal Provincie Gemeente 
Gouverneur/CdK Minister1 Lid Eerste 

Kamer 
Lid Tweede 

Kamer 
% Gedeputeerde 

Staten 
Prov. Staten2 % Burge-

meesters3 
Wethouders4 Raadsleden5 % 

Brabant Overig6 Prot. R.K. Prot. R.K. Prot. R.K. Prot. R.K. 
R.K. Prot. R.K.   Prot. R.K. Prot. R.K. Prot. R.K.   Prot. R.K.     

1814-1819 23       1,7   2,3  1,0  22  0,7  1,3  5,0  1,7  29  5,3  0,5      25  
1820-1829 36       1,8   1,2  0,7  10  0,7  1,1  4,8  3,1  23  4,8  0,1      14  
1830-1839 59  1,0    0,4   1,1   1,0  1,8  9  1,0  1,4  4,1  4,6  15  2,8  1,0  1,3     9  
1840-1849 72  0,3  0,2  0,4  0,2   1,3  0,2  1,1  1,4  7   1,0  2,9  4,9  11  0,7  0,4  0,9    1,1  4  
1850-1859 72  0,4   0,7      2,4     5   1,4  0,2  2,8  4    0,8  1,1  0,6  0,6  3,9  9  
1860-1869 81  1,0         2,0   0,4  4   0,9   1,4  2  0,9  2,7  1,1  0,1    5,6  11  
1870-1879 86  1,0   0,6      1,2   1,5  5   0,6   1,2  1  1,8  2,6  0,1  0,8  1,5  4,6  12  
1880-1889 90  1,0   1,0    0,3   1,1  0,5  0,3  5   1,4   3,4  4  3,1  4,6   0,3  1,1  3,0  13  
1890-1899 93  1,0   0,4  0,3     1,1   1,9  5   1,0   3,1  3  4,7  4,6     1,7  1,5  14  
1900-1909 94  1,0  0,9    0,1     1,2   2,5  5   0,6   5,0  5  4,5  6,6   0,9  2,6  4,6  20  
1910-1918 91  1,0      1,0     2,0   1,6  6   1,7   5,2  6  2,0  7,7   0,5  1,7  2,6  16  
Totaal 395  3  2  2  2  1  4  6  4  10  6  3  10  16  23  10  19  24  4  5  10  19  19  

 
Toelichting: 
1 Tot de groep ministers heb ik die leden gerekend die tijdens het uitoefenen van hun ministerschap tot de populatie behoorden. Het betreft twee ministers van Binnenlandse Zaken en één minister van Buitenlandse Zaken. 
2 Tot en met 1850 hebben 29 leden deel uitgemaakt van Provinciale Staten. Eén heeft daarbij zowel de ridderschap als een stad vertegenwoordigd, twee zowel de ridderschap als de landelijke stand, één heeft zitting gehad namens 

de landelijke stand, twee namens de steden en de overige 23 vertegenwoordigden de ridderschap. 
3 De volgende gemeente hebben gedurende kortere of langere tijd één of meerdere adellijke burgemeesters gehad: Beek en Donk, Beers, Beugen en Rijkevoort, Boxtel, Breda, Den Dungen, De Werken en Sleeuwijk, Dinther, Erp, 

Esch, Escharen, Ginneken en Bavel, Haaren, Heeswijk, Heeze, Helvoirt, ’s-Hertogenbosch, Heusden, Hoge- en Lage-Zwaluwe, Langel en Dieden, Loon op Zand, Made en Drimmelen, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Ois-
terwijk, Oosterhout, Princenhage, Raamsdonk, Ravenstein, Schaijk, Son en Breugel, Stratum, Teteringen, Tongelre, Veghel, Vrijhoeve-Capelle, Vught, Waalwijk en Zevenbergen. 

4 De volgende gemeenten hebben gedurende kortere of langere tijd één of meerdere adellijke wethouders gehad: Dieden, Dommelen, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Vught. 
5 In de volgende gemeenten hebben leden van de populatie in de raad zitting gehad: Bergen op Zoom, Boxmeer, Breda, Heeswijk, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Oostelbeers, Oosterhout en Veghel. 
6 Tot de groep Gouverneur/CdK die hun functie niet in Noord-Brabant hebben uitgeoefend heb ik die leden gerekend die tijdens het uitoefenen van deze functie wel tot de populatie behoren. Het betreft een gouverneur van Dren-

the, een gouverneur van het Hertogdom Limburg/commissaris des Konings in Limburg, een commissaris des Konings in Limburg en een commissaris des Konings/commissaris der Koningin in Limburg. 
Legenda: Tot. gem.: gemiddeld aantal leden dat gedurende de betreffende periode deel uitmaakte van de populatie; Prot.: protestantse leden; R.K.: rooms-katholieke leden; Onb.: Leden waarvan de godsdienst niet bekend is of die 
niet protestant of rooms-katholiek waren. %: aandeel van de leden van de betreffende groepen in het gemiddeld aantal populatieleden in de betreffende periode. Leden die in een bepaalde periode in meerdere groepen voorkomen zijn 
maar één keer meegerekend. 
De getallen in de kolommen betreffen het gemiddeld aantal leden dat in de betreffende periode tot de betreffende groep behoorde. Leden die binnen één groep verschillende functies hebben uitgeoefend zijn maar één keer meegere-
kend. 
De regel Totaal geeft het totaal aantal leden weer in de betreffende kolom gedurende de gehele onderzoeksperiode. Voor de berekening van het percentage zijn leden die meerdere keren voorkomen maar één keer meegeteld. 
Bron: Wittert van Hoogland, Portret-album; Adresboek gemeente ‘s-Hertogenbosch; Adresboek ‘s-Hertogenbosch; Almanak voor de provincie Noord-Braband; Almanak voor de provincie Noord-Brabant; Jaarboek voor de Provin-
cie Noord-Brabant; Nieuwe Bredasche Almanak; Noordbrabantsche Almanak; Noordbrabantsch jaarboekje; Nederland’s Adelsboek; www.parlement.com/id/vg4vb3tw0pd8/personen. 
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TABEL 7.8 OVERZICHT OPENBARE AMBTEN EN POLITIEKE FUNCTIES VAN LEDEN VAN DE RIDDERSCHAPPEN 1814-1850 
EN 1851-1918 

Periode Nationaal Provincie  Gemeente 
Tot. 
gem. 

Gouv./CdK Min.1 Lid 
EK 

Lid 
TK 

% GS PS2 % Burg.3 Weth.
4 

Raads-
leden5 

% 
Brab. Ov.6 

Ridderschap 1814-1850 
1814-1819 18     1,7  2,3  22  2,0  6,5  36  1,7    9  
1820-1829 22     1,8  2,1  18  1,8  7,9  36  2,0    9  
1830-1839 31    0,4  1,1  2,3  12  2,4  8,7  28  1,3  1,0   7  
1840-1850 36  0,3  0,2  0,2  1,5  2,5  13  1,0  7,3  20  0,5  0,8  0,6  5  
Totaal 66  1  1  1  5  8  18  6  26  39  8  1  2  17  
Tot. pop. 148  1  1  1  5  9  9  6  28  19  11  2  3  11  
Overigen 82      1  1   2  2  3  1  1  6  
Ridderschap 1851-1918 
1850-1859 29     2,4   8  0,7  1,6  6  0,4  0,4  3,6  15  
1860-1869 24     2,0  0,4  10    1,2  5  2,0    3,1  21  
1870-1879 22     1,2  1,5  12        1,5    1,4  13  
1880-1889 20     1,1  0,1  6  1,0  1,0  5  1,0  0,3  1,9  16  
1890-1899 21     1,1    5  1,0  2,0  10  2,9    1,2  20  
1900-1909 27     1,2  0,9  8  0,5  2,9  11  2,4  0,9  3,6  26  
1910-1918 28     2,0  0,9  11  1,7  3,9  14  1,8  0,5  2,8  18  
Totaal 81     6  2  9  4  9  11  5  3  11  23  
Tot. pop. 321  2  3  2  6  6  3  6  13  4  30  6  29  20  
Overigen 240  2  3  2   4  2  2  4  2  25  3  18  19  

 
Toelichting: Zie tabel 7.7. 
Legenda: Tot. gem.: gemiddeld aantal leden dat gedurende de betreffende periode deel uitmaakte van de ridderschap; %: aandeel van de leden van 
deze beroepsgroepen in het gemiddeld aantal ridderschapsleden in de betreffende periode. Leden die in een bepaalde periode in meerdere groepen 
voorkomen zijn maar één keer meegerekend. Leden zijn alleen meegeteld in de periode dat zij lid van de ridderschap waren. 
De getallen in de kolommen betreffen het gemiddeld aantal leden dat in de betreffende periode tot de betreffende beroepsgroep behoorde. Leden die 
binnen één groep verschillende functies hebben uitgeoefend zijn maar één keer meegerekend. Voor de berekening van het percentage zijn leden die 
meerdere keren voorkomen maar één keer meegeteld. 
De regel Totaal geeft het totaal aantal leden weer in de betreffende kolom gedurende de periode 1815-1850 respectievelijk 1851-1918, de regel Tot. 
pop. de totale populatie gedurende de betreffende perioden en de regel Overigen de niet-ridderschapsleden. 
Bron: Zie tabel 7.7. 
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TABEL 7.9 OVERZICHT VAN FUNCTIES IN SEMI-OVERHEIDSSECTOREN VAN POPULATIELEDEN 

Periode Tot. 
gem. 

Militieraad Schutterij1 % Besturen water-
schappen2 

Regenten 
gevangenissen3 

Regenten Gods-
huizen en Armen4 

% Landbouw- en 
Nijverheid5 Prot. R.K. Prot. R.K. Onb. 

     Prot. R.K. % Prot. R.K. Prot. R.K. Prot. R.K. % 
1814-1819 23   0,7  1,5    10          2,2   10  
1820-1829 36  1,4  1,6  5,3  0,4   23  0,8  1,0  5   0,1     6,2  2,0  23  
1830-1839 59  1,5  2,0  5,0  4,1  0,7  20  2,8  1,1  7   2,0  1,0   5 3,2  4,0  12  
1840-1849 72  2,0  2,5  3,2  2,1  0,1  12  2,0  0,2  3  0,5  2,6  1,0   6 3,9  3,4  12  
1850-1859 72  0,2  1,1  5,1  1,3   11  1,5  0,1  2  0,5  2,5     4 1,3  1,8  4  
1860-1869 81   0,5  6,3  1,9   11  1,1  0,4  2  1,6  4,2     7 2,9  0,8  5  
1870-1879 86     1,6  1,7   4  1,2  0,1  2  2,5  3,6  0,5  0,4  8 0,6    1  
1880-1889 90   0,3    2,3   3  3,2  5,6  10  0,4  3,8  0,1  0,7  6 0,1      
1890-1899 93   0,5    0,8   1  3,0  3,3  7    5,0    1,0  7 1,3  1,0  3  
1900-1909 94            2,8  5,8  9    4,8    1,4  7 1,6  1,2  3  
1910-1918 91   0,4         1,2  4,9  7    3,9    1,0  5 0,1  0,1    
Totaal 395  5  7  22  21  1  13  17  19  9  4  15  2  6  7 22  12  9  

 
Toelichting: 
1 De adellijke leden van de schutterijen in Noord-Brabant bekleedden de volgende functies: luitenant-kolonel, (commandant-)majoor, kapitein(-adjudant), 1e luitenant, 2e luitenant en (substituut-)auditeur. 

2 De in de tabel opgenomen leden maakten deel uit van de volgende besturen: polderbesturen: binnenpolder van de Achterste Distelberg, Alemschewaard, polder van Bergenshuizen, polder van Bokhoven, polder van het Bossche 
Veld en Maij, polder Dieden, Demen en Langel, Empel- en Meerwijkpolder, polder van der Eigen, binnenpolder van Engelen, polder Ertveld, polder van de Ham en de Rijskampen, Koningspolder, polder van Korenwaard, pol-
der van Laag Hemaal, de Lage Polder, binnenpolder van Rosmalen en Nuland, Nieuwe Sint-Michielsgestelse polder, Sabina Henrica polder, Vliertpolder, polder Vughtsche akkers en polder van Zwaluwe; waterschappen: water-
schap van de binnenpolder van de Achterste Distelberg, waterschap Alemsche en Drielsche uiterwaard, waterschap Beneden Aa, waterschap Beneden Dommel, waterschap polder van Bergenshuizen, waterschap polder van 
Bokhoven, waterschap Bossche Veld en Maij, waterschap van de Bovenmark, waterschap De Dommel, waterschap van de binnenpolder van Drongelen, waterschap polder van der Eigen, waterschap voor de uitwatering van 
Grave naar de Amer, waterschap Ham en Rijskampen,  waterschap Hoge en Lage Vucht, waterschap Nieuwkuijk en Onsenoort, waterschap Noord-Oost Brabant, waterschap Oude en Nieuwe Sint-Michielsgestelse polders en 
waterschap Vughtsche akkers; Hoogheemraadschap Maasland. 

3 De adellijke regenten voor de gevangenissen behoorden tot de volgende colleges: college van regenten van gevangenissen te ’s-Hertogenbosch, college van regenten van het huis van verzekering te ’s-Hertogenbosch, college 
van regenten van gevangenissen te Eindhoven, college van regenten van het huis van arrest te Eindhoven, college van regenten van gevangenissen te Breda en het college van toezicht van de gevangenis te Waalwijk. 

4 Alle in de tabel opgenomen leden behoorden tot het college van ‘Regenten van de Godshuizen en den Algemeenen Armen’ te ’s-Hertogenbosch en het algemeen armbestuur te ’s-Hertogenbosch. 
5 Tot de afdeling landbouw en nijverheid hen ik de edelen gerekend die behoren tot de volgende organisaties: Commissie van Landbouw in Noord-Brabant; Maatschappij van Landbouw en Veeteelt te Breda; hoofdbestuur van de 

Noordbrabantsche Maatschappij van Landbouw; besturen van de afdelingen Beek en Donk, Breda, Ginneken en Zevenbergen van deze maatschappij en leden van de volgende commissies van deze maatschappij: commissie 
voor de belangen van de tuinbouw, commissie ter bevordering van het landbouwonderwijs, commissie voor veeteelt en zuivelbereiding en de commissie ter behandeling van oeconomische vraagstukken; Nederlandsche Huis-
houdelijke Maatschappij afdeling ’s-Hertogenbosch; Maatschappij ter bevordering van Handel, Landbouw en Nijverheid afdeling ’s-Hertogenbosch; Vereeniging ter Bevordering van de Fabrieks- en Handwerknijverheid afde-
ling ’s-Hertogenbosch, Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel afdelingen Breda, Helmond en ’s-Hertogenbosch. 

Legenda: Tot. gem.: gemiddeld aantal leden dat gedurende de betreffende periode deel uitmaakte van de populatie; Prot.: protestantse leden; R.K.: rooms-katholieke leden; Onb.: Leden waarvan de godsdienst niet bekend is of die 
niet protestant of rooms-katholiek waren. %: aandeel van de leden van de betreffende groepen in het gemiddeld aantal populatieleden in de betreffende periode. Leden die in een bepaalde periode in meerdere groepen voorkomen zijn 
maar één keer meegerekend. 
De getallen in de kolommen betreffen het gemiddeld aantal leden dat in de betreffende periode tot de betreffende groep behoorde. Leden die binnen één groep verschillende functies hebben uitgeoefend zijn maar één keer meegere-
kend. 
De regel Totaal geeft het totaal aantal leden weer in de betreffende kolom gedurende de gehele onderzoeksperiode. Voor de berekening van het percentage zijn leden die meerdere keren voorkomen maar één keer meegeteld. 
Bron: Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk; Gelevert, ‘Een generatie’, Adresboek gemeente ‘s-Hertogenbosch; Adresboek ‘s-Hertogenbosch; Almanak Noordbrabantsche Maatschappij van Landbouw; Almanak voor de provincie 
Noord-Braband; Almanak voor de provincie Noord-Brabant; Jaarboek voor de Provincie Noord-Brabant; Nieuwe Bredasche Almanak; Noordbrabantsche Almanak; Noordbrabantsch jaarboekje; Nederland’s Adelsboek; Neder-
land’s Patriciaat; www.parlement.com/id/vg4vb3tw0pd8/personen. 
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TABEL 7.10 OVERZICHT VAN FUNCTIES IN SEMI-OVERHEIDSSECTOREN VAN LEDEN VAN DE RIDDERSCHAPPEN 1814-
1850 EN 1851-1918 

Periode Tot. 
gem. 

Mili-
tie-

raad 

Schut-
terij1 

% Besturen 
water-
schap-
pen2 

% Regen-
ten 
ge-

vang.3 

Regen-
ten 
Ar-

men4 

% Land-
bouw en 
Nijver-
heid5 

% 

Ridderschap 1814-1850 
1814-1819 18  0,7  0,8  8       0,6  3  
1820-1829 22  3,0  3,3  29  1,8  8  0,1   1  6,6  30  
1830-1839 31  3,5  5,4  29  3,0  10  2,0  1,0  10  7,0  23  
1840-1850 36  4,5  1,9  18  0,7  2  2,0  1,0  8  5,5  15  
Totaal 66  10  13  35  9  14  3  1  6  14  21  
Tot. pop. 148  10  21  21  13  9  4  1  3  19  13  
Overigen 82   8  10  4  5  1   1  5  6  
Ridderschap 1851-1918 
1850-1859 29   3,0  10  1,0  3  3,0   10  2,3  8  
1860-1869 24   2,6  11  1,0  4  2,8   12  1,3  5  
1870-1879 22   0,3  1  1,1  5  2,0  0,7  12      
1880-1889 20   0,2  1  4.2  21  1,2  0,8  10      
1890-1899 21       2,6  12  2,4  1,0  16  1,4  7  
1900-1909 27       5,2  19  3,7  1,2  18  1,3  5  
1910-1918 28       5.2  19  3,9  1,0  18  0,2  1  
Totaal 81   7  9  16  20  11  3  17  8  10  
Tot. pop. 321  3  26  9  29  9  18  6  7  17  5  
Overigen 240  3  19  9  13  5  7  3  4  9  4  

 
Toelichting: Zie tabel 7.9. 
Legenda: Tot. gem.: gemiddeld aantal leden dat gedurende de betreffende periode deel uitmaakte van de ridderschap; %: aandeel van de leden van 
deze beroepsgroepen in het gemiddeld aantal ridderschapsleden in de betreffende periode. Leden die in een bepaalde periode in meerdere groepen 
voorkomen zijn maar één keer meegerekend. Leden zijn alleen meegeteld in de periode dat zij lid van de ridderschap waren.  
De getallen in de kolommen betreffen het gemiddeld aantal leden dat in de betreffende periode tot de betreffende beroepsgroep behoorde. Leden die 
binnen één groep verschillende functies hebben uitgeoefend zijn maar één keer meegerekend. Voor de berekening van het percentage zijn leden die 
meerdere keren voorkomen maar één keer meegeteld. 
De regel Totaal geeft het totaal aantal leden weer in de betreffende kolom gedurende de periode 1815-1850 respectievelijk 1850-1918, de regel Tot. 
pop. de totale populatie gedurende de betreffende perioden en de regel Overigen de niet-ridderschapsleden. 
Bron: Zie Tabel 7.9. 
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TABEL 8.1 OVERZICHT PER GESLACHT VAN DE HUWELIJKEN TUSSEN LEDEN VAN PROTESTANTSE GESLACHTEN, OP ALFABETISCHE VOLGORDE 

Jaar Partner 1 S R B Aanduiding Partner 2 S R B Aanduiding Relatie 
Van Asch van Wijck 

1845-1860 H.A.M. M  a Vader van H.M.J.* H.H. des Tombe V   Nicht van A.J.J. des Tombe*; aangetrouwde tante 
van J.A. de Jonge van Zwijnsbergen*  

Backer 

1893-1928 W.J. V  a Dochter van F.* J.F. van Heeckeren 
van Waliën M  a 

Broer van W.H. van Heeckeren van Waliën*; 
kleinzoon van J.F.* en achterkleinzoon van W.H. 
van Thije Hannes* 

 

Van Beresteijn 

1773-1774 C. M   Oom van P.A.*, J.* en H.* W.C.C. du Tour V   Zuster van C.E. du Tour, tante van O.A.M.G. de 
Senarclens de Grancy*  

1818-1857 H. M  x Broer van P.A.* en J.* A. de Jong van Beek 
en Donk V  a Dochter van J.* en zuster van J.O. de Jong van 

Beek en Donk*  

1833-1873 J.C.J. V  a Dochter van J.* en zuster van G.* J.W. Spandaw M   Zwager van de dochter van A. Martini*  

1834-1834 W.J.J.P. M  a Achterneef van P.A.*, J.* en H.* 
C.H.G.W. thoe 
Schwarzenberg en 
Hohenlansberg 

V  a Grootmoeder van W.K.G. Dittlinger*  

1856-1889 M.M. V  a Dochter van G.* en kleindochter van J.*  M.W. van Rensselaer 
Bowier M  a Zoon van J. Bowier*  

1860-1879 C.J. M  a Zoon van H* en neef van P.A.* en J.* J.M.H. Conrad V   Kleindochter van J. de Jong van Beek en Donk* Neef-nicht 

1884-1898 J. M  x Zoon van G.* en kleinzoon van J.* E.M.A.B. van Hoo-
genhouck Tulleken V  a Dochter van C.G. van Hoogenhouck Tulleken* en 

kleindochter van J.J. Melvill van Carnbee*  

Bowier 

1852-1884 H.J.J. van 
Rensselaer M  x Zoon van J* Th.E. Bijleveld V   Nicht van J. Bowier* Neef-nicht 

1856-1889 M.W. van 
Rensselaer M  a Zoon van J.* en broer van H.J.J. van 

Rensselaer* M.M. van Beresteijn V  a Dochter van G.* en kleindochter van J. van Be-
resteijn*.  

1858-1885 E.M. Bijle-
veld V   Nicht van J.* en schoonzuster van H.J.J. 

van Rensselaer* J.C.F. Stern M  x Zoon van J.L. Stern* en kleinzoon van J. de Jong 
van Beek en Donk*   

Van der Brugghen 
1794-1819 M.W.C.E. V   Nicht van J.C.G. van der Brugghen* J.M. Singendonck M x x   

1828-1848 E.C. V   Achternicht van J.C.G.* C.D.P. Singendonck M  a Zoon van J.M. Singendonck* 
Nicht-neef, 
schoonzuster-
zwager 

1834-1863 J.J.L. M   Achterneef van J.C.G.* A. Singendonck V  a Dochter van J.M. Singendonck* 
Neef-nicht, 
zwager-
schoonzuster 

1841-1845 Ch.G. V   Achternicht van J.C.G.* W.C. Singendonck M  x Zoon van J.M. Singendonck* 
Nicht-neef, 
schoonzuster-
zwager 
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Jaar Partner 1 S R B Aanduiding Partner 2 S R B Aanduiding Relatie 
Van der Brugghen 

1860-1882 
A.C.C. Taets 
van Ameron-
gen 

V  a Achterkleindochter van J.C.G.* G.C.D. d’Aumale van 
Hardenbroek M  a Broer van D.L.W. van Hardenbroek*  

Burmania van Andringa de Kempenaer 

1918-1932 J. M  x  
S.C.S. van Harden-
broek van de Kleine 
Lindt 

V  a 

Dochter van C.G. van Hardenbroek van de Kleine 
Lindt*; kleindochter van D.L.W. van Harden-
broek*; kleindochter van J.* en achterkleindochter 
van M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen* 

 

(Van der Does) de Bye 

1791-1824 P.J. M  a Vader van P.J. van der Does* E.J. van der Does V  a Tante van J.M.B.J.* en P.J.A.M. van der Does de 
Willebois*  

1821-1865 E.W. V  a Zuster van P.J. van der Does* J.Ph. de Girard de 
Mielet van Coehoorn M x x   

Van Bylandt 

1850-1876 E.J.A. M  a Neef van W.F.* C.F.A.A. van Hogen-
dorp van Hofwegen V  a Dochter van D.J.F. van Hogendorp*  

Van Citters 

1800-1837 W. M  a Vader van W.*; zwager van H.B. Marti-
ni* M.P. van Hogendorp V  a Schoonzuster van H.B. Martini*  

1827-1881 P.D. M  a Broer van W.* Ch. Versluys V  a Tante van C.P. Versluys*  

1845-1880 W. M  x Neef van H.B. Martini* 
Ch.H.G.W. thoe 
Schwarzenberg en 
Hohenlansberg  

V  a Weduwe van W.J.J.P. van Beresteyn; grootmoeder 
van W.K.G. Dittlinger*  

1858-1903 W.A.W. van 
Beresteyn V  a Stiefdochter van W.* V. Dittlinger M  a Vader van W.K.G. Dittlinger*  

1869-1911 M.P. V  a Dochter van W.* M.A. Snoeck* M x x   
Van Dedem 

1838-1864 W.K.J. M  x Zwager van J.C.H.P. Sweerts de 
Landas* A.Ph.C. Sloet V  a   

Dittlinger 

1858-1903 V. M  a Vader van W.K.G.* W.A.W. van Bere-
steyn V  a Stiefdochter van W. van Citters*  

1861-1898 F.E.Th. M   Oom van W.K.G.* A.M.E.F. de Jonge van 
Zwijnsbergen V  a Dochter van M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen*  

1872-1883 J.A.A. V   Tante van W.K.G.* F.W.H.P.J. Martini 
van Geffen M x x Zoon van A.* en kleinzoon van H.B. Martini*  

Van der Does 

1791-1824 E.J. V  a Tante van J.M.B.J.* en P.J.A.M. van der 
Does de Willebois* P.J. de Bye M  a Vader van P.J. van der Does de Bye*  

Van der Duyn 

1811-1836 F.W. V  a Aangetrouwde tante van P.J.G. Martini* O.A.M.G. de Senar-
clens de Grancy M x x   

1856-1877 C.S.S. V  a Nicht van O.A.M.G. de Senarclens de 
Grancy* P.J.G. Martini M x x Zoon van H.B.* en broer van A. Martini*;  neef 

van M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen*  
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Jaar Partner 1 S R B Aanduiding Partner 2 S R B Aanduiding Relatie 
De Girard de Mielet van Coehoorn 
1821-1865 J.Ph. M x x  E.W. de Bye V  a Zuster van P.J. van der Does de Bye*  
Van der Goes 

1859-1904 H.H.  V  a Nicht van J.G.* A.M.K.W. van Itter-
sum M  x Zwager van L.A. Sandberg*  

1863-1912 S.M.H. V  a Nicht van J.G.* L.A. Sandberg M  x Broer van W.E. Sandberg*; zwager van A.M.K.W. 
van Ittersum*  

Van Haeften 

1856-1879 J.J. V  a Nicht van J.L.A.*; schoonzuster van 
D.L.W. van Hardenbroek* 

P.B.J. Vegelin van 
Claerbergen M  a Vader van P.J. Vegelin van Claerbergen*  

1859-1876 G.A. V  a Nicht van J.L.A.*; tante van P.J. Vege-
lin van Claerbergen* 

D.L.W. van Harden-
broek M x x   

Van Hardenbroek (van de Kleine Lindt) 

1849-1909 L.E. V  a Zuster van D.L.W.* J.L.R.A. Huijdecoper M  a Vader van H.M. Huydecoper* Schoonzuster-
zwager 

1851-1881 S.C.S. V  a Zuster van D.L.W.* J. de Jonge van 
Zwijnsbergen M x x Zoon van M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen*  

1855-1877 E.L. M  a Broer van D.L.W.* S.A.J. Huijdecoper V  a Tante van H.M. Huydecoper* Zwager-
schoonzuster 

1857-1864 K.J.G. M  a Broer van D.L.W.* J.L. Huijdecoper V  a Tante van H.M. Huydecoper* Zwager-
schoonzuster 

1859-1876 D.L.W. M x x  G.A. van Haeften V  a Nicht van J.L.A. van Haeften*; tante van P.J. 
Vegelin van Claerbergen*  

1860-1882 G.C.D. 
d’Aumale M  a Broer van D.L.W.* A.C.C. Taets van 

Amerongen V  a Achterkleindochter van J.C.G. van der Brugghen*  

1879-1915 R.M.C. V  a Dochter van D.L.W.* en zuster van 
C.G.* 

M.B.W. de Jonge van 
Zwijnsbergen M  x Zoon van J.* en kleinzoon van M.B.W. de Jonge 

van Zwijnsbergen* 

Nicht-neef, 
schoonzuster-
zwager 

1885-1921 J.L.W.* M  a Neef van D.L.W.* J.F. des Tombe V   Achternicht van A.J.J. des Tombe*; schoonzuster 
van J.A. de Jonge van Zwijnsbergen*  

1886-1933 C.G. M  x Zoon van D.L.W.*  L.E. de Jonge van 
Zwijnsbergen V  a Dochter van J* en kleindochter van M.B.W. de 

Jonge van Zwijnsbergen* 

Neef-nicht, 
zwager-
schoonzuster 

1918-1932 S.C.S. V  a 
Kleindochter van D.L.W.*; kleindochter 
van J.* en achterkleindochter van 
M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen* 

J. Burmania van 
Andringa de Kempe-
naer 

M  x   

Van Heeckeren van Waliën 

1864-1891 E.L. M  a Vader van W.H.* L.G.C. van Thije 
Hannes V  a Dochter van J.F.* en kleindochter van W.H. van 

Thije Hannes*  

1893-1928 J.F. M  a 
Broer van W.H.*; kleinzoon van J.F.* 
en achterkleinzoon van W.H. van Thije 
Hannes* 

W.J. Backer V  a Dochter van F. Backer*  

Van Hogendorp (van Hofwegen) 

1800-1837 M.P. V  a Schoonzuster van H.B. Martini* W. van Citters M  a Vader van W. van Citters*; zwager van H.B. 
Martini*  
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Jaar Partner 1 S R B Aanduiding Partner 2 S R B Aanduiding Relatie 
Van Hogendorp (van Hofwegen) 
1823-1840 S.J. V  a Tante van W. van Citters* H.B. Martini M x x Aangetrouwde oom van W. van Citters*  
1850-1876 C.F.A.A. V  a Dochter van D.J.F.* E.J.A. van Bylandt M  a Neef van W.F. van Bylandt*  
Van Hoogenhouck Tulleken 

1829-1851 J. M  a Vader van C.G.*  W.A. Melvill van 
Carnbee V  a Zuster van J.J. Melvill van Carnbee*  

1838-1859 C.G. M x x  A.P. Melvill van 
Carnbee V  a Dochter van J.J. Melvill van Carnbee* Neef-nicht 

1884-1898 E.M.A.B. V  a Dochter van C.G.* en kleindochter van 
J.J. Melvill van Carnbee* J. van Beresteijn M  x Zoon van G.* en kleinzoon van J. van Beresteijn*  

Hora Siccama van de Harkstede 

1882-1893 C.E.A. V  a Dochter van D.G.* J.L.J.B. Sweerts de 
Landas M  a Zoon van D.M.L.* en achterkleinzoon van J.D. 

Sweerts de Landas*  

Huydecoper 

1849-1909 J.L.R.A. M  a Vader van H.M.* L.E. van Hardenbroek V  a Zuster van D.L.W. van Hardenbroek* Zwager-
schoonzuster 

1855-1877 S.A.J. V  a Tante van H.M.* E.L. van Hardenbroek M  a Broer van D.L.W. van Hardenbroek* Schoonzuster-
zwager 

1857-1864 J.L. V  a Tante van H.M.* K.J.G. van Harden-
broek M  a Broer van D.L.W. van Hardenbroek* Schoonzuster-

zwager 
Van Ittersum 
1859-1904 A.M.K.W.  M  x Zwager van L.A. Sandberg* H.H. van der Goes V  a Nicht van J.G. van der Goes*  
(De Josselin) de Jong 

1839-1871 D. V   Schoonzuster van de dochter van J.H.A. 
von Schmidt auf Altenstadt* J.W. van Thije Hannes M  x Zoon van W.H.* en broer van J.F. van Thije Han-

nes*  

1855-1869 Ph. de Josse-
lin M   Zwager van J.W. van Thije Hannes* J.J.A.C. von Schmidt 

auf Altenstadt V  a Dochter van J.H.A. von Schmidt auf Altenstadt*  

De Jong van Beek en Donk 
1817-1870 C.J. V  a Dochter van J.* en zuster van J.O.* J.L. Stern M  x   
1818-1857 A. V  a Dochter van J.* en zuster van J.O.* H. van Beresteyn M  x Broer van P.A.* en J. van Beresteijn  
1823-1872 W.E. V  a Dochter van J.* en zuster van J.O.* J. Spoor M   Zwager van C.F. Wesselman  

1860-1879 J.M.H. Con-
rad V   Kleindochter van J.* C.J. van Beresteijn M  a Zoon van H. van Beresteyn* en neef van P.A.* en 

J. van Beresteijn* Nicht-neef 

1896-1935 J.O. M x x Kleinzoon van J.O.* en de achterklein-
zoon van J*. E.M. Stern V  a Kleindochter van J.L. Stern* en achterkleindochter 

van J. de Jong van Beek en Donk* 

Achterklein-
zoon-
achterklein-
dochter 

De Jonge (van Zwijnsbergen) 
1789-1833 F.A. M   Vader van M.B.W.* A.M.E. Martini V   Zuster van H.B. Martini*  
1813-1824 E.M.A. V   Zuster van M.B.W.* F.J.J. des Tombe M   Broer van A.J.J. des Tombe*  

1837-1884 A.M.E. V  a Dochter van M.B.W.* A.H. des Tombe M  x Neef van A.J.J. des Tombe*; neef van M.B.W. de 
Jonge van Zwijnsbergen* Nicht-neef 

1851-1881 J. M x x Zoon van M.B.W.* S.C.S. van Harden-
broek V  a Zuster van D.L.W. van Hardenbroek*  

1861-1898 A.M.E.F. V   Dochter van M.B.W.* F.E.Th. Dittlinger M   Oom van W.K.G. Dittlinger*  
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Jaar Partner 1 S R B Aanduiding Partner 2 S R B Aanduiding Relatie 
De Jonge (van Zwijnsbergen) 

1866-1887 W.G. M  x Broer van J.* en zoon van M.B.W.* C.C. Vegelin van 
Claerbergen V  a Zuster van P.J. Vegelin van Claerbergen*  

1879-1913 M.A.L. V  a Dochter van J.* en kleindochter van 
M.B.W.* F.J. des Tombe M   

Neef van A.H. des Tombe*; kleinzoon van de 
zuster van M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen*; 
achterkleinzoon van W.H. van Thije Hannes* 

Kleinkinderen 
van broer en 
zuster 

1879-1915 M.B.W. M  x Zoon van J.* en kleinzoon van M.B.W.* 
R.M.C. van Harden-
broek van de Kleine 
Lindt 

V  a Dochter van D.L.W. van Hardenbroek* en zuster 
van C.G. van Hardenbroek van de Kleine Lindt* 

Neef-nicht, 
zwager-
schoonzuster 

1884-1945 J.A. M x x Zoon van J* en kleinzoon van M.B.W.*;  
neef van H.A.M.. van Asch van Wijck* M.M. des Tombe V   Achternicht van A.J.J. des Tombe*  

1886-1933 L.E. V  a Dochter van J* en kleindochter van 
M.B.W.* 

C.G. van Hardenbroek 
van de Kleine Lindt M  x Zoon van D.L.W. van Hardenbroek* 

Nicht-neef, 
schoonzuster-
zwager 

1894-1918 A.M.E.A. V  a Dochter van J* en kleindochter van 
M.B.W.*; schoonzuster van nichtje G.A. 

C.F. Wesselman van 
Helmond M x x Zoon van A.P. Wesselman van Helmond* en 

kleinzoon van C.F. Wesselman*  

1895-1924 J.F.G. von 
Goeckingk M   Kleinzoon van M.B.W.* J. des Tombe V   Nicht van A.H. des Tombe*; kleindochter van de 

zuster van M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen* 

Kleinkinderen 
van broer en 
zuster 

1900-1937 G.A. V  a 
Kleindochter van J.* en achterklein-
dochter van M.B.W.*; schoonzuster van 
haar tante A.M.E.A. 

E.A.P. Wesselman van 
Helmond M  x 

Zoon van A.P. Wesselman van Helmond*; klein-
zoon van C.F. Wesselman*; broer van C.F. Wes-
selman van Helmond* 

 

1906-1929 G.C.D.R. M  x Zoon van J* en kleinzoon van M.B.W.* M. Trip V  a Achternicht van S. Laman Trip*  

De Kock 

1844-1886 K.W. M  a Zoon van H.M.* L.E. des Tombe V  a Dochter van A.J.J.* en nicht van A.H. des Tombe* Zwager-
schoonzuster 

1848-1881 F.L.W.  M  a Zoon van H.M.* A.C.C. des Tombe V  a Dochter van A.J.J.* en nicht van A.H. des Tombe* Zwager-
schoonzuster 

1853-1854 L.W.G.J. V  a Kleindochter van H.M.* P. Melvill van Carnbee M  a Neef van J.J. Melvill van Carnbee*  
Van Limburg Stirum 
1814-1839 O.J.H. M  x  J.A. Rengers V  a Schoonzuster van Th. de Smeth*  
Martini (van Geffen) 
1789-1833 A.M.E. V   Zuster van H.B.* F.A. de Jonge M   Vader van M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen*  
1823-1840 H.B. M x x Aangetrouwde oom van W. van Citters* S.J. van Hogendorp V  a Tante van W. van Citters*  

1843-1878 W. V   Dochter van A.* en kleindochter van 
H.B.* 

Ch.P. de Senarclens de 
Grancy M x x Zoon van O.A.M.G. de Senarclens de Grancy*  

1856-1877 P.J.G. M x x 
Zoon van H.B.* en broer van A.*;  neef 
van M.B.W. de Jonge van Zwijnsber-
gen* 

C.S.S. van der Duyn V  a Nicht van O.A.M.G. de Senarclens de Grancy*  

1872-1883 F.W.H.P.J. M x x Zoon van A.* en kleinzoon van H.B.* J.A.A. Dittlinger V   Tante van W.K.G. Dittlinger*  

1873-1882 H.G. V  a Dochter van A.* en kleindochter van 
H.B.* J.G. Spandaw V   Zwager van de dochter van J* en zuster van G. van 

Beresteijn*  

Melvill van Carnbee 

1829-1851 W.A. V  a Zuster van J.J.*  J. van Hoogenhouck 
Tulleken M  a Vader van C.G. van Hoogenhouck Tulleken*  
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Melvill van Carnbee 

1838-1859 A.P. V  a Dochter van J.J.* C.G. van Hoogen-
houck Tulleken M x x  Nicht-neef 

1853-1854 P. M  a Neef van J.J.* L.W.G.J. de Kock V  a Kleindochter van H.M. de Kock*  
Van (Von) Rappard 

1793-1845 H.A. M  a Vader van J.A.A.C.* en E.C.B.* J.B. van Thije Hannes V   Zuster van W.H. van Thije Hannes* Zwager-
schoonzuster 

1796-1844 L.G.C. V   Tante van J.A.A.C.* en E.C.B.* W.H. van Thije Han-
nes M x x  Schoonzuster-

zwager 

1848-1869 J.B. V  a Zuster van J.A.A.C.* en E.C.B.*; nicht 
van W.H. van Thije Hannes* H. Collot d’Escury M  a Weduwnaar van de dochter van Th. de Smeth*  

Rengers 

1802-1857 A.J. V  a Schoonzuster van O.J.H. van Limburg 
Stirum* Th. de Smeth M x x   

1814-1839 J.A. V  a Schoonzuster van Th. de Smeth* O.J.H. van Limburg 
Stirum* M  x   

Sandberg 
1848-1873 A. V  a Zuster van L.A. en W.E.* F.W. van Styrum M  a Vader van A.J.J. van Styrum*  

1863-1912 L.A. M  x 
Broer van W.E.*; zwager van 
A.M.K.W. van Ittersum*; oom van 
A.J.J. van Styrum* 

S.M.H. van der Goes V  a Nicht van J.G. van der Goes*  

Von Schmidt auf Altenstadt 

1855-1869 J.J.A.C. V  a Dochter van J.H.A.*;  schoonzuster van 
J.W. van Thije Hannes* Ph. de Josselin de Jong M   Zwager van J.W. van Thije Hannes*  

De Senarclens de Grancy 
1778-1804 Ch.L.A. M   Vader van O.A.M.G.* C.E. du Tour V   Zuster van W.C.C. du Tour  
1805-1829 J.V.O. V   Zuster van O.A.M.G.* J.C. du Tour M  x   
1811-1836 O.A.M.G. M x x  F.W. van der Duyn V  a Aangetrouwde tante van P.J.G. Martini*  
1843-1878 Ch.P. M x x Zoon van O.A.M.G.* W. Martini van Geffen V  a Dochter van A.* en kleindochter van H.B. Martini*  
Singendonck 

1794-1819 J.M. M x x  M.W.C.E. van der 
Brugghen V   Nicht van J.C.G. van der Brugghen*  

1828-1848 C.D.P. M  a Zoon van J.M.* E.C. van der Brugghen V   Achternicht van J.C.G. van der Brugghen* 
Neef-nicht, 
zwager-
schoonzuster 

1834-1863 A. V  a Dochter van J.M.* J.J.L. van der Brugg-
hen M   Achterneef van J.C.G. van der Brugghen* 

Nicht-neef, 
schoonzuster-
zwager 

1841-1845 W.C. M  x Zoon van J.M.* Ch.G. van der Brugg-
hen V   Achternicht van J.C.G. van der Brugghen* 

Neef-nicht, 
zwager-
schoonzuster 

Sloet (tot Hagensdorp) 

1829-1845 J.A.R.W. V  a  J.C.H.P. Sweerts de 
Landas M  x Zoon van J.D.L. Sweerts de Landas*; zwager van 

W.K.J. van Dedem* 
Schoonzuster-
zwager 

1833-1877 I.E.Ch.  V  a  J.H.L. Sweerts de 
Landas M  a Zoon van J.D.L.* en broer van J.C.H.P. Sweerts de 

Landas*; zwager van W.K.J. van Dedem* 
Schoonzuster-
zwager 
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Sloet (tot Hagensdorp) 
1838-1864 A.Ph.C. V  a  W.K.J. van Dedem M  x Zwager van J.C.H.P. Sweerts de Landas*  
De Smeth 
1802-1857 Th. M x x  A.J. Rengers V  a Schoonzuster van O.J.H. van Limburg Stirum*  
1829-1841 A.A. V  a Dochter van Th.* H. Collot d’Escury M  a   
Snoeck 
1869-1911 M.A. M x x  M.P. van Citters V  a Dochter van W. van Citters*  
Spandaw 
1833-1873 J.W. M   Zwager van de dochter van A. Martini* J.C.J. van Beresteijn V  a Dochter van J.* en zuster van G. van Beresteijn*  

1873-1882 J.G. M   Zwager van de dochter van J* en zuster 
van G. van Beresteijn* 

H.G. Martini van 
Geffen V  a Dochter van A.* en kleindochter van H.B. Martini*  

Spoor 

1817-1841 E.M. V   Schoonzuster van de dochter van J. de 
Jong van Beek en Donk* C.F. Wesselman M  x   

1823-1872 J. M   Zwager van C.F. Wesselman* W.E. de Jong van 
Beek en Donk V  a Dochter van J.* en zuster van J.O. de Jong van 

Beek en Donk*  

Stern 

1817-1870 J.L. M  x  C.J. de Jong van Beek 
en Donk V  a Dochter van J.* en zuster van J.O. de Jong van 

Beek en Donk*  

1858-1885 J.Ch.F. M  x Zoon van J.L.* en kleinzoon van J. de 
Jong van Beek en Donk* E.M. Bijleveld V   Nicht van J. Bowier* en schoonzuster van H.J.J. 

van Rensselaer Bowier*  

1896-1935 E.M. V  a 
Kleindochter van J.L.* en achterklein-
dochter van J. de Jong van Beek en 
Donk* 

J.O. de Jong van Beek 
en Donk M x x Kleinzoon van J.O.* en de achterkleinzoon van J. 

de Jong van Beek en Donk* 

Achterklein-
dochter-
achterklein-
zoon 

Van Styrum 
1848-1873 F.W. M  a Vader van A.J.J.* A. Sandberg V  a Zuster van L.A.* en W.E. Sandberg*  
Sweerts de Landas 

1829-1845 J.C.H.P. M  x Zoon van J.D.L.*; zwager van W.K.J. 
van Dedem* 

J.A.R.W. Sloet tot 
Hagensdorp V  a  Zwager-

schoonzuster 

1833-1877 J.H.L. M  a 
Zoon van J.D.L.* en broer van 
J.C.H.P.*; zwager van W.K.J. van 
Dedem* 

I.E.Ch. Sloet tot 
Hagensdorp V  a  Zwager-

schoonzuster 

1882-1893 J.L.J.B. M  a Zoon van D.M.L.* en achterkleinzoon 
van J.D.* 

C.E.A. Hora Siccama 
van de Harkstede V  a Dochter van D.G. Hora Siccama van de Harkstede*  

Van Thije Hannes 

1793-1845 J.B. V   Zuster van W.H.* H.A. van Rappard M  a Vader van J.A.A.C.* en E.C.B. van Rappard* Schoonzuster-
zwager 

1796-1844 W.H. M x x  L.G.C. von Rappard V   Tante van J.A.A.C.* en E.C.B. van Rappard* Zwager-
schoonzuster 

1839-1871 J.W. M  x Zoon van W.H.* en broer van J.F.* D. de Jong V   Schoonzuster van de dochter van J.H.A. von 
Schmidt auf Altenstadt*  

1850-1875 J. de Bergh V   Kleindochter van W.H.* M.B.W. Des Tombe M   Broer van A.H. des Tombe*; neef van M.B.W. de 
Jonge van Zwijnsbergen*  
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Van Thije Hannes 

1864-1891 L.G.C. V  a Dochter van J.F.* en kleindochter van 
W.H.* 

E.L. van Heeckeren 
van Waliën M  a Vader van W.H. van Heeckeren van Waliën*  

Des Tombe 
1813-1824 F.J.J. M   Broer van A.J.J.* E.M.A. de Jonge V   Zuster van M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen*  

1837-1884 A.H. M  x Neef van A.J.J.*; neef van M.B.W. de 
Jonge van Zwijnsbergen* 

A.M.E. de Jonge van 
Zwijsnbergen V  a Dochter van M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen* Neef-nicht 

1844-1886 L.E. V  a Dochter van A.J.J.* en nicht van A.H.* K.W. de Kock M  a Zoon van H.M. de Kock* Schoonzuster-
zwager 

1845-1860 H.H. V   Nicht van A.J.J.*; aangetrouwde tante 
van J.A. de Jonge van Zwijnsbergen* 

H.A.M. van Asch van 
Wijck M  a Vader van H.M.J. van Asch van Wijck*  

1848-1881 A.C.C.  V  a Dochter van A.J.J.* en nicht van A.H.* F.L.W. de Kock M  a Zoon van H.M. de Kock* Schoonzuster-
zwager 

1850-1875 M.B.W. M   Broer van A.H.*; neef van M.B.W. de 
Jonge van Zwijnsbergen* J. de Bergh V   Kleindochter van W.H. van Thije Hannes*  

1879-1913 F.J. M   

Neef van A.H.*; kleinzoon van zuster 
van M.B.W. de Jonge van Zwijnsber-
gen*; achterkleinzoon van W.H. van 
Thije Hannes* 

M.A.L. de Jonge van 
Zwijnsbergen V  a Dochter van J.* en kleindochter van M.B.W. de 

Jonge van Zwijnsbergen* 

Kleinkinderen 
van broer en 
zuster 

1884-1945 M.M. V   Achternicht van A.J.J.* J.A. de Jonge van 
Zwijsnbergen M x x 

Zoon van J* en kleinzoon van M.B.W. de Jonge 
van Zwijnsbergen*; neef van H.A.M. van Asch van 
Wijck* 

 

1885-1921 J.F.  V   Achternicht van A.J.J.*; schoonzuster 
van J.A. de Jonge van Zwijnsbergen* 

J.L.W. van Harden-
broek van Lockhorst M  a Neef van D.L.W. van Hardenbroek*  

1895-1924 J. V   
Nicht van A.H.*; kleindochter van de 
zuster van M.B.W. de Jonge van 
Zwijnsbergen* 

J.F.G. von Goeckingk M   Kleinzoon van M.B.W. de Jonge van Zwijnsber-
gen* 

Kleinkinderen 
van broer en 
zuster 

Du Tour 

1773-1774 W.C.C. V   Zuster van C.E.; tante van O.A.M.G. de 
Senarclens de Grancy* C. van Beresteyn M   Oom van P.A.*, J.* en H. van Beresteij(y)n*  

1778-1804 C.E V   Zuster van WC.C Ch.L.A. de Senarclens 
de Grancy M   Vader van O.A.M.G. de Senarclens de Grancy*  

1805-1829 J.C. M  x  J.V.O. de Senarclens 
de Grancy V   Zuster van O.A.M.G. de Senarclens de Grancy*  

(Laman) Trip 

1906-1929 M. V  a Achternicht van S. Laman Trip* G.C.D.R. de Jonge van 
Zwijnsbergen M  x Zoon van J* en kleinzoon van M.B.W. de Jonge 

van Zwijnsbergen*  

(Van Reigersberg) Versluys 
1827-1881 Ch. V  a Tante van C.P.* P.D. van Citters M  a Broer van W. van Citters*  
Vegelin van Claerbergen 

1856-1879 P.B.J. M  a Vader van P.J.* J.J. van Haeften V  a Nicht van J.L.A. van Haeften*; schoonzuster van 
D.L.W. van Hardenbroek*  

1866-1887 C.C. V  a Zuster van P.J.* W.G. de Jonge van 
Zwijnsbergen M  x Broer van J.* en zoon van M.B.W. de Jonge van 

Zwijnsbergen*  

 
 



93  Bijlage 8 Het connubium 

Adel in Noord-Brabant, 1814-1918 ISBN 978-90-8704-534-2 
 
 

Jaar Partner 1 S R B Aanduiding Partner 2 S R B Aanduiding Relatie 
Wesselman 

1817-1841 C.F. M  x  E.M. Spoor V   Schoonzuster van de dochter van J. de Jong van 
Beek en Donk*  

1894-1918 C.F. M x x Zoon van A.P.*; kleinzoon van C.F.*; 
broer van E.A.P.* 

A.M.E.A. de Jonge 
van Zwijnsbergen V  a 

Dochter van J* en kleindochter van M.B.W.*; 
schoonzuster van haar nichtje G.A. de Jonge van 
Zwijnsbergen 

 

1900-1937 E.A.P. M  x Zoon van A.P.*; kleinzoon van C.F.*; 
broer van C.F.* 

G.A. de Jonge van 
Zwijnsbergen V  a 

Kleindochter van J.* en achterkleindochter van 
M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen*; schoonzuster 
van haar tante A.M.E.A. de Jonge van Zwijnsber-
gen 

 

 
Legenda: Jaar: begin- en eindjaar van het huwelijk; S: sekse; R: x = lid van de ridderschap van Noord-Brabant; B: x = lid van de onderzoekspopulatie adel in Noord-Brabant, a = van adel tijdens het huwelijk; Aanduiding: 
relatie ten opzichte van bloed- en aanverwanten; Relatie: relatie tussen de huwelijkspartners. 
Personen aangeduid met * behoren tot de onderzoekspopulatie adel in Noord-Brabant. 
De spelling van de namen sluit aan bij die welke is gebruikt in de verschillende jaargangen van het Nederland’s Adelsboek. 
Bron: Nederland’s Adelsboek en Nederland’s Patriciaat. 
 
 
TABEL 8.2 OVERZICHT PER GESLACHT VAN DE HUWELIJKEN TUSSEN LEDEN VAN ROOMS-KATHOLIEKE GESLACHTEN, OP ALFABETISCHE VOLGORDE 

Jaar Partner 1 S R B Aanduiding Partner 2 S R B Aanduiding Relatie 
Van der Beken Pasteel 
1816-1864 M.A.J. M x x  M.A. Smits V   Zuster van J.J. Smits van Eckart*  
De Bieberstein Rogalla Zawadska 

1820-1878 Ch.A. M  a Vader van F.H.J.* en P.G.E.H.*, groot-
vader van R.C.G.M.* 

H.J.J. Bosch van 
Drakestein V  a Tante van P.J. Bosch van Drakestein*  

1852-1902 P.G.E.H. M  x Broer van F.H.J.* en oom van 
R.C.G.M.* 

H.M.C.H. Michiels 
van Kessenich V  a Tante van F.G.H. Michiels van Kessenich* Zwager-

schoonzuster 

1861-1876 F.H.J. M  x Broer van P.G.E.H.* en vader van 
R.C.G.M.* 

R.M.S.H. Michiels van 
Kessenich V  a Tante van F.G.H. Michiels van Kessenich* Zwager-

schoonzuster 

1887-1935 M.F.H. V  a Dochter F.H.J.*, zuster van R.C.G.M.* 
en nicht van P.G.E.H.* 

F.J.J.M. van Rijcke-
vorsel M x x Zoon van C.R.E.*, kleinzoon van J.J.* en broer van 

Th.C.M. van Rijckevorsel*  

Van Bommel 
1794-1814 M.J.Th. V   Zuster van G.A.M. en J.C.B. P.E.A. de la Court M x x   

1798-1806 J.C.B. M   
Zwager van P.E.A. de la Court*, J.W. 
Half-Wassenaer* en A.Th. van Rijcke-
vorsel van Kessel* 

R.J.M. Half-
Wassenaer van On-
senoort 

V   Zuster van J.W. Half-Wassenaer*  

1804-1806 G.A.M. M   Zwager van P.E.A. de la Court* en J.J. 
van Rijckevorsel* L.M. van Rijckevorsel V   

Nicht van P.A. van Meeuwen*; nicht van A.Th. 
van Rijckevorsel van Kessel* en J.J. van Rijcke-
vorsel* 

 

1807-1832 G.A.M. M  a Zwager van P.E.A. de la Court* en J.J. 
van Rijckevorsel* C.M.P. van der Kun V   Schoonzuster van J.J. van Rijckevorsel*  

1824-1880 S.H.M. V   
Dochter van J.C.B.; nicht van J.W. Half-
Wassenaer*; schoonzuster van P. de 
Roock* 

J.F. de van der Schue-
ren M x x Broer van L.J.H.*, vader van L.F.C.H.M.*, groot-

vader van F.M.A.J. de van der Schueren*  
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Van Bommel 

1831-1833 C.J.J. V   
Dochter van J.C.B.; nicht van J.W. Half-
Wassenaer*; schoonzuster van J.F. de 
van der Schueren* 

P. de Roock* M  x   

1870-1889 C.R.M.E.C. V   Kleindochter van J.C.B. F.X.J.M. Verheyen M x x Zoon van F.X.*, broer van J.B.A.J.M.*, L.W.J.M.* 
en A.A.J.M. Verheyen*  

1874-1902 C.M.J.  V   Kleindochter van J.C.B.; schoonzuster 
van F.X.J.M. Verheyen* C.A.R. van der Kun M   Broer van M.Th.P.J. van der Kun  

1912-1948 E.M.J. V   Nicht van F.X.J.M. Verheyen* A.J.B. Verheyen M  a 
Zoon van A.A.J.M.*, kleinzoon van F.X.*, neef 
van F.X.J.M.*, J.B.A.J.M.*, L.W.J.M.*, 
E.J.B.J.M.*, H.F.J.M. Verheyen* 

 

Bonnike 

1862-1891 M.J.A. V   Schoonzuster van V.M. van Rijckevor-
sel van Kessel* 

Th.C.M.H. van Rijc-
kevorsel M   

Achterneef van A.Th. van Rijckevorsel van Kes-
sel* en J.J. van Rijckevorsel*; zwager van V.M. 
van Rijckevorsel van Kessel* 

Schoonzuster-
zwager 

1874-1925 Th.M. V   Schoonzuster van V.M. van Rijckevor-
sel van Kessel* 

A.M.J.Th. van Rijcke-
vorsel M   

Achterneef van A.Th. van Rijckevorsel van Kes-
sel* en J.J. van Rijckevorsel*; zwager van V.M. 
van Rijckevorsel van Kessel* 

Schoonzuster-
zwager 

1881-1927 A.M. V   
Schoonzuster van achterneven van 
A.Th. van Rijckevorsel van Kessel* en 
J.J. van Rijckevorsel* 

V.M. van Rijckevorsel 
van Kessel M  x 

Zoon van F.J.J.*, kleinzoon van A.Th.* en broer 
van E.F.M.* en A.E.M. van Rijckevorsel van 
Kessel*; kleinzoon van J.F. de Kuijper* 

 

Boreel de Mauregnault 

1877-1911 R.M.A.A.J. 
B.W.  V  a Dochter van P.A.J.H.* F.E.A. van Hövell M  a Vader van C.E.A.* en E.O.J. van Hövell van 

Westervlier en Weezeveld*  

Bosch (van Drakestein, van Oud-Amelisweerd) 

1820-1878 H.J.J. V  a Tante van P.J.* Ch.A. de Bieberstein 
Rogalla Zawadska M  a Vader van F.H.J.* en P.G.E.H.*, grootvader van 

R.C.G.M. de Bieberstein Rogalla Zawadska*  

1839-1860 G.W. M  a Oom van P.J.* C.H.M. van Groten-
huis van Onstein V  a Zuster van T.E.J.H. van Grotenhuis van Onstein*  

1859-1899 W.J.M. M  a Zwager van P.J.* A.C. van de Poll V  a Tante van W.J.M. van de Poll*  

1870-1871 H.J.L.C.M. V  a 
Nicht van P.J.*; nicht van T.E.J.H. van 
Grotenhuis van Onstein*; nicht van de 
tweede echtgenote van haar man 

O.C.J.C.L.M. van 
Nispen tot Pannerden M  a Zoon van C.E.J.F. van Nispen van Pannerden* en 

broer van C.J. van Nispen tot Pannerden*  

1878-1919 M.H.E. V  a Dochter van P.J.* P.J.J.S.M. van der 
Does de Willebois M x x 

Zoon van J.M.B.J.* en broer van A.A.A.M.*; neef 
van P.J.A.M.* en W.E.Th.M. van der Does de 
Willebois* 

 

1887-1932 M.H.P. V  a Nicht van P.J.* en W.J.M. van de Poll* A.Th.J. Schade van 
Westrum M x x Neef van A.E.A. van Goltstein van Hoekenburg*  

1900-1929 J.L.P. M  a Achterneef van P.J.* L.A.C.M. Serraris V  a Dochter van Th.*, zuster van Th.E.* en nicht van 
P.A. Serraris*  

De la Court 
1794-1814 P.E.A. M x x  M.J.Th. van Bommel V   zuster van G.A.M. en J.C.B. van Bommel  

1833-1865 L.J.A.A. M x x Zoon van P.E.A.* en vader van 
J.M.W.E.* 

J.M.C. Half-
Wassenaer V  a Dochter van J.W. Half-Wassenaer*  
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De la Court 

1896-1941 C.M.J.P.J.G. V  a 
Dochter van J.M.W.E.*, kleindochter 
van L.J.A.A.* en achterkleindochter van 
P.E.A.* 

J.H.J. van de Mortel M   
Neef van dochter van E.J.P. van Meeuwen*; aange-
trouwde neef van dochter van C.R.E. van Rijcke-
vorsel* 

 

1907-1940 I.M.J.Th.L.G V  a 
Dochter van J.M.W.E.*, kleindochter 
van L.J.A.A.* en achterkleindochter van 
P.E.A.* 

E.P. van Lanschot M   Neef van C.R.E. van Rijckevorsel*;  zwager van 
P.L. van Meeuwen*  

Van der Does de Willebois 

1878-1919 P.J.J.S.M. M x x 
Zoon van J.M.B.J.* en broer van 
A.A.A.M.*; neef van P.J.A.M.* en 
W.E.Th.M.* 

M.H.E. Bosch van 
Drakestein V  a Dochter van P.J. Bosch van Drakestein*  

1889-1932 W.E.Th.M. M  x Zoon van P.J.A.M.*, neef van J.M.B.J.*, 
P.J.J.S.M.* en A.A.A.M.* J.A. van Hugenpoth V  a 

Dochter van J.B.C.J.C.C.M.* en kleindochter van 
J.B.J.H.O.A. van Hugenpoth van Stockum*; zuster 
van J.B.W. van Hugenpoth* 

 

1886-1934 A.A.A.M. M x x 
Zoon van J.M.B.J.*, broer van 
P.J.J.S.M.*, neef van P.J.A.M.* en 
W.E.Th.M.* 

M.H.O.J. Schade van 
Westrum V  a Zuster van A.J.Th. Schade van Westrum*; nicht 

van A.E.A. van Goltstein van Hoekenburg*  

1904-1919 E.J.M. V  a 

Dochter van P.J.J.S.M.*, kleindochter 
van J.M.B.J.* en nicht van A.A.A.M.*; 
kleindochter van P.J. Bosch van Drakes-
tein* 

Th.C.M. van Rijcke-
vorsel M x x Zoon van C.R.E.*, kleinzoon van J.J.*, broer van 

F.J.J.M. van Rijckevorsel*  

1906-1952 P.A.C.M. V  a 

Dochter van P.J.J.S.M.*, kleindochter 
van J.M.B.J.* en nicht van A.A.A.M.*; 
kleindochter van P.J. Bosch van Drakes-
tein*  

C.E.A. van Hövell van 
Westervlier en Wee-
zeveld 

M  x 
Broer van E.O.J. van Hövell van Westervlier en 
Weezeveld*; kleinzoon van P.A.J.H. Boreel de 
Mauregnault* 

 

1915-1973 M.A.A. V  a 
Dochter van A.A.A.M.*, kleindochter 
van J.M.B.J.*, nicht van P.J.J.S.M.*; 
nicht van A.Th.J. Schade van Westrum* 

B.R.C.M. de Roy van 
Zuidewijn M  x Zoon van B.M.A.A.* en broer van F.E.M. de Roy 

van Zuidewijn*  

Dommer van Poldersveldt 

1840-1862 G.E.G.C.K. M  x Zwager van P.A.M. van Rijckevorsel* L.P.C.C. van Rijcke-
vorsel V  a Dochter van J.J.*, zuster van C.R.E.* en P.A.M. 

van Rijckevorsel* 
Zwager-
schoonzuster 

1842-1872 L.V.S. V  a Zuster van G.E.G.C.K.* P.A.M. van Rijckevor-
sel M  x 

Zoon van J.J.* en broer van C.R.E. van Rijckevor-
sel*; zwager van G.E.G.C.K. Dommer van Pol-
dersveldt* 

Schoonzuster-
zwager 

1852-1882 I.V.G.A.V. V  a Zuster van G.E.G.C.K.*; schoonzuster 
van P.A.M. van Rijckevorsel* 

G.J.H.A.M. Hacfort 
tot der Horst M  a Schoonvader van F.G.A.R. van Lamsweerde*  

1871-1891 M.F.L. V  a 
Dochter van G.E.G.C.K.*, kleindochter 
van J.J.* en nicht van C.R.E. van Rijc-
kevorsel* 

A.G.H. van Rijckevor-
sel M   Neef van A.Th. van Rijckevorsel van Kessel* en 

J.J. van Rijckevorsel* 
Kleindochter-
neef 

1895-1914 M.F.L. V  a 
Dochter van G.E.G.C.K.*, kleindochter 
van J.J.* en nicht van C.R.E. van Rijc-
kevorsel* 

J.C.P. Thirion M   Schoonvader van dochter van L.C.J.A. van Meeu-
wen*  

Van Dorth tot Medler 

1868-1920 J.M.A. V  a Schoonzuster van J.L.E.M. de Kuijper* O.A.J. van Hövell tot 
Westerflier M  a Vader van F.J.M.I. van Hövell tot Westerflier*  
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Van Dorth tot Medler 

1877-1892 M.Z.Th.M V  a Tante van F.J.M.I. van Hövell tot Wes-
terflier* J.L.E.M de Kuijper M x x 

Broer van E.J.C.M.*, zoon van E.J.C.M.*, klein-
zoon van J.F. de Kuijper*; kleinzoon van J.J. Smits 
van Eckart*  

 

Van Goltstein van Hoekenburg 

1820-1835 J.H.W.E.W. 
Th. M  a Vader van A.E.A.* O.Th.J.S.M. Hacfort 

tot Oosterholt V   Schoonzuster van L.F.J.J.J. van Sasse van Ysselt*  

1829-1867 C.M.J.G. V  a Oudtante van A.E.A.* J.J.G.F. van Lams-
weerde M  a Vader van F.G.A.R.* en A.Th.H.G. van Lams-

weerde*; zwager van A.J.J.C. de Voocht*  

1852-1859 W.M.H.E. V  a Zuster van A.E.A.* E. Schade van 
Westrum M   Vader van A.J.Th. Schade van Westrum*  

De Grez 

1836-1874 H.F. M x x Vader van J.M.H.J.* en broer van J.L.* E.J.P.M. de Roy van 
Zuidewijn V   Nicht van B.M.A.A. de Roy van Zuidewijn*  

1863-1910 J.M.H.J. M x x Zoon van H.F.* en neef van J.L.* J.A.M.G. Mahie V   Schoonzuster van L.C.J.A. van Meeuwen*  
Van Grotenhuis van Onstein 

1839-1860 C.H.M. V  a Zuster van T.E.J.H.* G.W. Bosch van 
Drakestein M  a Oom van P.J. Bosch van Drakestein*  

1842-1884 T.E.J.H. M x x  M.W.J.J. van Hugen-
poth van Stockum V  a 

Dochter van J.B.J.H.O.A.* en zuster van 
J.B.C.J.C.C.M. van Hugenpoth van Stockum*; 
schoonzuster van J.G.H.A. van Hugenpoth* 

 

1873-1905 L.J.J.M. V  a 

Dochter van T.E.J.H.*; kleindochter van 
J.B.J.H.O.A. van Hugenpoth van Stoc-
kum*; nicht van eerste echtgenote van 
haar man 

O.C.J.C.L.M. van 
Nispen tot Pannerden M  a Zoon van C.E.J.F. van Nispen van Pannerden* en 

broer van C.J. van Nispen tot Pannerden*  

Hacfort (tot Oosterholt, tot der Horst) 

1806-1834 H.J.A. V   Tante van A.E.A. van Goltstein van 
Hoekenburg* 

L.F.J.J.J. van Sasse 
van Ysselt M x x   

1820-1835 O.Th.J.S.M.  V   Schoonzuster van L.F.J.J.J. van Sasse 
van Ysselt* 

J.H.W.E.W.Th. van 
Goltstein van Hoeken-
burg 

M  a Vader van A.E.A. van Goltstein van Hoekenburg*  

1852-1882 G.J.H.A.M. M  a Schoonvader van F.G.A.R. van Lams-
weerde* 

I.V.G.A.V. Dommer 
van Poldersveldt V  a Zuster van G.E.G.C.K. Dommer van Poldersveldt*; 

schoonzuster van P.A.M. van Rijckevorsel*  

1878-1891 M.E.A.O.V. V  a Nicht van G.E.G.C.K. Dommer van 
Poldersveldt* 

F.G.A.R. van Lams-
weerde M  x 

Broer van A.Th.H.G. van Lamsweerde* en aange-
trouwde neef van G.E.G.C.K. Dommer van Pol-
dersveldt* 

 

1881-1910 A.M.F.V. V  a Nicht van G.E.G.C.K. Dommer van 
Poldersveldt* 

H.H.E. van Voorst tot 
Voorst M  a Neef van A.E.J. van Voorst tot Voorst*  

Half-Wassenaer 

1742-1785 C. V   Zuster van J. I.J. de Roy M   Grootvader van de echtgenote van F.X. Verheyen* Schoonzuster-
zwager 

1743-1782 J. M   Grootvader van J.W.* J.E.E. de Roy V   Zuster van I.J. de Roy Zwager-
schoonzuster 

1798-1806 R.J.M. V   Zuster van J.W.* J.C.B. van Bommel M   Zwager van P.E.A. de la Court*, J.W. Half-
Wassenaer* en A.Th. van Rijckevorsel van Kessel*  
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Half-Wassenaer 

1799-1839 A.J.B. V   Zuster van J.W.* J.F. van Rijckevorsel M   
Broer van A.Th. van Rijckevorsel van Kessel* en 
J.J. van Rijckevorsel*; zwager van J.W. Half-
Wassenaer* 

Schoonzuster-
zwager 

1810-1842 E.F. V   Zuster van J.W.* A.Th. van Rijckevor-
sel van Kessel M x x Broer van J.J. van Rijckevorsel*; zwager van J.W. 

Half-Wassenaer* 
Schoonzuster-
zwager 

1833-1865 J.M.C. V  a Dochter van J.W.* L.J.A.A. de la Court M x x Zoon van P.E.A.* en vader van J.M.W.E. de la 
Court*  

1850-1853 F.F. M  x Zoon van J.W.* A.P.Th.M. van Rijc-
kevorsel V   Nicht van A.Th. van Rijckevorsel van Kessel* en 

J.J. van Rijckevorsel*  

Van Hugenpoth 

1807-1845 J.B.J.H.O.A. M x x  D.L.A.M. van Sasse 
van Ysselt V   Zuster van L.F.J.J.J. van Sasse van Ysselt*  

1831-1858 E.E.L.F.A.A.
M. V  a Dochter van J.B.J.H.O.A.* F.J. Smits M   Broer van J.J. Smits van Eckart*  

1838-1846 J.G.H.A. M x x Neef van J.B.J.H.O.A.* 
M.U.W.W.O.R. van 
Hugenpoth van Stoc-
kum 

V  a 
Dochter van J.B.J.H.O.A. van Hugenpoth van 
Stockum*; nicht van L.F.J.J.J. van Sasse van 
Ysselt* 

Neef-nicht 

1842-1884 M.W.J.J. V  a 
Dochter van J.B.J.H.O.A.*, zuster van 
J.B.C.J.C.C.M.* en schoonzuster van 
J.G.H.A.* 

T.E.J.H. van Groten-
huis van Onstein M x x   

1850-1877 J.B.C.J.C.C.
M. M x x Zoon van J.B.J.H.O.A.* J.B.E. Rouppe van de 

Voort V   Schoonzuster van A.A.J.M. Verheyen*  

1889-1932 J.A. V  a 
Dochter van J.B.C.J.C.C.M.*, klein-
dochter van J.B.J.H.O.A.* en zuster van 
J.B.W.* 

W.E.Th.M. van der 
Does de Willebois M  x 

Zoon van P.J.A.M.*, neef van J.M.B.J.*, 
P.J.J.S.M.* en A.A.A.M. van der Does de Wille-
bois* 

 

1897-1946 J.B.W. M x x Zoon van J.B.C.J.C.C.M.* en kleinzoon 
van J.B.J.H.O.A.* E.E. van Meeuwen V  a 

Dochter van P.M.F.*, kleindochter van E.J.P.* en 
achterkleindochter van P.A.*; zuster van P.L. van 
Meeuwen* 

 

Van Hövell (tot Westerflier, van Wezeveld en Westerflier, van Westervlier en Weezeveld) 

1868-1920 O.A.J. M  a Vader van F.J.M.I.* J.M.A. van Dorth tot 
Medler V  a Schoonzuster van J.L.E.M. de Kuijper*  

1870-1915 C.A.A. M  a Vader van E.O.J.M.* E.Th.M.Th. de Kuijper V  a 
Dochter van E.J.C.M.*, kleindochter van J.F.*, 
zuster van J.L.E.M.* en J.C.E.M. de Kuijper*; 
kleindochter van J.J. Smits van Eckart* 

 

1877-1911 F.E.A. M  a Vader van C.E.A.* en E.O.J.* R.M.A.A.J.B.W. 
Boreel de Mauregnault V  a Dochter van P.A.J.H. Boreel de Mauregnault*  

1893-1949 C.M.A. V  a Zuster van F.J.M.I.* C.O.M. van Nispen tot 
Sevenaer M  x Neef van C.J.C.H. van Nispen tot Sevenaer*; 

zwager van E.J.B.J.M. Verheyen*  

1905-1944 M.C.J. V  a 
Zuster van C.E.A.* en E.O.J.*;  klein-
dochter van P.A.J.H. Boreel de Mau-
regnault* 

E.L.A. van Voorst tot 
Voorst M  a Broer van H.F.M.* en neef van A.E.J. van Voorst 

tot Voorst*  

1906-1952 C.E.A. M  x Broer van E.O.J.*; kleinzoon van 
P.A.J.H. Boreel de Mauregnault*  

P.A.C.M. van der 
Does de Willebois V  a 

Dochter van P.J.J.S.M.*, kleindochter van 
J.M.B.J.*, nicht van A.A.A.M. van der Does de 
Willebois*; kleindochter van P.J. Bosch van Dra-
kestein* 
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Van Hövell (tot Westerflier, van Wezeveld en Westerflier, van Westervlier en Weezeveld) 

1906-1961 J.J.M. V  a 
Zuster van E.O.J.M.*; kleindochter van 
J.F. de Kuijper*, achterkleindochter van 
J.J. Smits van Eckart* 

C.E.W. van Voorst tot 
Voorst M  a Broer van H.F.M.* en neef van A.E.J. van Voorst 

tot Voorst*  

1909-1930 E.O.J. M  x Broer van C.E.A.*; kleinzoon van 
P.A.J.H. Boreel de Mauregnault* M.J.H. de Kuijper V  a Dochter van J.L.E.M.*, kleindochter van 

E.J.C.M.*, achterkleindochter van J.F. de Kuijper*  

1910-1936 E.O.J.M. M  x 

Neef van F.J.M.I.*, C.E.A*. en E.O.J.*; 
kleinzoon van E.J.C.M*. achterklein-
zoon van J.F.* en neef van J.L.E.M.* en 
E.J.C.M. de Kuijper*; achterkleinzoon 
van J.J. Smits van Eckart*  

M.C.A. Schimmelpen-
ninck van der Oye V  a Schoonzuster van H.F.M. van Voorst tot Voorst*  

1913-1968 F.J.M.I. M  x Neef van E.O.J.M.*, C.E.A.* en 
E.O.J.*; neef van J.L.E.M. de Kuijper* 

C.W.M.E. Schade van 
Westrum V  a Dochter van A.J.Th. Schade van Westrum*; nicht 

van A.A.A.M. van der Does de Willebois*  

Ingen Housz 

1864-1916 E.F.M. V   Schoonzuster van W.J.G. van Oldeneel 
tot Oldenzeel* F.H.J. Smits M   Neef van J.J. Smits van Eckart*  

1878-1901 M.C.J. V   Schoonzuster van de neef van J.J. Smits 
van Eckart* 

W.J.G. van Oldeneel 
tot Oldenzeel M x x Vader van A.K.M.G.* en zoon van C.H.G.J. van 

Oldeneel tot Oldenzeel*  

De Kuijper 

1842-1892 E.J.C.M. M x x Vader van J.L.E.M.* en E.J.C.M.*, zoon 
van J.F.* en grootvader van E.E.* 

V.C.H. Smits van 
Eckart V  a Dochter van J.J. en zuster van Th.G.H. Smits van 

Eckart*  

1848-1894 Th.A.C.V. V  a Dochter van J.F.*, zuster van E.J.C.M.*, 
V.F.A.H.* en F.A.L.J.* 

F.J.J. van Rijckevorsel 
van Kessel M  x 

Zoon van A.Th.*, broer van F.G.J. van Rijckevor-
sel van Kessel*; neef van J.J. van Rijckevorsel* en 
J.W. Half-Wassenaer* 

 

1855-1898 F.A.L.J. M  x Zoon van J.F.*, broer van E.J.C.M.* en 
V.F.A.H.* 

J.E.M.H. van Rijcke-
vorsel V   Nicht van A.Th. van Rijckevorsel van Kessel* en 

J.J. van Rijckevorsel*  

1870-1915 E.Th.M.Th. V  a 

Dochter van E.J.C.M.*, kleindochter 
van J.F.*, zuster van J.L.E.M.* en 
J.C.E.M*; kleindochter van J.J. Smits 
van Eckart* 

C.A.A. van Hövell M  a Vader van E.O.J.M. van Hövell van Wezeveld en 
Westerflier*  

1877-1880 E.J.C.M. M  x 

Zoon van E.J.C.M.*, kleinzoon van 
J.F.*, broer van J.L.E.M.*, vader van 
E.E.*; kleinzoon van J.J. Smits van 
Eckart* 

C.M.F. van Nispen tot 
Pannerden V  a 

Kleindochter van C.E.J.F. van Nispen van Panner-
den* en nicht van C.J. van Nispen tot Pannerden*; 
schoonzuster van E.F.M.* en A.E.M. van Rijcke-
vorsel van Kessel* 

 

1877-1892 J.L.E.M. M x x 
Broer van E.J.C.M.*, zoon van 
E.J.C.M.*, kleinzoon van J.F.*; klein-
zoon van J.J. Smits van Eckart*  

M.Z.Th.M. van Dorth 
tot Medler V  a Tante van F.J.M.I. van Hövell tot Westerflier*  

1880-1916 A.E.M.H. V  a Dochter van F.A.L.J.* en kleindochter 
van J.F.* 

A.J.J. van Sasse van 
Ysselt M  x Zoon van L.J.B.*, kleinzoon van L.F.J.J.J.*, neef 

van L.B.C.L. van Sasse van Ysselt*  

1881-1898 E.J.C.M. M  x 

Zoon van E.J.C.M.*, kleinzoon van 
J.F.*, broer van J.L.E.M.*, vader van 
E.E.*; kleinzoon van J.J. Smits van 
Eckart* 

E.A.H. van Nispen tot 
Pannerden V  a 

Kleindochter van C.E.J.F. van Nispen van Panner-
den* en nicht van C.J. van Nispen tot Pannerden*; 
schoonzuster van E.F.M.* en A.E.M. van Rijcke-
vorsel van Kessel* 

 

1902-1943 E.E. M  x Zoon van E.J.C.M.*, kleinzoon van 
E.J.C.M.*, neef van J.L.E.M.* 

Th.M.B.M.H. Smits 
van Eckart V  a Dochter van Th.G.H.* en kleindochter van J.J. 

Smits van Eckart*; nicht van E.J.C.M. de Kuijper* 
Achterneef-
nicht 
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De Kuijper 

1909-1930 M.J.H. V  a Dochter van J.L.E.M.*, kleindochter van 
E.J.C.M.*, achterkleindochter van J.F.* 

E.O.J. van Hövell van 
Westervlier en Wee-
zeveld 

M  x Broer van C.E.A.*; kleinzoon van P.A.J.H. Boreel 
de Mauregnault*  

Van der Kun 

1807-1832 C.M.P. V   Schoonzuster van J.J. van Rijckevorsel* G.A.M. van Bommel M   Zwager van P.E.A. de la Court* en J.J. van Rijcke-
vorsel*  

1811-1813 C.V. V   Schoonzuster van G.A.M. van Bommel J.J. van Rijckevorsel M  x Broer van A.Th. van Rijckevorsel van Kessel*; 
zwager van G.A.M. van Bommel  

1846-1854 M.G.C. V   Nicht van J.J. van Rijckevorsel* Th.C.M. van Rijcke-
vorsel M  a Zoon van J.J.* en broer van C.R.E. van Rijckevor-

sel* Nicht-neef 

1874-1902 C.A.R. M   Broer van M.Th.P.J. C.M.J. van Bommel V   Kleindochter van J.C.B. van Bommel; schoonzuster 
van F.X.J.M. Verheyen*  

1881-1924 M.Th.P.J. V   Zuster van C.A.R. B.M.A.A. de Roy van 
Zuidewijn M x x 

Vader van B.R.C.M. de Roy van Zuidewijn*; neef 
van F.X.*, L.W.J.M.*, J.B.A.J.M*. en A.A.J.M. 
Verheyen* 

 

1885-1931 L.E.J.M. M   Achterneef van J.J. van Rijckevorsel* M.P.J. van Rijckevor-
sel V  a Dochter van C.R.E.* en kleindochter van J.J. van 

Rijckevorsel* 
Achterneef-
kleindochter 

Van Lamsweerde 
1828-1845 L.M.Th.A. V  a Tante van F.G.A.R.* en A.Th.H.G.* A.J.J.C. de Voocht M x x   

1829-1867 J.J.G.F. M  a Vader van F.G.A.R.* en A.Th.H.G.*; 
zwager van A.J.J.C. de Voocht* 

C.M.J.G. van Goltstein 
van Hoekenburg V  a Oudtante van A.E.A. van Goltstein van Hoeken-

burg*  

1855-1873 M.H.J.C. V  a Zuster van F.G.A.R.* en A.Th.H.G.* Th.C.M. van Rijcke-
vorsel M  a Zoon van J.J.* en broer van C.R.E. van Rijckevor-

sel*  

1878-1891 F.G.A.R. M  x 
Broer van A.Th.H.G.* en aangetrouwde 
neef van G.E.G.C.K. Dommer van 
Poldersveldt* 

M.E.A.O.V. Hacfort 
tot der Horst V  a Nicht van G.E.G.C.K. Dommer van Poldersveldt*  

1906-1958 J.V.A.F.M. V  a Dochter van F.G.A.R.* en nicht van 
A.Th.H.G.* 

H.R.M.Th. de van der 
Schueren M  a Zoon van J.B.J.N.* en kleinzoon van L.J.H. de van 

der Schueren*  

1910-1960 F.C.J.A.M. M  a Zoon van F.G.A.R.* en neef van 
A.Th.H.G.* 

M.H.L.M. van Rijcke-
vorsel van Kessel V  a 

Dochter van E.F.M.*, kleindochter van F.J.J.* en 
achterkleindochter van A.Th.van Rijckevorsel van 
Kessel*; achterkleindochter van J.F. de Kuijper* 

 

Van Lanschot 

1857-1858 M.J.C. V   Aangetrouwde tante  van de dochter van 
L.C.J.A. van Meeuwen* 

C.R.E. van Rijckevor-
sel M x x 

Zoon van J.J.*, vader van F.J.J.M.* en Th.C.M. van 
Rijckevorsel*, neef van A.Th. van Rijckevorsel van 
Kessel.* 

 

1897-1921 M.F. V   
Nicht van C.R.E. van Rijckevorsel*; 
schoonzuster van de dochter van 
J.M.W.E. de la Court* 

P.L. van Meeuwen M x x Zoon van P.M.F.*, kleinzoon van E.J.P.* en ach-
terkleinzoon van P.A. van Meeuwen*  

1907-1940 E.P. M   Neef van C.R.E. van Rijckevorsel*;  
zwager van P.L. van Meeuwen* 

I.M.J.Th.L.G. de la 
Court V  a 

Dochter van J.M.W.E.*, kleindochter van 
L.J.A.A.* en achterkleindochter van P.E.A. de la 
Court* 

 

Mahie 

1863-1910 J.A.M.G. V   Schoonzuster van L.C.J.A. van Meeu-
wen* J.M.H.J. de Grez M x x Zoon van H.F. de Grez* en neef van J.L. de Grez*  
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Mahie 

1873-1917 H.A.Th.M. V   Schoonzuster van J.M.H.J. de Grez* L.C.J.A. van Meeuwen M x x Zoon van E.J.P.* en kleinzoon van P.A.*; vader 
van E.A.E. van Meeuwen*  

Van Meeuwen 

1793-1809 Th.S. V   Zuster van P.A.* A.T. van Rijckevorsel M   Oom van A.Th. van Rijckevorsel van Kessel* en 
J.J. van Rijckevorsel*  

1867-1877 R.C.E.M. V  a Dochter van E.J.P.*, kleindochter van 
P.A.* J.B.A. van de Mortel M   Schoonvader van dochter van C.R.E. van Rijcke-

vorsel*  

1873-1917 L.C.J.A. M x x Zoon van E.J.P.* en kleinzoon van 
P.A.*; vader van E.A.E.* H.A.Th.M. Mahie V   Schoonzuster van J.M.H.J. de Grez*  

1895-1939 J.C.R. V  a 
Dochter van P.M.F.*, kleindochter van 
E.J.P.* en achterkleindochter van P.A.*; 
zuster van P.L.* 

F.G.H. Michiels van 
Kessenich M x x   

1897-1921 P.L. M x x Zoon van P.M.F.*, kleinzoon van 
E.J.P.* en achterkleinzoon van P.A.* M.F. van Lanschot V   Nicht van C.R.E. van Rijckevorsel*; schoonzuster 

van de dochter van J.M.W.E. de la Court*  

1897-1946 E.E. V  a 
Dochter van P.M.F.*, kleindochter van 
E.J.P.* en achterkleindochter van P.A.*; 
zuster van P.L.* 

J.B.W. van Hugenpoth M x x Zoon van J.B.C.J.C.C.M.* en kleinzoon van 
J.B.J.H.O.A. van Hugenpoth van Stockum*  

1899-1908 J.G.C. V  a Dochter van L.C.J.A.*, kleindochter van 
E.J.P.*, achterkleindochter van P.A.* N.J.C.J. Thirion M   Zoon van J.C.P. Thirion  

1905-1907 E.A.E. M x x Zoon van L.C.J.A.*,  kleinzoon van 
E.J.P.*, achterkleinzoon van P.A.* 

J.F.S.J.M. van Zinnicq 
Bergmann V   Kleindochter van J.B.A.J.M.* en achterkleindoch-

ter van F.X. Verheyen*  

Michiels van Kessenich 

1852-1902 H.M.C.H. V  a Tante van F.G.H.* 
P.G.E.H. de Bieber-
stein Rogalla Zawad-
ska 

M  x Broer van F.H.J.* en oom van R.Ch.G.M. de 
Bieberstein Rogalla Zawadska* 

Schoonzuster-
zwager 

1861-1876 R.M.S.H. V  a Tante van F.G.H.* F.H.J. de Bieberstein 
Rogalla Zawadska M  x Broer van P.G.E.H.* en vader van R.Ch.G.M. de 

Bieberstein Rogalla Zawadska* 
Schoonzuster-
zwager 

1895-1939 F.G.H. M x x  J.C.R. van Meeuwen V  a 
Dochter van P.M.F.*, kleindochter van E.J.P.* en 
achterkleindochter van P.A.*; zuster van P.L. van 
Meeuwen* 

 

Van de Mortel 

1827-1861 J.B.H. M   Schoonvader van de dochter van E.J.P. 
van Meeuwen* J.C. van Rijckevorsel V   

Nicht van A.Th. van Rijckevorsel van Kessel*; 
nicht van J.J. van Rijckevorsel*; nicht van P.A.* en 
E.J.P. van Meeuwen* 

 

1867-1877 J.B.A. M   Schoonvader van dochter van C.R.E. 
van Rijckevorsel* 

R.C.E.M. van Meeu-
wen V  a Dochter van E.J.P.* en kleindochter van P.A. van 

Meeuwen*  

1896-1941 J.H.J. M   
Neef van dochter van E.J.P. van Meeu-
wen*; aangetrouwde neef van dochter 
van C.R.E. van Rijckevorsel* 

C.M.P.J.G. de la Court V  a 
Dochter van J.M.W.E.*, kleindochter van 
L.J.A.A.* en achterkleindochter van P.E.A. de la 
Court* 

 

1902-1949 E.A. M   Aangetrouwde neef van de dochter van 
J.M.W.E. de la Court* 

C.M.E. van Rijckevor-
sel V  a Dochter van C.R.E.* en kleindochter van J.J. van 

Rijckevorsel*  

Van Nispen tot Pannerden 

1870-1871 O.C.J.C.L.M. M  a Zoon van C.E.J.F.* en broer van C.J.* H.J.L.C.M. Bosch van 
Drakestein V  a 

Nicht van P.J. Bosch van Drakestein*; nicht van 
T.E.J.H. van Grotenhuis van Onstein*; nicht van de 
tweede echtgenote van haar man 
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Van Nispen tot Pannerden 

1873-1905 O.C.J.C.L.M. M  a Zoon van C.E.J.F.* en broer van C.J.* L.J.J.M. van Groten-
huis van Onstein V  a 

Dochter van T.E.J.H. van Grotenhuis van Onstein*; 
kleindochter van J.B.J.H.O.A. van Hugenpoth van 
Stockum*; nicht van eerste echtgenote van haar 
man  

 

1877-1880 C.M.F. V  a 
Kleindochter van C.E.J.F.* en nicht van 
C.J.*; schoonzuster van E.F.M.* en 
A.E.M. van Rijckevorsel van Kessel* 

E.J.C.M. de Kuijper M  x 
Zoon van E.J.C.M.*, kleinzoon van J.F.*, broer van 
J.L.E.M.*, vader van E.E. de Kuijper*; kleinzoon 
van J.J. Smits van Eckart* 

 

1877-1910 L.M.C. V  a 
Kleindochter van C.E.J.F.* en nicht van 
C.J.*; schoonzuster van V.M. van 
Rijckevorsel van Kessel* 

E.F.M. van Rijckevor-
sel van Kessel M  x 

Zoon van F.J.J.*, kleinzoon van A.Th.* en broer 
van V.M.* en A.E.M. van Rijckevorsel van Kes-
sel*; kleinzoon van J.F. de Kuijper*  

Schoonzuster-
zwager 

1881-1898 E.A.H. V  a 
Kleindochter van C.E.J.F.* en nicht van 
C.J.*; schoonzuster van E.F.M.* en 
A.E.M. van Rijckevorsel van Kessel* 

E.J.C.M. de Kuijper M  x 
Zoon van E.J.C.M.*, kleinzoon van J.F.*, broer van 
J.L.E.M.*, vader van E.E. de Kuijper*; kleinzoon 
van J.J. Smits van Eckart* 

 

1884-1901 M.A.A. V  a 
Kleindochter van C.E.J.F.* en nicht van 
C.J.*; schoonzuster van V.M. van 
Rijckevorsel van Kessel* 

A.E.M. van Rijckevor-
sel van Kessel M  x 

Zoon van F.J.J.*, kleinzoon van A.Th.* en broer 
van E.F.M.* en V.M. van Rijckevorsel van Kes-
sel*; kleinzoon van J.F. de Kuiper* 

Schoonzuster-
zwager 

Van Nispen tot Sevenaer 

1861-1885 R.A.J.B.M. M  a Broer van C.J.C.H.* en oom van 
C.O.M.* 

A.W.G. de van der 
Schueren V  a Dochter van L.J.H.*, zuster van J.B.J.N.*, nicht 

van J.F.* en L.F.C.H.M. de van der Schueren*  

1893-1949 C.O.M. M  x Neef van C.J.C.H.*; zwager van 
E.J.B.J.M. Verheyen* 

C.M.A. van Hövell tot 
Westerflier V  a Zuster van F.J.M.I. van Hövell tot Westerflier*  

1894-1942 R.F.L.M. V  a Zuster van C.O.M.* en nicht van 
C.J.C.H.* E.J.B.J.M. Verheyen M x x 

Zoon van J.B.A.J.M.*, kleinzoon van F.X.*, broer 
van H.F.J.M.*, neef van L.W.J.M.*, F.X.J.M.* en 
A.A.J.M. Verheyen* 

 

1910-1956 O.F.A.M. M  a Broer van C.O.M.* en neef van 
C.J.C.H.* M.M.E. Serraris V  a Dochter van Th.*, zuster van Th.E.* en nicht van 

P.A. Serraris*  

1918-1934 J.H.M. V  a Nicht van C.J.C.H.*; kleindochter van 
L.J.H. de van der Schueren* 

E.J.H.M. van Rijcke-
vorsel M   

Achterneef van A.Th. van Rijckevorsel van Kes-
sel* en J.J. van Rijckevorsel*; kleinzoon van J.F. 
de van der Schueren* 

Kleinkinderen 
van twee broers 

Van Oldeneel tot Oldenzeel 

1878-1901 W.J.G. M x x Vader van A.K.M.G.* M.C.J. Ingen Housz V   Schoonzuster van de neef van J.J. Smits van  
Eckart*  

1907-1946 M.Ph.G. V  a Dochter van W.J.G*, zuster van 
A.K.M.G.* Th.E. Serraris M  x Zoon van Th.*, neef van P.A. Serraris*  

1912-1948 A.K.M.G. M x x Zoon van W.J.G.* M.Th.L.E. Speyart van 
Woerden V  a 

Dochter van C.L.M.J.E. Speyart van Woerden*; 
kleindochter van L.B.C.L.* en achterkleindochter 
van L.F.J.J.J. van Sasse van Ysselt* 

 

Van de Poll 

1859-1899 A.C. V  a Tante van W.J.M.* W.J.M. Bosch van 
Oud-Amelisweerd M  a Zwager van P.J. Bosch van Drakestein*  

1911-1930 W.J.M. M x x  E.E.M.J. Verheyen V  a 
Dochter van H.F.J.M.*, kleindochter van 
J.B.A.J.M.*, achterkleindochter van F.X. Verhey-
en* 

 

De Raet 
1777-1781 M.C.M. V   Zuster van J.B.F.W. G.I. van Sasse M   Vader van L.F.J.J.J. van Sasse van Ysselt*  
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Van Rijckevorsel (van Kessel) 
1793-1809 A.T. M   Oom van A.Th. van Kessel* en J.J.* Th.S. van Meeuwen V   Zuster van P.A. van Meeuwen*  

1799-1839 J.F. M   Broer van A.Th. van Kessel* en J.J.*; 
zwager van J.W. Half-Wassenaer* 

A.J.B. Half-Wassenaer 
van Onsenoort V   Zuster van J.W. Half-Wassenaer* Zwager-

schoonzuster 

1804-1806 L.M. V   Nicht van P.A. van Meeuwen*; nicht 
van A.Th. van Kessel* en J.J.* G.A.M. van Bommel M   Zwager van P.E.A. de la Court* en J.J. van Rijcke-

vorsel*  

1810-1842 A.Th. van 
Kessel M x x Broer van J.J.*; zwager van J.W. Half-

Wassenaer* 
E.F. Half-Wassenaer 
van Onsenoort V   Zuster van J.W. Half-Wassenaer* Zwager-

schoonzuster 

1811-1813 J.J. M  x Broer van A.Th van Kessel*.; zwager 
van G.A.M. van Bommel C.V. van der Kun V   Schoonzuster van G.A.M. van Bommel  

1827-1861 J.C. V   
Nicht van A.Th. van Kessel*; nicht van 
J.J.*; nicht van P.A.* en E.J.P. van 
Meeuwen* 

J.B.H. van de Mortel M   Schoonvader van de dochter van E.J.P. van Meeu-
wen*  

1840-1862 L.P.C.C. V  a Dochter van J.J.*, zuster van C.R.E.* en 
P.A.M.* 

G.E.G.C.K. Dommer 
van Poldersveldt M  x Zwager van P.A.M. van Rijckevorsel* Schoonzuster-

zwager 

1842-1872 P.A.M. M  x 
Zoon van J.J.* en broer van C.R.E.*; 
zwager van G.E.G.C. Dommer van 
Poldersveldt* 

L.V.S. Dommer van 
Poldersveldt V  a Zuster van G.E.G.C.K. Dommer van Poldersveldt* Zwager-

schoonzuster 

1846-1854 Th.C.M. M  a Zoon van J.J.* en broer van C.R.E.* M.G.C. van der Kun V   Nicht van J.J.* van Rijckevorsel Neef-nicht 

1848-1894 F.J.J. van 
Kessel M  x 

Zoon van A.Th. van Kessel*, broer van 
F.G.J. van Kessel*; neef van J.J.* en 
J.W. Half-Wassenaer* 

Th.A.C.V. de Kuijper V  a Dochter van J.F.*, zuster van E.J.C.M.*, V.F.A.H.* 
en F.A.L.J. de Kuijper*  

1849-1879 F.G.J. van 
Kessel M x x 

Zoon van A.Th. van Kessel*, broer van 
F.J.J. van Kessel*; neef van J.W. Half-
Wassenaer*  

M.H. Smits van Eckart V  a Dochter van J.J.* en zuster van Th.G.H. Smits van 
Eckart*  

1850-1853 A.P.Th.M. V   Nicht van A.Th. van Kessel* en J.J.* F.F. Half-Wassenaer M  x Zoon van J.W. Half-Wassenaer*  

1852-1861 E.M.H. V   Nicht van A.Th. van Kessel* en J.J.* L.W.J.M. Verheyen M  x 
Zoon van F.X.*, broer van J.B.A.J.M.*, F.X.J.M.* 
en A.A.J.M. Verheyen*; neef van B.M.A.A. de 
Roy van Zuidewijn* 

 

1855-1873 Th.C.M. M  a Zoon van J.J.* en broer van C.R.E.* M.H.J.C. van Lams-
weerde V  a Zuster van F.G.A.R.* en A.Th.H.G. van Lams-

weerde*  

1855-1898 J.E.M.H. V   Nicht van A.Th. van Kessel* en J.J.* F.A.L.J. de Kuijper M  x Zoon van J.F.* en broer van E.J.C.M.* en V.F.A.H. 
de Kuijper*  

1857-1858 C.R.E. M x x Zoon van J.J.*, vader van F.J.J.M.* en 
Th.C.M.*, neef van A.Th. van Kessel* M.J.C. van Lanschot V   Aangetrouwde tante van de dochter van L.C.J.A. 

van Meeuwen*  

1862-1891 Th.C.M.H. M   Achterneef van A.Th. van Kessel* en 
J.J.*; zwager van V.M. van Kessel* M.J.A. Bonnike V   Schoonzuster van V.M. van Rijckevorsel van 

Kessel* 
Zwager-
schoonzuster 

1862-1907 A.B.H. M   Neef van A.Th. van Kessel* en J.J.* Th.M.F.C. de van der 
Schueren V  a Dochter van J.F.*, zuster van L.F.C.H.M.* en nicht 

van L.J.H.* en J.B.J.N. de van der Schueren*  

1865-1905 M.Th. V   
Achternicht van A.Th. van Kessel* en 
J.J.*; schoonzuster van V.M. van Kes-
sel* 

J.B.J.N. de van der 
Schueren M x x Zoon van L.J.H.*, neef van J.F.* en L.F.C.H.M. de 

van der Schueren*  

1871-1891 A.G.H. M   Neef van A.Th. van Kessel* en J.J.* M.F.L. Dommer van 
Poldersveldt V  a 

Dochter van G.E.G.C.K. Dommer van Polders-
veldt*, kleindochter van J.J.* en nicht van C.R.E. 
van Rijckevorsel* 

Neef-
kleindochter 
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Van Rijckevorsel (van Kessel) 

1874-1925 A.M.J.Th. M   Achterneef van A.Th. van Kessel* en 
J.J.*; zwager van V.M. van Kessel* Th.M. Bonnike V   Schoonzuster van V.M. van Rijckevorsel van 

Kessel* 
Zwager-
schoonzuster 

1877-1910 E.F.M. van 
Kessel M  x 

Zoon van F.J.J. van Kessel*, kleinzoon 
van A.Th. van Kessel*, broer van V.M. 
van Kessel* en A.E.M. van Kessel*; 
kleinzoon van J.F. de Kuijper* 

L.M.C. van Nispen tot 
Pannerden V  a 

Kleindochter van C.E.J.F. van Nispen van Panner-
den* en nicht van C.J. van Nispen tot Pannerden*; 
schoonzuster van V.M. van Rijckevorsel van 
Kessel*  

Zwager-
schoonzuster 

1881-1927 V.M. van 
Kessel M  x 

Zoon van F.J.J. van Kessel*, kleinzoon 
van A.Th. van Kessel*, broer van 
E.F.M. van Kessel* en A.E.M. van 
Kessel*; kleinzoon van J.F. de Kuiper* 

A.M. Bonnike V   Schoonzuster van achterneven van A.Th. van 
Rijckevorsel van Kessel* en J.J. van Rijckevorsel*  

1884-1901 A.E.M. van 
Kessel M  x 

Zoon van F.J.J. van Kessel*, kleinzoon 
van A.Th. van Kessel*, broer van 
E.F.M. van Kessel* en V.M. van Kes-
sel*; kleinzoon van J.F. de Kuiper* 

M.A.A. van Nispen tot 
Pannerden V  a 

Kleindochter van C.E.J.F. van Nispen van Panner-
den* en nicht van C.J. van Nispen tot Pannerden*; 
schoonzuster van V.M. van Rijckevorsel van 
Kessel* 

Zwager-
schoonzuster 

1885-1931 M.P.J.  V  a Dochter van C.R.E.* en kleindochter 
van J.J.* L.E.J.M. van der Kun M   Achterneef van J.J. van Rijckevorsel* Kleindochter-

achterneef 

1887-1935 F.J.J.M. M x x Zoon van C.R.E.*, kleinzoon van J.J.* 
en broer van Th.C.M.* 

M.F.H. de Bieberstein 
Rogalla Zawadska V  a Dochter F.H.J.*, zuster van R.C.G.M.* en nicht 

van P.G.E.H. de Bieberstein Rogalla Zawadska*  

1902-1949 C.M.E. V  a Dochter van C.R.E.* en kleindochter 
van J.J.* E.A. van de Mortel M   Aangetrouwde neef van de dochter van J.M.W.E. 

de la Court*  

1904-1919 Th.C.M. M x x Zoon van C.R.E.*, kleinzoon van J.J.*, 
broer van F.J.J.M.* 

E.J.M. van der Does 
de Willebois V  a 

Dochter van P.J.J.S.M.*, kleindochter van 
J.M.B.J.* en nicht van A.A.A.M. van der Does de 
Willebois*; kleindochter van P.J. Bosch van Dra-
kestein* 

 

1905-1915 E.J.H.M. M   
Achterneef van A.Th. van Kessel* en 
J.J.*; kleinzoon van J.F. de van der 
Schueren* 

L.L.A.J.M. de van der 
Schueren V  a Dochter van L.F.C.H.M.*, kleindochter van J.F.*, 

zuster van F.M.A.J. de van der Schueren* Neef-nicht 

1905-1965 H.L.M. van 
Kessel V  a 

Dochter van E.F.M. van Kessel*, klein-
dochter van F.J.J. van Kessel.* en 
achterkleindochter van A.Th. van Kes-
sel.*; achterkleindochter van J.F. de 
Kuijper* 

A.E. van Voorst tot 
Voorst M  a Neef van A.E.J. en H.F.M. van Voorst tot Voorst*   

1906-1948 A.B.G.M. M  a Kleinzoon van G.E.G.C.K. Dommer van 
Poldersveldt* J.E.M. Serraris V  a Dochter van Th.*, zuster van Th.E.* en nicht van 

P.A. Serraris*  

1910-1960 M.H.L.M. 
van Kessel V  a 

Dochter van E.M.F. van Kessel*, klein-
dochter van F.J.J. van Kessel* en ach-
terkleindochter van A.Th. van Kessel*; 
achterkleindochter van J.F. de Kuijper* 

F.C.J.A.M. van 
Lamsweerde M  a Zoon van F.G.A.R.* en neef van A.Th.H.G. van 

Lamsweerde*  

1918-1934 E.J.H.M. M   
Achterneef van A.Th. van Kessel* en 
J.J.*; kleinzoon van J.F. de van der 
Schueren* 

J.H.M. van Nispen tot 
Sevenaer V  a Nicht van C.J.C.H. van Nispen tot Sevenaer*; 

kleindochter van L.J.H. de van der Schueren* 
Kleinkinderen 
van twee broers 

De Roock 

1831-1833 P. M  x  C.J.J. van Bommel V   
Dochter van J.C.B. van Bommel; nicht van J.W. 
Half-Wassenaer*; schoonzuster van J.F. de van der 
Schueren* 
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Jaar Partner 1 S R B Aanduiding Partner 2 S R B Aanduiding Relatie 
Rouppe van der Voort 

1850-1877 J.B.E. V   Schoonzuster van A.A.J.M. Verheyen* 
J.B.C.J.C.C.M. van 
Hugenpoth van Stoc-
kum 

M x x Zoon van J.B.J.H.O.A. van Hugenpoth van Stoc-
kum*  

1864-1917 M.J.  V   Schoonzuster van J.B.C.J.C.C.M. van 
Hugenpoth van Stockum* A.A.J.M.. Verheyen M x x Zoon van F.X.*, broer van J.B.A.J.M.*,  L.W.J.M.* 

en F.X.J.M. Verheyen*  

De Roy (van Wichen, van Zuidewijn) 

1742-1785 I.J. M   Grootvader van de echtgenote van F.X. 
Verheyen* C. Half-Wassenaer V   Zuster van J. Half-Wassenaer Zwager-

schoonzuster 

1743-1782 J.E.E. V   Zuster van I.J. J. Half-Wassenaer M   Grootvader van J.W. Half-Wassenaer* Schoonzuster-
zwager 

1775-1810 W.C. V   Nicht van I.J.  J.B. Verheyen M   Vader van F.X. Verheyen*  

1815-1851 S.M.J.J. V   Kleindochter van I.J. F.X. Verheyen M x x  Achternicht-
achterneef 

1836-1874 E.J.P.M. V   Nicht van B.M.A.A.* H.F. de Grez M x x Vader van J.M.H.J.* en broer van J.L. de Grez*  

1881-1924 B.M.A.A. M x x 
Vader van B.R.C.M.*; neef van F.X.*, 
L.W.J.M.*, J.B.A.J.M*. en A.A.J.M. 
Verheyen*  

M.Th.P.J. van der Kun V   Zuster van C.A.R. van der Kun  

1915-1973 B.R.C.M. M  x Zoon van B.M.A.A.* M.A.A. van der Does 
de Willebois V  a 

Dochter van A.A.A.M.*, kleindochter van 
J.M.B.J.*, nicht van P.J.J.S.M. van der Does de 
Willebois*; nicht van A.Th.J. Schade van 
Westrum* 

 

Van Sasse van Ysselt 
1777-1781 G.I. M   Vader van L.F.J.J.J.* M.C.M. de Raet V   Zuster van J.B.F.W. de Raet*  

1806-1834 L.F.J.J.J. M x x  H.J.A. Hacfort tot 
Oosterholt V   Tante van A.E.A. van Goltstein van Hoekenburg*  

1807-1845 D.L.A.M. V   Zuster van L.F.J.J.J.* 
J.B.J.H.O.A. van 
Hugenpoth van Stoc-
kum 

M x x   

1880-1916 A.J.J. M  x Zoon van L.J.B.*, kleinzoon van 
L.F.J.J.J.*, neef van L.B.C.L.* A.E.M.H. de Kuijper V  a Dochter van F.A.L.J.* en kleindochter van J.F. de 

Kuijper*  

1889-1911 E.M.F. V  a 
Dochter van L.B.C.L.*, kleindochter 
van L.F.J.J.J.* en nicht van L.J.B.* en 
A.J.J.* 

C.L.M.E.J.E. Speyart 
van Woerden M x x   

Schade van Westrum 

1852-1859 E. M   Vader van A.Th.J.* W.M.H.E. van Golt-
stein van Hoekenburg V  a Zuster van A.E.A. van Goltstein van Hoekenburg*  

1886-1934 M.H.O.J. V  a Zuster van A.Th.J.*; nicht van A.E.A. 
van Goltstein van Hoekenburg* 

A.A.A.M. van der 
Does de Willebois* M x x 

Zoon van J.M.B.J.*, broer van P.J.J.S.M.*, neef 
van P.J.A.M.* en W.E.Th.M. van der Does de 
Willebois* 

 

1887-1932 A.Th.J. M x x Neef van A.E.A. van Goltstein van 
Hoekenburg* 

M.H.P. Bosch van 
Oud-Amelisweerd V  a Nicht van P.J. Bosch van Drakestein* en W.J.M. 

van de Poll*  
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Jaar Partner 1 S R B Aanduiding Partner 2 S R B Aanduiding Relatie 
Schade van Westrum 

1913-1968 C.W.M.E. V  a Dochter van A.Th.J.*; nicht van 
A.A.A.M. van der Does de Willebois* 

F.J.M.I. van Hövel tot 
Westerflier M  x 

Neef van E.O.J.M. van Hövell van Wezeveld en 
Westerflier*, C.E.A.* en E.O.J. van Hövell van 
Westervlier en Weezeveld*; neef van J.L.E.M. de 
Kuijper* 

 

Schimmelpenninck van der Oye 

1910-1936 M.C.A. V  a Schoonzuster van H.F.M. van Voorst tot 
Voorst* 

E.O.J.M. van Hövell 
van Wezeveld en 
Westerflier 

M  x 

Neef van F.J.M.I. van Hövell tot Westerflier*, 
C.E.A.* en E.O.J. van Hövell van Westervlier en 
Weezeveld*; kleinzoon van E.J.C.M*, achterklein-
zoon van J.F.* en neef van J.L.E.M.* en E.J.C.M. 
de Kuijper*; achterkleinzoon van J.J. Smits van 
Eckart* 

 

1915-1952 F.M. V  a Schoonzuster van E.O.J.M. van Hövell 
van Wezeveld en Westerflier* 

H.F.M. van Voorst tot 
Voorst M  x Neef van A.E.J. van Voorst tot Voorst*  

De van der Schueren 

1824-1880 J.F. M x x Broer van L.J.H.*, vader van 
L.F.C.H.M.*, grootvader van F.M.A.J.* S.H.M. van Bommel V   Dochter van J.C.B van Bommel; nicht van J.W. 

Half-Wassenaer*; schoonzuster van P. de Roock*  

1861-1885 A.W.G. V  a 
Dochter van L.J.H.*, zuster van 
J.B.J.N.*, nicht van J.F.* en 
L.F.C.H.M.* 

R.A.J.B.M. van Nis-
pen tot Sevenaer M  a Broer van C.J.C.H.* en oom van C.O.M. van 

Nispen tot Sevenaer*  

1862-1907 Th.M.F.C. V  a 
Dochter van J.F.*, zuster van 
L.F.C.H.M.* en nicht van L.J.H.* en 
J.B.J.N.* 

A.B.H. van Rijckevor-
sel M   Neef van A.Th. van Rijckevorsel van Kessel* en 

J.J. van Rijckevorsel*  

1865-1905 J.B.J.N. M x x Zoon van L.J.H.*, neef van J.F.* en 
L.F.C.H.M.* 

M.Th. van Rijckevor-
sel V   

Achternicht van A.Th. van Rijckevorsel van Kes-
sel* en J.J. van Rijckevorsel*; schoonzuster van 
V.M. van Rijckevorsel van Kessel* 

 

1905-1915 L.L.A.J.M. V  a Dochter van L.F.C.H.M.*, kleindochter 
van J.F.*, zuster van F.M.A.J.* 

E.J.H.M. van Rijcke-
vorsel M   

Achterneef van A.Th. van Rijckevorsel van Kes-
sel* en J.J. van Rijckevorsel*; kleinzoon van J.F. 
de van der Schueren* 

Nicht-neef 

1906-1958 H.R.M.Th. M  a Zoon van J.B.J.N.*, kleinzoon van 
L.J.H.* 

J.V.A.F.M. van 
Lamsweerde V  a Dochter van F.G.A.R.* en nicht van A.Th.H.G. van 

Lamsweerde*  

1914-1957 F.M.A.J.  M  x Zoon van L.F.C.H.M.*, kleinzoon van 
J.F.* 

E.M.J.A. van Voorst 
tot Voorst V  a Achternicht van A.E.J.* en H.F.M. van Voorst tot 

Voorst*  

Serraris 

1900-1929 L.A.C.M. V  a Dochter van Th.*, zuster van Th.E.* en 
nicht van P.A.* 

J.L.P. Bosch van 
Drakestein M  a Achterneef van P.J. Bosch van Drakestein*  

1906-1948 J.E.M. V  a Dochter van Th.*, zuster van Th.E.* en 
nicht van P.A.* 

A.B.G.M. van Rijcke-
vorsel M  a Kleinzoon van G.E.G.C.K. Dommer van Polders-

veldt*  

1907-1946 Th.E. M  x Zoon van Th.*, neef van P.A.* M.Ph.G. van Oldeneel 
tot Oldenzeel V  a Dochter van W.J.G*, zuster van A.K.M.G. van 

Oldeneel tot Oldenzeel*  

1910-1956 M.E.E. V  a Dochter van Th.*, zuster van Th.E.* en 
nicht van P.A* 

O.F.A.M. van Nispen 
tot Sevenaer M  a Broer van C.O.M.* en neef van C.J.C.H. van 

Nispen tot Sevenaer*  

Smits (van Eckart, van Oyen) 

1816-1864 M.A. V   Zuster van J.J. van Eckart* M.A.J. van der Beken 
Pasteel M x x   
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Smits (van Eckart, van Oyen) 

1831-1858 F.J. M   Broer van J.J. van Eckart* 
E.E.L.F.A.A.M. van 
Hugenpoth van Stoc-
kum 

V  a Dochter van J.B.J.H.O.A. van Hugenpoth van 
Stockum*  

1842-1892 V.C.H. van 
Eckart V  a Dochter van J.J. van Eckart*, zuster van 

Th.G.H. van Eckart* E.J.C.M. de Kuijper M x x Vader van J.L.E.M.* en E.J.C.M.*, zoon van J.F.* 
en grootvader van E.E. de Kuijper*  

1849-1879 M.H. van 
Eckart V  a Dochter van J.J. van Eckart*, zuster van 

Th.G.H. van Eckart* 
F.G.J. van Rijckevor-
sel van Kessel M x x Broer van F.J.J.* en zoon van A.Th. van Rijckevor-

sel van Kessel*; neef van J.W. Half-Wassenaer*   

1864-1916 F.H.J. M   Neef van J.J. van Eckart* E.F.M. Ingen Housz V   Schoonzuster van W.J.G. van Oldeneel tot Olden-
zeel*  

1902-1943 Th.M.B.M.H. 
van Eckart V  a 

Dochter van Th.G.H. van Eckart* en 
kleindochter van J.J. van Eckart*; nicht 
van E.J.C.M. de Kuijper* 

E.E. de Kuijper M  x Zoon van E.J.C.M.*, kleinzoon van E.J.C.M.*, neef 
van J.L.E.M.* 

Nicht-
achterneef 

1913-1967 L.J.Th.M. 
van Oyen V  a Dochter van Th.G.M.* G.R. van Voorst tot 

Voorst M  a Neef van A.E.J.* en H.F.M. van Voorst tot Voorst*  

Speyart van Woerden 

1889-1911 C.L.M.E.J.E. M x x  E.M.F. van Sasse van 
Ysselt V  a 

Dochter van L.B.C.L.*, kleindochter van L.F.J.J.J.* 
en nicht van L.J.B.* en A.J.J. van Sasse van Ys-
selt* 

 

1912-1948 M.Th.L.E. V  a 
Dochter van C.L.M.E.J.E.*; kleindoch-
ter van L.B.C.L.* en achterkleindochter 
van L.F.J.J.J. van Sasse van Ysselt* 

A.K.M.G. van  
Oldeneel tot Oldenzeel M  x Zoon van W.J.G. van Oldeneel tot Oldenzeel*  

Thirion 

1895-1914 J.C.P. M   Schoonvader van dochter van L.C.J.A. 
van Meeuwen* 

M.F.L. Dommer van 
Poldersveldt V  a 

Dochter van G.E.G.C.K. Dommer van Polders-
veldt*, kleindochter van J.J.* en nicht van C.R.E. 
van Rijckevorsel* 

 

1899-1908 N.J.C.J. M   Zoon van J.C.P. J.G.C. van Meeuwen V  a Dochter van L.C.J.A.*, kleindochter van E.J.P.*, 
achterkleindochter van P.A. van Meeuwen*  

Verheyen 
1775-1810 J.B. M   Vader van F.X.* W.C. de Roy V   Nicht van I.J. de Roy  

1815-1851 F.X. M x x  S.M.J.J. de Roy van 
Zuidewijn V   Kleindochter van I.J. de Roy Achterneef-

achternicht 

1852-1861 L.W.J.M. M  x 
Zoon van F.X.*, broer van J.B.A.J.M.*, 
F.X.J.M.* en A.A.J.M.*; neef van 
B.M.A.A. de Roy van Zuidewijn* 

E.M.H. van Rijckevor-
sel V   Nicht van A.Th. van Rijckevorsel van Kessel* en 

J.J. van Rijckevorsel*  

1864-1917 A.A.J.M. M x x Zoon van F.X.*, broer van J.B.A.J.M.*,  
L.W.J.M.* en F.X.J.M.* 

M.J. Rouppe van der 
Voort V   Schoonzuster van J.B.C.J.C.C.M. van Hugenpoth 

van Stockum*  

1870-1889 F.X.J.M. M x x Zoon van F.X.*, broer van J.B.A.J.M*., 
L.W.J.M.* en A.A.J.M.* 

C.R.M.E.C. van 
Bommel V   Kleindochter van J.C.B. van Bommel  

1873-1908 E.Th.S.A.M. V  a Dochter van J.B.A.J.M.*, kleindochter 
van F.X.* 

E.H.J.M. van Zinnicq 
Bergmann M   Schoonvader van E.A.E. van Meeuwen*  

1894-1942 E.J.B.J.M. M x x 
Zoon van J.B.A.J.M.*, kleinzoon van 
F.X.*, broer van H.F.J.M.*, neef van 
L.W.J.M.*, F.X.J.M.* en A.A.J.M.* 

R.F.L.M. van Nispen 
tot Sevenaer V  a Zuster van C.O.M.* en nicht van C.J.C.H. van 

Nispen tot Sevenaer*  
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Jaar Partner 1 S R B Aanduiding Partner 2 S R B Aanduiding Relatie 
Verheyen 

1911-1930 E.E.M.J. V  a 
Dochter van H.F.J.M.*, kleindochter 
van J.B.A.J.M.*, achterkleindochter van 
F.X.* 

W.J.M. van de Poll M x x   

1912-1948 A.J.B. M  a 
Zoon van A.A.J.M.*, kleinzoon van 
F.X.*, neef van F.X.J.M.*, J.B.A.J.M.*, 
L.W.J.M.*, E.J.B.J.M.*, H.F.J.M.* 

E.M.J. van Bommel V   Nicht van F.X.J.M. Verheyen*  

De Voocht 

1828-1845 A.J.J.C. M x x  L.M.Th.A. van Lams-
weerde V  a Tante van F.G.A.R.* en A.Th.H.G. van Lamsweer-

de*  

Van Voorst tot Voorst 

1881-1910 H.H.E. M  a Neef van A.E.J.* A.M.F.V. Hacforst tot 
der Horst V  a Nicht van G.E.G.C.K. Dommer van Poldersveldt*  

1905-1944 E.L.A. M  a Broer van H.F.M.* en neef van A.E.J.* 
M.C.J. van Hövell tot 
Westervlier en Wee-
zeveld 

V  a 
Zuster van C.E.A.* en E.O.J. van Hövell van 
Westervlier en Weezeveld*; kleindochter van 
P.A.J.H. Boreel de Mauregnault* 

 

1905-1965 A.E. M  a Neef van A.E.J.* en H.F.M.* H.L.M. van Rijckevor-
sel van Kessel V  a 

Dochter van E.F.M.*, kleindochter van F.J.J.* en 
achterkleindochter van A.Th. van Rijckevorsel van 
Kessel*; achterkleindochter van J.F. de Kuijper*  

 

1906-1961 C.E.W. M  a Broer van H.F.M.* en neef van A.E.J.* 
J.J.M. van Hövell van 
Wezeveld en Wester-
flier 

V  a 
Zuster van E.O.J.M. van Hövell van Wezeveld en 
Westerflier*; kleindochter van J.F. de Kuijper*, 
achterkleindochter van J.J. Smits van Eckart* 

 

1913-1967 G.R. M  a Neef van A.E.J.* en H.F.M.* L.J.Th.M. Smits van 
Oyen V  a Dochter van Th.G.M. Smits*  

1914-1957 E.M.J.A. V  a Achternicht van A.E.J.* en H.F.M.* F.M.A.J. de van der 
Schueren M  x Zoon van L.F.C.H.M.* en kleinzoon van J.F. de 

van der Schueren*  

1915-1952 H.F.M.. M  x Neef van A.E.J.* F.M. Schimmelpen-
ninck van der Oye V  x Schoonzuster van E.O.J.M. van Hövell van Weze-

veld en Westerflier*  

Van Zinnicq Bergmann 

1873-1908 E.H.J.M. M   Schoonvader van E.A.E. van Meeuwen* E.Th.S.A.M.Verheyen V  a Dochter van J.B.A.J.M.* en kleindochter van F.X. 
Verheyen*  

1905-1907 J.F.S.J.M. V   Kleindochter van J.B.A.J.M.* en achter-
kleindochter van F.X. Verheyen* E.A.E. van Meeuwen M  x Zoon van L.C.J.A.*,  kleinzoon van E.J.P.*, ach-

terkleinzoon van P.A. van Meeuwen*  

 
Legenda: Jaar: begin- en eindjaar van het huwelijk; S: sekse; R: x = lid van de ridderschap van Noord-Brabant; B: x = lid van de onderzoekspopulatie adel in Noord-Brabant, a = van adel tijdens het huwelijk; Aanduiding: 
relatie ten opzichte van bloed- en aanverwanten; Relatie: relatie tussen de huwelijkspartners. 
Personen aangeduid met * behoren tot de onderzoekspopulatie adel in Noord-Brabant. 
De spelling van de namen sluit aan bij die welke is gebruikt in de verschillende jaargangen van het Nederland’s Adelsboek. 
Bron: Nederland’s Adelsboek en Nederland’s Patriciaat. 
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TABEL 8.3 OVERZICHT PER GESLACHT VAN DE HUWELIJKEN TUSSEN LEDEN VAN PROTESTANTSE EN ROOMS-KATHOLIEKE GESLACHTEN, OP ALFABETISCHE VOLGORDE 

Jaar Partner 1 S R B Aanduiding Partner 2 S R B Aanduiding Relatie 
Bowier 

1881-1930 W.J.H. van 
Beusekom M   Kleinzoon van J. Bowier* C.H. Serraris V  a Dochter van P.A. en nicht van Th. Serraris*  

Bosch 

1869-1886 H.W.J. M   Zwager van dochter van J.B.C.J.C.C.M. 
van Hugenpoth van Stockum* 

L.H.F.S.Ch. de Senar-
clens de Grancy V  a Kleindochter van O.A.M.G. de Senarclens de 

Grancy*  

1885-1937 J.A.A. M   Zwager van de kleindochter van 
O.A.M.G. de Senarclens de Grancy* 

M.W.N. van Hugen-
poth V  a Dochter van J.B.C.J.C.C.M. van Hugenpoth van 

Stockum*  

De la Court 

1830-1831 C.C.A.P. V  a Dochter van P.E.A.* en zuster van 
L.J.A.A.* H.J.J.L. de Stuers M   Zwager van de dochter van H.M. de Kock*  

Van der Does (de Willebois) 

1800-1823 A.C.M. V  a Tante van P.J. van der Does de Bye* P.J. (de) Willebois  M   
Vader van J.M.B.J.* en P.J.A.M.*, grootvader van 
P.J.J.S.M.*, A.A.A.M.* en W.E.Th.M. van der 
Does de Willebois* 

 

1800-1823 P.J. M   
Vader van J.M.B.J.* en P.J.A.M.*; 
grootvader van P.J.J.S.M.*, A.A.A.M.* 
en W.E.Th.M.* 

A.C.M. van der Does V  a Tante van P.J. van der Does de Bye*  

Van Hugenpoth 

1885-1937 M.W.N. V  a Dochter van J.B.C.J.C.C.M.* J.A.A. Bosch M   Zwager van de kleindochter van O.A.M.G. de 
Senarclens de Grancy*  

1887-1910 H. V  a Dochter van J.B.C.J.C.C.M.* F.A. de Jong van Beek 
en Donk M  a Kleinzoon van J.* en zoon van J.O. de Jong van 

Beek en Donk*  

De Jong van Beek en Donk 

1887-1910 F.A. M  a Kleinzoon van J.* en zoon van J.O.* H. van Hugenpoth V  a Dochter van J.B.C.J.C.C.M. van Hugenpoth van 
Stockum*  

De Kock 
1828-1881 A.A. V  a Dochter van H.M.* F.V.H.A. de Stuers M  a Zwager van de dochter van P.E.A. de la Court*  
Van Lanschot 

1903-1949 F.J. M   
Zwager van J.C. van Reigersberg Ver-
sluys*; neef van C.R.E. van Rijckevor-
sel* 

M.J.H. van Meeuwen V  a Dochter van L.C.J.A. van Meeuwen*  

1905-1934 W.A.M. V   
Schoonzuster van de dochter van 
L.C.J.A. van Meeuwen*; nicht van 
C.R.E. van Rijckevorsel* 

J.C. van Reigersberg 
Versluys M  x Achterneef van C.P.*  

Van Meeuwen 
1903-1949 M.J.H. V  a Dochter van L.C.J.A.* F.J. van Lanschot M   Zwager van J.C. van Reigersberg Versluys*  
De Senarclens de Grancy 

1869-1886 L.H.F.S.Ch. V  a Kleindochter van O.A.M.G.* H.W.J. Bosch M   Zwager van dochter van J.B.C.J.C.C.M. van 
Hugenpoth van Stockum*  

Serraris 
1881-1930 C.H. V  a Dochter van P.A.* en nicht van Th.* W.J.H. van Beusekom M   Kleinzoon van J. Bowier*  
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Jaar Partner 1 S R B Aanduiding Partner 2 S R B Aanduiding Relatie 
De Stuers 

1828-1881 F.V.H.A. M  a Zwager van de dochter van P.E.A. de la 
Court* A.A. de Kock V  a Dochter van H.M. de Kock*  

1830-1831 H.J.J.L. M   Zwager van de dochter van H.M. de 
Kock* C.C.A.P. de la Court V  a Dochter van P.E.A. de la Court*  

(Van Reigersberg) Versluys 

1905-1934 J.C. van 
Reigersberg* M  x Achterneef van C.P.* W.A.M. van Lanschot V   Schoonzuster van de dochter van L.C.J.A. van 

Meeuwen*; nicht van C.R.E. van Rijckevorsel*  

 
Legenda: Jaar: begin- en eindjaar van het huwelijk; S: sekse; R: x = lid van de ridderschap van Noord-Brabant; B: x = lid van de onderzoekspopulatie adel in Noord-Brabant, a = van adel tijdens het huwelijk; Aanduiding: 
relatie ten opzichte van bloed- en aanverwanten; Relatie: relatie tussen de huwelijkspartners. 
Personen aangeduid met * behoren tot de onderzoekspopulatie adel in Noord-Brabant. 
De spelling van de namen sluit aan bij die welke is gebruikt in de verschillende jaargangen van het Nederland’s Adelsboek. 
Bron: Nederland’s Adelsboek en Nederland’s Patriciaat. 
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FIGUUR 8.1 HUWELIJKEN TUSSEN LEDEN VAN PROTESTANTSE GESLACHTEN, GESLOTEN VÓÓR 1815 
 
Cluster Du Tour – De Senarclens de Grancy – Van Beresteijn 
 
 
 
 
                              1778-1804                        1773-1774 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           1811-1836                    1805-1829 
 
 
Cluster Martini – De Jonge (van Zwijnsbergen) – Des Tombe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             1789-1833 
 
 
 
 
                                                                                      1813-1824 
 
 
Cluster Van der Brugghen – Singendonck                                      Cluster De Smeth – Van Limburg Stirum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  1802-1857                   1814-1839 
 
 
 
 
             1794-1819 
 
Cluster Van Thije Hannes – Van Rappard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             1796-1844                  1793-1845 
 
 
 
 

A 

  

 

E F GC D 

A = O.T. du Tour 
B = W.H. van der Duyn 
(Zie ook figuur 8.3) 
C = O.A.M.G. de Senarclens 
       de Grancy 
(Zie ook figuur 8.3) 
D = J.C. du Tour 
E = P.A. van Beresteijn 
F = J. van Beresteijn 
(Zie ook figuur 8.3) 
G = H. van Beresteyn 
(Zie ook figuur 8.3) 

A B 

C D E 

A = H.B. Martini 
(Zie ook figuur 8.3 en figuur 8.4) 
B = F.A. de Jonge 
(Zie ook figuur 8.4) 
C = M.B.W. de Jonge van  
       Zwijnsbergen 
(Zie ook figuur 8.4) 
D = F.J.J. des Tombe 
(Zie ook figuur 8.2 en figuur 8.4) 
E = A.J.J. des Tombe 
(Zie ook figuur 8.3 en figuur 8.4) 

B 

A 

A = J.C.G. van der 
Brugghen 
B = J.M. Singendonck 

B C 

A 

A = L. Rengers 
B = Th. de Smeth 
C = O.J.H. van Limburg Stirum 

A 

B C 

A = W.H. van Thije Hannes 
(Zie ook figuur 8.2) 
B = J.A.A.C. van Rappard 
C = E.C.B. van Rappard 

B 

 
 
Legenda:               = man;               = vrouw;    = man-kind verbinding;                = huwelijk; cursief: man behoort niet tot de onderzoekspopulatie. 
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FIGUUR 8.2 PROTESTANTSE FAMILIENETWERKEN 1 
 
Cluster Van Thije Hannes – Von Schmidt auf Altenstadt – Van Heeckeren Waliën - Backer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              1827-1842                                                                                                            1839-1871                   1855-1869 
 
 
 
 
                      1850-1875                           1864-1891 
 
 
 
 
                                                                                                       1893-1928 
 
 
 
 
 
 
 
Cluster Sweerts de Landas – Van Dedem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             1829-1845                  1833-1877                   1838-1864 
 

 

F 

  

I  

H 

 

G  

B 

  

C 

E 

A = W.H. van Thije Hannes 
(Zie ook figuur 8.1) 
B = B.A. de Jong 
C = J.H.A. von Schmidt auf Altenstadt 
D = J. de Bergh (Zie ook figuur 8.4) 
E = F.J.J. des Tombe  
(Zie ook figuur 8.1 en figuur 8.4) 
F = J.F. van Thije Hannes 
G = J.W. van Thije Hannes 
H = F. Backer 
I = W.H. van Heeckeren van Waliën 

A 

C  

B 

   D 

A = J.D.L. Sweerts de Landas 
B = B.R.W. Sloet 
C = J.C.H.P. Sweerts de Landas 
D = W.K.J. van Dedem 

 

D  

A 

 
 
Legenda:               = man;              = vrouw;        = man-kind verbinding;              = huwelijk; cursief: man behoort niet tot de onderzoekspopulatie. 
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FIGUUR 8.3 PROTESTANTSE FAMILIENETWERKEN 2 
 
Cluster Martini – De Senarclens de Grancy – Van Beresteijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             1856-1877                                              1811-1836 
 
 
 
 
                                                  1843-1878                   1873-1882                  1833-1873 
 

A 

 

A = W.H. van der Duyn 
(Zie ook figuur 8.1) 
B = H.B. Martini 
(Zie ook figuur 8.1 en figuur 8.4) 
C = P.J.G. Martini 
D = A. Martini 
(Zie ook figuur 8.4) 
E = O.A.M.G. de Senarclens de Grancy 
(Zie ook figuur 8.1) 
F = H.A. Spandaw 
G = J. van Beresteijn 
(Zie ook figuur 8.1) 
H = Ch.P. de Senarclens de Grancy 

 B 

C D E  F G 

   H   

 
 
Cluster De Jong van Beek en Donk – Van Beresteijn – Stern - Wesselman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             1825-1843                    1818-1857                                                       1817-1870                 1823-1872                  1817-1841 
 
 
 
 
                               1860-1879 
 
 
 
 
                                                                                              1896-1935 
 
 
 

A 

 C 

  

D  E 

H 

J  

I 

F    

B 

 G 

A = J. de Jong van Beek en Donk 
B = W.L.J. Spoor 
C = M.H. Conrad 
D = H. van Beresteyn (Zie ook figuur 8.1) 
E = J.O. de Jong van Beek en Donk 
F = J.L. Stern 
G = C.F. Wesselman (Zie ook figuur 8.4) 
H = J.J.F. de Jong van Beek en Donk 
I = J.C.F. Stern 
J = J.O. de Jong van Beek en Donk 
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Cluster Stern – Bowier – Van Beresteijn – Van Hoogenhouck Tulleken – Melvill van Carnbee – De Kock – Des Tombe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                             1829-1851 
 
 
 
                                         1820-1852                                                                                          1838-1859 
 
 
 
 
 
             1858-1885                   1852-1884                   1856-1889                   1884-1898 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             1848-1881                   1844-1886 
 
 
 
 
                                                                                     1853-1854 
 
 

A 

 C D 

G   I   

E 

H  

F 

  

 

B 

 

K J 

     

  

 

 

B 

A = H. Bowier 
B = J.J. Melvill van Carnbee 
C = A. Bijleveld 
D = J. Bowier 
E = G. van Beresteijn 
F = C.G. van Hoogenhouck Tulleken 
I = J.C.F. Stern 
G = H.J.J. van Rensselaer Bowier 
H = J. van Beresteijn 
J = A.J.J. des Tombe 
(Zie ook figuur 8.1 en figuur 8.4) 
K = H.M. de Kock 

 
Legenda:                = man;               = vrouw;                 = man komt meer dan één keer voor in figuur;       = man-kind verbinding;               = huwelijk; 
cursief: man behoort niet tot de onderzoekspopulatie.  
  



Bijlage 8 Het connubium  114 

Adel in Noord-Brabant, 1814-1918 ISBN 978-90-8704-534-2 
 
 

FIGUUR 8.4 PROTESTANTSE FAMILIENETWERKEN 3: MARTINI – DE JONGE VAN ZWIJNSBERGEN 
 
Cluster Martini – De Jonge Van Zwijnsbergen – Van Citters – Snoeck – Versluys - Dittlinger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              1823-1840                                                                        1800-1837 
 
 
 
 
                                                                                                        1834-1834  1845-1880                 1827-1881 
 
 
 
 
            1872-1883                    1861-1898                    1858-1903                                    1869-1911 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cluster De Jonge van Zwijnsbergen – Des Tombe – Van Hardenbroek – Vegelin van Claerbergen 
 
 
 
 
                               1813-1824 
 
 
 
 
 
                               1837-1884                                                                         1851-1881                                                      1856-1879 
 
 
 
                                                                                      1850-1875                                                       1859-1876 
 
 
 
 
 
 
                               1884-1945                    1879-1913                 1879-1915                    1886-1933                   1866-1887 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B 

C 

G  

   

E  F 

 

  

 

 

 

 

I   

D 

J 

 H 

A = P.D. van Hogendorp     F = W. van Citters 
B = H.B. Martini (Zie ook figuur 8.1 en figuur 8.3)    G = F.W.H.P.J. Martini van Geffen 
C = A Martini (Zie ook figuur 8.3)    H = M.A. Snoeck 
D = M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen (Zie ook figuur 8.1)  I = C.P. Versluys 
E = W.J.J.P. van Beresteyn     J = W.K.G. Dittlinger 

A 

D  B 

 

C 

H    

E 

  

I  

 

J G  

F 

  

N  G M   L 

 

D 

K  

A = F.A. de Jonge (Zie ook figuur 8.1)   H = A.H. des Tombe 
B = F.J.J. des Tombe (Zie ook figuur 8.1 en figuur 8.2)  I = J. de Jonge van Zwijnsbergen 
C = A.J.J. des Tombe (Zie ook figuur 8.1 en figuur 8.3) J = D.L.W. van Hardenbroek 
D = M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen   K = J.A. de Jonge van Zwijnsbergen 
(Zie ook figuur 8.1)     L = M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen 
E = J. de Bergh (Zie ook figuur 8.2)   M = C.G. van Hardenbroek van de Kleine Lindt 
F = A. van Haeften     N = P.J. Vegelin van Claerbergen 
G = W.G. de Jonge van Zwijnsbergen    
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Cluster De Jonge van Zwijnsbergen – Wesselman van Helmond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                1906-1929                                                      1894-1918 
 
 
 
                                                                    1900-1937 
 
Cluster De Jonge van Zwijnsbergen – Van Hardenbroek – Burmania van Andringa de Kempenaer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              1884-1945                  1885-1921 
 
 
 
                                                                                      1918-1932 
 

A 

 

C 

 

 

 F 

I 

D 

L 

 H 

E 

G  

B 

A = H. Trip 
B = C.F. Wesselman (Zie ook figuur 8.3) 
C = S. Laman Trip 
D = M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen 
(Zie ook figuur 8.1) 
E = A.P. Wesselman van Helmond 
F = G.C.D.R. de Jonge van Zwijnsbergen 
G = C.F. Wesselman van Helmond 
H = E.A.P. Wesselman van Helmond 
I = J. de Jonge van Zwijnsbergen 
L = M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen 

 

C  

 

K    

 

 

J 

M 

 A 

A = J. Burmania van Andringa de Kempenaer 
C = A.J.J. des Tombe (Zie ook figuur 8.1 en figuur 8.3) 
J = D.L.W. van Hardenbroek 
K = J.A. de Jonge van Zwijnsbergen 
M = C.G. van Hardenbroek van de Kleine Lindt 

 
 
Legenda:                = man;                = vrouw;                 = man komt meer dan één keer voor in figuur;      = man-kind verbinding;               = huwelijk; 
cursief: man behoort niet tot de onderzoekspopulatie.  
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FIGUUR 8.5 HUWELIJKEN TUSSEN LEDEN VAN ROOMS-KATHOLIEKE GESLACHTEN, GESLOTEN VÓÓR 1816 
 
Cluster De Raet – Van Sasse van Ysselt – Van Hugenpoth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              1777-1781 
 
 
 
 
                                                                    1807-1845 
 

 

 A  

B  C

A = J.B.F.W. de Raet 
B = L.F.J.J.J. van Sasse van Ysselt 
(Zie ook figuur 8.8, figuur 8.9 en figuur 8.10) 
C = J.B.J.H.O.A. van Hugenpoth van Stockum 
(Zie ook figuur 8.7 en figuur 8.8) 

 
Cluster De Roy – Half-Wassenaer – Verheyen – Van Bommel – Van der Kun – De la Court - Van Meeuwen – Van Rijckevorsel (van 
Kessel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            1742-1785                          1743-1782                   
 
 
 
 
               1775-1810 
 
 
 
 
              1815-1851                    1799-1839                  1810-1842                                    1798-1806                  1794-1814 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               1793-1809               
 
 
 
 
                                                  1804-1806 1807-1832                  1811-1813 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

    

  

D  

 

B 

 

G   

C 

 I H 

 

K 

 I   

L 

M 

 

E F 

A = B. de Roy     H = P.E.A. de la Court 
B = A. Half-Wassenaer    (Zie ook figuur 8.7, figuur 8.11 en figuur 8.12) 
C = J.B.H.J. van Bommel (Zie ook figuur 8.7 en figuur 8.8) I = G.A.M. van Bommel 
D = F.X. Verheyen     J = P.A. van Meeuwen 
(Zie ook figuur 8.7, figuur 8.8, figuur 8.10 en figuur 8.11) (Zie ook figuur 8.8, figuur 8.11 en figuur 8.12) 
E = J.F. van Rijckevorsel (Zie ook figuur 8.9)  K = A.T. van Rijckevorsel (Zie ook figuur 8.7 en figuur 8.11) 
F = A.Th. van Rijckevorsel van Kessel   L = P.M. van der Kun (Zie ook figuur 8.7) 
(Zie ook figuur 8.7, figuur 8.8, figuur 8.9 en figuur 8.10) M = J.J. van Rijckevorsel 
G = J.W. Half-Wassenaer (Zie ook figuur 8.7 en figuur 8.8) (Zie ook figuur 8.7, figuur 8.9, figuur 8.11 en figuur 8.12) 

 

 

J 

 F  E 

 

 
Legenda:                = man;                 = vrouw;               = man komt meer dan één keer voor in figuur;       = man-kind verbinding;               = huwelijk; 
cursief: man behoort niet tot de onderzoekspopulatie. 
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FIGUUR 8.6 HUWELIJKEN TUSSEN LEDEN VAN PROTESTANTSE EN ROOMS-KATHOLIEKE GESLACHTEN, GESLOTEN 
VÓÓR 1813 
 
Cluster Van der Does – De Bye – (De) Willebois 
 
                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
              1791-1824                 1800-1823 
 
 
 
 

A 

 

C 

  B 

D E 

A = J.H. van der Does 
B = P.J. (de) Willebois (Zie ook figuur 8.12) 
C = P.J. van der Does de Bye 
D = J.M.B.J. van der Does de Willebois 
(Zie ook figuur 8.9 en figuur 8.12) 
E = P.J.A.M. van der Does de Willebois 
(Zie ook figuur 8.8) 

 
 
Legenda:               = man;                 = vrouw;      = man-kind verbinding;               = huwelijk; cursief: man behoort niet tot de onderzoekspopulatie.  
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FIGUUR 8.7 ROOMS-KATHOLIEKE FAMILIENETWERKEN: PERIODE 1815-1850 
 
Cluster Van Hugenpoth – Van Grotenhuis van Onstein – Smits (van Eckart) – Van der Beken Pasteel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              1838-1846                   1842-1884                   1850-1877                  1831-1858                                    1816-1864 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cluster Verheyen – De Grez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              1815-1851  
 
 
 
 
                                                  1836-1874 

 

 

D 

A 

  E F  

B 

  

C 

G  H 

A = J.B.J.H.O.A. van Hugenpoth van Stockum  F = J.B.C.J.C.C.M. van Hugenpoth van Stockum 
(Zie ook figuur 8.5 en figuur 8.8)   (Zie ook figuur 8.8 en figuur 8.11) 
B = L.H. Rouppe van der Voort (Zie ook figuur 8.11)  G = J.J. Smits van Eckart 
C = J.Th. Smits (Zie ook figuur 8.11)   (Zie ook figuur 8.8, figuur 8.11 en figuur 8.12) 
D = J.G.H.A. van Hugenpoth    H = M.A.J. van der Beken Pasteel 
E = T.E.J.H. van Grotenhuis van Onstein 

A 

 B  

 C 

A = A.J.F. de Roy (Zie ook figuur 8.11) 
B = F.X. Verheyen (Zie ook figuur 8.5, figuur 8.8, figuur 8.10 en figuur 
8.11) 
C = H.F. de Grez (Zie ook figuur 8.11) 

 
 
Cluster Van Rijckevorsel (van Kessel) – Half-Wassenaer – De la Court – De van der Schueren – De Roock – Van Bommel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   1794-1814                          1798-1806 
 
 
 
 
                                1850-1853                   1833-1865                                    1824-1880                   1831-1833 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A 

B C D  E   

 F  G  H  I 

A = J.B.H.J. van Bommel (Zie ook figuur 8.5 en figuur 8.8) F = F.F. Half-Wassenaer 
B = A.Th. van Rijckevorsel van Kessel    G = L.J.A.A.A. de la Court 
(Zie ook figuur 8.5, figuur 8.8, figuur 8.9 en figuur 8.10) (Zie ook figuur 8.11 en figuur 8.12) 
C = G.J. van Rijckevorsel    H = J.F. de van der Schueren  
D = J.W. Half-Wassenaer (Zie ook figuur 8.5 en figuur 8.8) (Zie ook figuur 8.8) 
E = P.E.A. de la Court    I = P. de Roock   
(Zie ook figuur 8.5, figuur 8.11 en figuur 8.12) 
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Cluster Van Rijckevorsel (van Kessel) – Dommer van Poldersveldt – De Kuijper – Smits (van Eckart) – Van de Mortel – Van der 
Kun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               1793-1809 
 
 
 
 
              1827-1861 
 
 
 
 
 
                                                 1848-1894                   1842-1892                  1849-1879 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               1811-1813 
 
 
 
 
                      1846-1854                            1840-1862                  1842-1872 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A   

 C B 

F  

D 

H  

G 

I  

E 

  

J 

E 

K   L 

 

 M 

A = A.T. van Rijckevorsel (Zie ook figuur 8.5 en figuur 8.11) G = J.J. Smits van Eckart 
B = A.Th. van Rijckevorsel van Kessel   (Zie ook figuur 8.9, figuur 8.11 en figuur 8.12) 
(Zie ook figuur 8.5, figuur 8.8, figuur 8.9 en figuur 8.10) H = E.J.C.M. de Kuijper 
C = J.B.H. van de Mortel (Zie ook figuur 8.8 en figuur 8.11) (Zie ook figuur 8.8, figuur 8.10 en figuur 8.12) 
D = J.F. de Kuijper      I = F.G.J. van Rijckevorsel van Kessel         
(Zie ook figuur 8.8, figuur 8.10 en figuur 8.12)  (Zie ook figuur 8.8) 
E = J.J. van Rijckevorsel    J = P.M. van der Kun (Zie ook figuur 8.5) 
(Zie ook figuur 8.5, figuur 8.9, figuur 8.11 en figuur 8.12) K = Th.C.M. van Rijckevorsel 
F = F.J.J. van Rijckevorsel van Kessel   L = G.E.G.C.K. Dommer van Poldersveldt 
(Zie ook figuur 8.8, figuur 8.9 en figuur 8.10)  M = P.A.M. van Rijckevorsel 

 
Legenda:               = man;              = vrouw;               = man komt meer dan één keer voor in figuur;       = man-kind verbinding;               = huwelijk; 
cursief: man behoort niet tot de onderzoekspopulatie. 
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FIGUUR 8.8 ROOMS-KATHOLIEKE FAMILIENETWERKEN: PERIODE 1851-1899: ONTSTAAN VAN EEN OVERKOEPELEND 
FAMILIENETWERK 
 
Cluster Van Rijckevorsel (van Kessel) – De van der Schueren – De Kuijper – Smits (van Eckart) – Van Sasse van Ysselt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              1862-1907                    1855-1898                    1848-1894                     1842-1892                    1849-1879 
 
 
                                                                                                                    1880-1916 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cluster Verheyen – Van Bommel 
 
 
 
 
 
 
 
 
               1798-1806 
 
 
 
 
 
 
 
              1870-1889 
 
Cluster Van Hugenpoth – Van Meeuwen – Van de Mortel – Van der Does de Willebois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                1867-1877 
 
 
 
                                1897-1946                                      1889-1932 

 

A 

G  

B 

 H 

C D 

 I J   K 

E 

M  

L 

F 

A = B.J. van Rijckevorsel    G = A.B.H. van Rijckevorsel 
B = J.F. de van der Schueren (Zie ook figuur 8.7)  H = F.A.L.J. de Kuijper 
C = J.F. de Kuijper      I = F.J.J. van Rijckevorsel van Kessel 
(Zie ook figuur 8.7, figuur 8.10 en figuur 8.12)  (Zie ook figuur 8.7, figuur 8.9 en figuur 8.10) 
D = A.Th. van Rijckevorsel van Kessel    J = E.J.C.M. de Kuijper 
(Zie ook figuur 8.5, figuur 8.7, figuur 8.9 en figuur 8.10) (Zie ook figuur 8.7, figuur 8.10 en figuur 8.12) 
E = J.J. Smits van Eckart    K = F.G.J. van Rijckevorsel van Kessel 
(Zie ook figuur 8.7, figuur 8.11 en figuur 8.12)   (Zie ook figuur 8.7) 
F = L.F.J.J.J. van Sasse van Ysselt    L = L.J.B. van Sasse van Ysselt 
(Zie ook figuur 8.5, figuur 8.9 en figuur 8.10)  M = A.J.J. van Sasse van Ysselt 

A  

  B 

 C 

D  

A = J.B.H.J. van Bommel (Zie ook figuur 8.5 en figuur 8.7) 
B = J.W. Half-Wassenaer (Zie ook figuur 8.5 en figuur 8.7) 
C = F.X. Verheyen (Zie ook figuur 8.5, figuur 8.7, figuur 8.10 en figuur 8.11) 
D = F.X.J.M. Verheyen 

A 

B 

 F 

C 

 I 

G 

D 

 J 

H E 

A = P.A. van Meeuwen 
(Zie ook figuur 8.5, figuur 8.11 en figuur 8.12) 
B = E.J.P. van Meeuwen 
(Zie ook figuur 8.9, figuur 8.11 en figuur 8.12) 
C = J.B.H. van de Mortel  
(Zie ook figuur 8.7 en figuur 8.11) 
D = J.B.J.H.O.A. van Hugenpoth van Stockum 
(Zie ook figuur 8.5 en figuur 8.7) 
E = P.M.F. van Meeuwen  
(Zie ook figuur 8.9 en figuur 8.11) 
F = J.B.A. van de Mortel  
(Zie ook figuur 8.11 en figuur 8.12) 
G = J.B.C.J.C.C.M. van Hugenpoth van 
Stockum (Zie ook figuur 8.7 en figuur 8.11) 
H = P.J.A.M. van der Does de Willebois  
(Zie ook figuur 8.6) 
I = J.B.W. van Hugenpoth 
J = W.E.Th.M. van der Does de Willebois 

 
 
Legenda:                 = man;                 = vrouw;    = man-kind verbinding;                = huwelijk; cursief: man behoort niet tot de onderzoekspopulatie. 
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FIGUUR 8.9 ROOMS-KATHOLIEKE FAMILIENETWERKEN: PERIODE 1851-1899: OPNAME VAN NIEUWE GESLACHTEN 
 
Cluster Van Rijckevorsel (van Kessel) - Bonnike 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              1881-1927                   1874-1925                   1862-1891 
 
Cluster Van Rijckevorsel – De Bieberstein Rogalla Zawadska – Michiels van Kessenich – Van Meeuwen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                1852-1902                   1861-1876 
 
 
 
 
                                1887-1935                                                       1895-1939 
 
 
Cluster Van der Does de Willebois – Bosch van Drakestein – Schade van Westrum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               1852-1884 
 
 
 
 
                                                  1878-1919                   1886-1934 
 
 
                                                  1887-1932 
 
Cluster Van Sasse van Ysselt – Speyart van Woerden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              1889-1911 

 

A 

D 

G  

E 

 H 

F 

C 

 I 

A = A.TH. van Rijckevorsel van Kessel 
(Zie ook figuur 8.5, figuur 8.7, figuur 8.8 en figuur 8.10) 
B = J.J. van Rijckevorsel 
(Zie ook figuur 8.5, figuur 8.7, figuur 8.11 en figuur 
8.12) 
C = J.F. van Rijckevorsel (Zie ook figuur 8.5) 
D = F.J.J. van Rijckevorsel van Kessel 
(Zie ook figuur 8.7, figuur 8.8 en figuur 8.10) 
E = J.E. Bonnike 
F = C.J.A. van Rijckevorsel  
G = V.M. van Rijckevorsel van Kessel 
H = A.M.J.Th. van Rijckevorsel 
I = Th.C.M.H. van Rijckevorsel 

B 

D 

H 

E 

 A 

 F 

 

  

I  

G 

C 

B 

A = F.B.H. Michiels van Kessenich 
B = J.J. van Rijckevorsel (Zie ook figuur 8.5, 
figuur 8.7, figuur 8.11 en figuur 8.12) 
C = E.J.P. van Meeuwen 
(Zie ook figuur 8.9, figuur 8.11 en figuur 8.12) 
D = C.R.E. van Rijckevorsel 
(Zie ook figuur 8.11 en figuur 8.12) 
E = P.G.E.H. de Bieberstein Rogalla Zawadska 
F = F.H.J. de Bieberstein Rogalla Zawadska 
G = P.M.F. van Meeuwen 
(Zie ook figuur 8.8 en figuur 8.11) 
H = F.J.J.M. van Rijckevorsel 
I = F.G.H. Michiels van Kessenich 

A 

B  C 

 F 

D 

G  

E 

H  

A = J.W.H. Bosch 
B = W.J.M. Bosch van Oud-Amelisweerd 
C = P.J. Bosch van Drakestein 
D = J.M.B.J. van der Does de Willebois 
(Zie ook figuur 8.6 en figuur 8.12) 
E = E. Schade van Westrum 
F = P.J.J.S.M. van der Does de Willebois 
(Zie ook figuur 8.12) 
G = A.A.A.M. van der Does de Willebois 
(Zie ook figuur 8.12) 
H = A.Th.J. Schade van Westrum 
(Zie ook figuur 8.12) 

A 

B 

 C 

A = L.F.J.J.J. van Sasse van Ysselt (Zie ook figuur 8.5, figuur 8.8 en figuur 8.10) 
B = L.B.C.L. van Sasse van Ysselt 
C = C.L.M.E.J.E. Speyart van Woerden 

 
 
Legenda:               = man;               = vrouw;                 = man komt meer dan één keer voor in figuur;      = man-kind verbinding;               = huwelijk;  
cursief: man behoort niet tot de onderzoekspopulatie. 
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FIGUUR 8.10 ROOMS-KATHOLIEKE FAMILIENETWERKEN: ‘BRABANTS-GELDERSE’ HUWELIJKEN 
 
Cluster Van Sasse van Ysselt – Hacfort      Cluster De Voocht – Van Lamsweerde - Hacfort 
 
 
 
 
 
 
 
 
              1806-1834                                                       1828-1845 
 
 
 
                                                                                                                          1878-1891 
 
Cluster De Kuijper – Van Hövell – Van Dorth tot Medler – Boreel de Mauregnault 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              1877-1892                   1868-1920                   1870-1915                                  1877-1911 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cluster De Kuijper – Van Rijckevorsel van Kessel – Van Nispen – Verheyen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         1862-1889 
 
 
 
 
              1877-1880 1881-1898                  1877-1910                   1884-1901                                     1894-1942 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B  

A = O.Th.P.P. Hacfort tot Oosterholt 
B = L.F.J.J.J. van Sasse van Ysselt 
(Zie ook figuur 8.5, figuur 8.8 en figuur 
8.9) 
C = G.W.J. van Lamsweerde 
D = A.J.J.C. de Voocht 
E = G.J.H.A.M. Hacfort tot der Horst 
F = F.G.A.R. van Lamsweerde 

D 

C 

  

F  

E 

A 

B 

E  

C 

  

D 

F  

H 

  

 

G 

J K I 

A = J.F. de Kuijper (Zie ook figuur 8.7, figuur 8.8 en figuur 8.12)  H = E.O.J.M. van Hövell van Wezeveld en 
B = E.J.C.M. de Kuijper (Zie ook figuur 8.7, figuur 8.8 en figuur 8.12) Westerflier 
C = G.H.W.L. van Dorth tot Medler    I = C.E.A. van Hövell van Westervlier en  
D = C. J. van Hövell tot Westerflier (Zie ook figuur 8.12)  Weezeveld  Zie ook figuur 8.12) 
E = J.L.E.M. de Kuijper     J = E.O.J. van Hövell van Westervlier en  
F = C. A.A. van Hövell     Weezeveld 
G = F.A.G.A. Boreel de Mauregnault    K = F.A.J. van Hövell tot Westervlier en  
       Weezeveld 

A 

B 

I   

 

C 

F 

 J 

G 

D 

 K 

  

L  M 

H 

E 

A = J.F. de Kuijper (Zie ook figuur 8.7, figuur 8.8 en figuur 8.12)  H = J.B.A.J.M. Verheyen 
B = E.J.C.M. de Kuijper (Zie ook figuur 8.7, figuur 8.8 en figuur 8.12) (Zie ook figuur 8.11 en figuur 8.12) 
C = C.E.J.F. van Nispen van Pannerden    I = E.J.C.M. de Kuijper (Zie ook figuur 8.12) 
D = A.Th. van Rijckevorsel van Kessel    J = E.F.M. van Rijckevorsel van Kessel 
(Zie ook figuur 8.5, figuur 8.7, figuur 8.8 en figuur 8.9)  K = A.E.M. van Rijckevorsel van Kessel 
E = F.X. Verheyen      L = C.O.M. van Nispen tot Sevenaer 
(Zie ook figuur 8.5, figuur 8.7, figuur 8.8 en figuur 8.11)  (Zie ook figuur 8.12) 
F = C.J. van Nispen tot Pannerden    M = E.J.B.J.M. Verheyen 
G = F.J.J. van Rijckevorsel van Kessel (Zie ook figuur 8.7, figuur 8.8 en figuur 8.9) 

 
 
Legenda:                 = man;                = vrouw;               = man komt meer dan één keer voor in figuur;        = man-kind verbinding;              = huwelijk;  
cursief: man behoort niet tot de onderzoekspopulatie. 
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FIGUUR 8.11 ROOMS-KATHOLIEKE FAMILIENETWERKEN: ROL VAN NIET-ADELLIJKE GESLACHTEN 
 
Cluster Van Rijckevorsel – Van Meeuwen – De la Court – Van de Mortel – Van Lanschot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             1827-1861 
 
 
 
 
                                1867-1877                                                                                          1857-1858 
 
 
 
 
                                                                    1896-1941                   1897-1921 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cluster Van Meeuwen – Van Hugenpoth – Verheyen – De Grez – Rouppe van der Voort – Mahie – Van Zinnicq Bergmann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       1815-1851 
 
 
 
 
                                                                                      1836-1874                   1864-1917                   1850-1877 
 
 
 
 
              1873-1917                   1868-1910                   1863-1910                                                                                          1873-1908 
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 D 

I  

E 

B 

J 

O  

K 

F 

C 

L 

P  

M 

G 

 N 

H 

B 

E 

L  

F 

 J  M 

A = A.T. van Rijckevorsel (Zie ook figuur 8.5 en figuur 8.7)  K = J.M.W.E. de la Court 
B = P.A. van Meeuwen (Zie ook figuur 8.5, figuur 8.8 en figuur 8.12) (Zie ook figuur 8.12) 
C = P.E.A. de la Court (Zie ook figuur 8.5, figuur 8.7 en figuur 8.12) L = P.M.F. van Meeuwen  
D = J.B.H. van de Mortel (Zie ook figuur 8.7 en figuur 8.8)  (Zie ook figuur 8.8 en figuur 8.9) 
E = E.J.P. van Meeuwen (Zie ook figuur 8.8, figuur 8.9 en figuur 8.12) M = G.L.H. van Lanschot 
F = L.J.A.A.A. de la Court (Zie ook figuur 8.7 en figuur 8.12)  (Zie ook figuur 8.12) 
G = A.C. van Lanschot (Zie ook figuur 8.12)   N = C.R.E. van Rijckevorsel 
H = J.J. van Rijckevorsel     (Zie ook figuur 8.9 en figuur 8.12) 
(Zie ook figuur 8.5, figuur 8.7, figuur 8.9 en figuur 8.12)  O = J.H.J. van de Mortel 
I = J.B.A. van de Mortel (Zie ook figuur 8.8 en figuur 8.12)  P = P.L. van Meeuwen 
J = V.F.J.J. van de Mortel 

G  

 

A 

 C 

H  

D 

 I K 

 N 

A = A.J.F. de Roy (Zie ook figuur 8.7)    J = V.F.J.J. van de Mortel 
B = P.A. van Meeuwen (Zie ook figuur 8.5, figuur 8.8 en figuur 8.12) K = J.B.A.J.M. Verheyen 
C = F.X. Verheyen      (Zie ook figuur 8.10 en figuur 8.12) 
(Zie ook figuur 8.5, figuur 8.7, figuur 8.8 en figuur 8.10)  L = L.C.J.A. van Meeuwen 
D = L.H. Rouppe van der Voort (Zie ook figuur 8.7)   (Zie ook figuur 8.12) 
E = E.J.P. van Meeuwen (Zie ook figuur 8.8, figuur 8.9 en figuur 8.12) M = J.M.H.J. de Grez 
F = J.H. Mahie      N = E.H.J.M. van Zinnicq Bergmann 
G = H.F. de Grez (Zie ook figuur 8.7)    (Zie ook figuur 8.12) 
H = A.A.J.M. Verheyen      
I = J.B.C.J.C.C.M. van Hugenpoth van Stockum    
(Zie ook figuur 8.7 en figuur 8.8) 
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Cluster Smits (van Eckart) – Van Oldeneel tot Oldenzeel – Ingen Housz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                1864-1916                   1878-1901 
 
 

A 

B  

  

C 

 D 

A = J.Th. Smits (Zie ook figuur 8.7) 
B = J.J. Smits van Eckart 
(Zie ook figuur 8.7, figuur 8.8 en figuur 8.12) 
C = A.F.J. Ingen Housz 
D = W.J.G. van Oldeneel tot Oldenzeel (Zie ook figuur 8.12) 

 
Legenda:               = man;                  = vrouw;               = man komt meer dan één keer voor in figuur;       = man-kind verbinding;               = huwelijk; 
cursief: man behoort niet tot de onderzoekspopulatie. 
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FIGUUR 8.12 ROOMS-KATHOLIEKE FAMILIENETWERKEN: PERIODE 1900-1918 
 
Cluster De Kuijper – Smits van Eckart 
 
 
 
 
 
 
 
 
              1842-1892 
 
 
 
 
 
 
 
                       1902-1943 
 
 
Cluster Van der Does de Willebois – De Roy van Zuidewijn – Van Hövell – Schade van Westrum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                1800-1823 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              1915-1973                  1906-1952                   1913-1968 

A 

C 

E 

F 

 

B 

D 

 

A = J.F. de Kuijper (Zie ook figuur 8.7, figuur 8.8 en figuur 8.10) 
B = J.J. Smits van Eckart (Zie ook figuur 8.7, figuur 8.8 en figuur 8.11) 
C = E.J.C.M. de Kuijper (Zie ook figuur 8.7, figuur 8.8 en figuur 8.10) 
D = Th.G.H. Smits van Eckart 
E = E.J.C.M. de Kuijper (Zie ook figuur 8.10) 
F = E.E. de Kuijper 

A 
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I  
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B  
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 J 

 

D 

 

K  

H 

A = I.J. de Roy 
B = P.J. (de) Willebois (Zie ook figuur 8.6) 
C = J.M.B.J. van der Does de Willebois 
(Zie ook figuur 8.6 en figuur 8.9) 
D = C.J. van Hövell tot Westerflier (Zie ook figuur 8.10) 
E = B.M.A.A. de Roy van Zuidewijn 
F = A.A.A.M. van der Does de Willebois 
(Zie ook figuur 8.9) 
G = P.J.J.S.M. van der Does de Willebois 
(Zie ook figuur 8.9) 
H = A.Th.J. Schade van Westrum (Zie ook figuur 8.9) 
I = B.R.C.M. de Roy van Zuidewijn 
J = C.E.A. van Hövell van Westervlier en Weezeveld 
(Zie ook figuur 8.10) 
K = F.J.M.I. van Hövell tot Westerflier 

 
 
Cluster Serraris – Van Rijckevorsel – Van Nispen tot Sevenaer – Van Oldeneel tot Oldenzeel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              1906-1948                  1907-1946                   1910-1956 

A 

C  D  

B 

  

 

E 

A = Th. Serraris 
B = W.J.G. van Oldeneel tot Oldenzeel 
(Zie ook figuur 8.11) 
C = A.B.G.M. van Rijckevorsel 
D = Th.E. Serraris 
E = C.O.M. van Nispen tot Sevenaer 
(Zie ook figuur 8.10) 
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Cluster De la Court – Van Meeuwen – Verheyen – Van de Poll – Van de Mortel – Van Lanschot – Van Zinnicq Bergmann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 1857-1858                    1867-1877                                     1873-1908 
 
 
 
 
              1907-1940                                    1902-1949                                     1905-1907                                    1911-1930 
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A = P.E.A. de la Court (Zie ook figuur 8.5, figuur 8.7 en figuur 8.11) K = J.B.A. van de Mortel 
B = P.A. van Meeuwen (Zie ook figuur 8.5, figuur 8.8 en figuur 8.11) (Zie ook figuur 8.8 en figuur 8.11) 
C = L.J.A.A. de la Court (Zie ook figuur 8.7 en figuur 8.11)  L = L.C.J.A. van Meeuwen 
D = A.C. van Lanschot (Zie ook figuur 8.11)   (Zie ook figuur 8.11) 
E = J.J. van Rijckevorsel     M = E.H.J.M. van Zinnicq Bergmann 
(Zie ook figuur 8.5, figuur 8.7, figuur 8.9 en figuur 8.11)  (Zie ook figuur 8.11) 
F = E.J.P. van Meeuwen (Zie ook figuur 8.8, figuur 8.9 en figuur 8.11) N = H.F.J.M. Verheyen 
G = J.B.A.J.M. Verheyen (Zie ook figuur 8.10 en figuur 8.11)  O = E.P. van Lanschot 
H = J.M.W.E. de la Court (Zie ook figuur 8.11)   P = E.A. van de Mortel 
I = G.L.H. van Lanschot (Zie ook figuur 8.11)   Q = E.A.E. van Meeuwen 
J = C.R.E. van Rijckevorsel     R = W.J.M. van de Poll 
(Zie ook figuur 8.9 en figuur 8.11) 

 
 
Legenda:               = man;                  = vrouw;     = man-kind verbinding;               = huwelijk; cursief: man behoort niet tot de onderzoekspopulatie. 
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FIGUUR 8.13 ROOMS-KATHOLIEKE FAMILIENETWERKEN: VAN RIJCKEVORSEL – SMITS – DE KUIJPER 
 
Huwelijken in het cluster rondom het geslacht Van Rijckevorsel (tak Van Rijckevorsel van Kessel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               1810-1842 
                                                  1848-1894                                   1849-1879 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                1881-1927                   1877-1910                   1884-1901 
 
 
 
 
                  1910-1960                        1905-1965 
 
Huwelijken in het cluster rondom het geslacht Van Rijckevorsel (adellijke tak Van Rijckevorsel) 
 
 
 
 
                                                                  1811-1813 
 
 
 
 
                                1807-1832 
 
                                                                                                                        1857-1858 
 
 
 
 
                               1846-1854  1855-1873                                                                                          1840-1862                   1842-1872 
 
 
 
 
 
 
 
 
              1885-1931                   1902-1949                                    1904-1919                                              1887-1935 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karakteristieken van deze huwelijken: 
Van Rijckevorsel van Kessel: acht huwelijken met partners uit zeven geslachten, waarvan twee met een niet-adellijke partner 
       de zes huwelijken van de mannen in de negentiende eeuw, de twee van de vrouwen in de twintigste eeuw 
       de huwelijken in de eerste helft van de negentiende eeuw met ‘Brabantse’ partners, daarna met partners niet  
       afkomstig uit Noord-Brabant 
Van Rijckevorsel:   tien huwelijken met partners uit zeven geslachten, waarvan de helft met een niet-adellijke partner 
       zeven huwelijken van mannen, drie van vrouwen 
       drie huwelijken met ‘Brabantse’ partners en één met een telg uit een ‘Limburgs’ geslacht met  
‘       Brabantse’ connecties, o.a. twee in de tweede helft van de negentiende eeuw en twee in de twintigste eeuw 
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 K L  M  J 

   N 

A = J.W. Half-Wassenaer 
B = A.Th. van Rijckevorsel van Kessel 
C = J.F. de Kuijper 
D = J.J. van Rijckevorsel 
E = J.J. Smits van Eckart 
F = J.E. Bonnike 
G = F.J.J. van Rijckevorsel van Kessel 
H = F.X.J. van Nispen tot Pannerden 
I = F.G.J. van Rijckevorsel van Kessel 
J = F.G.A.R. van Lamsweerde 
K = V.M. van Rijckevorsel van Kessel 
L = E.F.M. van Rijckevorsel van Kessel 
M = A.E.M. van Rijckevorsel van Kessel 
N = A.E. van Voorst tot Voorst 
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  B  C  

 

D E 

    F G H  
 I 

 

J  

   M N  

K L 

O  P 

A = P.M. van der Kun      I = G.E.G.C.K. Dommer van Poldersveldt 
B = G.A.M. van Bommel      J = P.A.M. van Rijckevorsel 
C = J.J. van Rijckevorsel      K = P.J.J.S.M. van der Does de Willebois 
D = A.Th. van Rijckevorsel van Kessel   L = F.H.J. de Bieberstein Rogalla Zawadska 
E = A.C. van Lanschot      M = E.A. van de Mortel 
F = A.Th.H.G. van Lamsweerde    N = Th.C.M. van Rijckevorsel 
G = F.G.A.R. van Lamsweerde    O = R.C.G.M. de Bieberstein Rogalla Zawadska 
H = C.R.E. van Rijckevorsel     P = F.J.J.M. van Rijckevorsel 
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Huwelijken in de niet-adellijke takken van het geslacht Van Rijckevorsel 
 
 
 
 
                                                                                                                                           1793-1809 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  1799-1839                                                                        1804-1806                   1827-1861 
                                                                                      1850-1853 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              1865-1905                  1862-1891                    1874-1925                  1881-1927                                     1902-1949 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              1852-1861                    1855-1898                                    1862-1907                                     1871-1891 
 
 
 
 
                                                                                      1905-1915          1918-1934                                    1906-1948 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A 

D E F  

 

G 

L 

 Q  R 

M 

S   T 

N  

H I  J 

B  C 

 

 K 

P O 

 U 

I V 

 X  Y 1  

5  

Z 2 

 

3  

W 

6 

4 

 

A = Th.C. van Rijckevorsel    Q = J.B.J.N. de van der Schueren 
B = A.T. van Rijckevorsel    R = Th.C.M.H. van Rijckevorsel 
C = P.A. van Meeuwen    S = A.M.J.Th. van Rijckevorsel 
D = A.Th. van Rijckevorsel van Kessel   T = V.M. van Rijckevorsel van Kessel 
E = J.J. van Rijckevorsel    U = E.A. van de Mortel 
F = J.F. van Rijckevorsel    V = J.F. de van der Schueren 
G = J.W. Half-Wassenaer    W = G.E.G.C.K. Dommer van Poldersveldt 
H = G.J. van Rijckevorsel    X = L.W.J.M. Verheyen 
I = B.J. van Rijckevorsel    Y = F.A.L.J. de Kuijper 
J = G.A.M. van Bommel    Z = L.F.C.H.M. de van der Schueren 
K = J.B.H. van de Mortel    1 = A.B.H. van Rijckevorsel 
L = C.J.A. van Rijckevorsel    2 = R.A.J.B.M. van Nispen tot Sevenaer 
M = J.E. Bonnike     3 = A.G.H. van Rijckevorsel 
N = F.F. Half-Wassenaer    4 = Th. Serraris 
O = C.R.E. van Rijckevorsel    5 = E.J.H.M. van Rijckevorsel 
P = J.B.A. van de Mortel    6 = A.B.G.M. van Rijckevorsel 
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Huwelijken in de geslachten Smits van Eckart en De Kuijper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              1816-1864 
                                                                                     1842-1892                  1855-1898 
 
 
 
 
              1849-1879                                                                                                                                                 1848-1894 
 
 
 
 
                                                                   1877-1880  1881-1898                  1870-1915                                              1877-1911 
 
 
 
 
                                                           1902-1943                                                                                  1909-1930 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwevenheid van de afgebeelde clusters: 
Tak Van Rijckevorsel van Kessel en adellijke tak Van Rijckevorsel: 
 F.G.A.R. van Lamsweerde 
Tak Van Rijckevorsel van Kessel en niet-adellijke tak Van Rijckevorsel: 
 J.W. Half-Wassenaer 
 J.E. Bonnike 
 V.M. van Rijckevorsel van Kessel 
Tak van Rijckevorsel van Kessel en cluster Smits van Eckart – De Kuijper: 
 J.F. de Kuijper 
 J.J. Smits van Eckart 
 F.X.J. van Nispen tot Pannerden 
 F.J.J. van Rijckevorsel van Kessel 
 F.G.J. van Rijckevorsel van Kessel 
Adellijke en niet-adellijke tak Van Rijckevorsel: 
 G.A.M. van Bommel 
 G.E.C.K. Dommer van Poldersveldt 
 E.A. van de Mortel 
 C.R.E. van Rijckevorsel 
Niet-adellijke tak Van Rijckevorsel en cluster Smits van Eckart – De Kuijper: 
 F.A.L.J. de Kuijper 
 B.J. van Rijckevorsel 

 

 A B 

F  E G  H 

C 

I  

D 

  J K 

  L   M   

P  O N  

A = M.A.J. van der Beken Pasteel   I = F.A.L.J. de Kuijper 
B = J.J. Smits van Eckart    J = F.J.J. van Rijckevorsel van Kessel 
C = J.F. de Kuijper     K = P.A.J.H. Boreel de Mauregnault 
D = B.J. van Rijckevorsel    L = E.J.C.M. de Kuijper 
E = F.G.J. van Rijckevorsel van Kessel   M = J.L.E.M. de Kuijper 
F = Th.G.H. Smits van Eckart    N = E.E. de Kuijper 
G = F.X.J. van Nispen tot Pannerden   O = E.O.J.M. van Hövell van Wezeveld en Westerflier 
H = E.J.C.M. de Kuijper    P = E.O.J. van Hövell van Westervlier en Weezeveld 

 
 
Legenda:               = man;               = vrouw;                 = man komt meer dan één keer voor in figuur;      = man-kind verbinding;               = huwelijk; 
cursief: man behoort niet tot de onderzoekspopulatie. 
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Een echtpaar uit het familienetwerk rondom de familie 
Van Rijckevorsel bestond uit jonkheer mr. F.J.J.M. 
van Rijckevorsel (1959-1935) en zijn echtgenote 
M.F.H. barones de Bieberstein Rogalla Zawadska 
(1864-1937) (Nl-HtBHIC, Fotopersbureau Het Zuiden 
en NL-HtSA). 
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TABEL 9.1 OVERZICHT PER PEILJAAR VAN HET ADELLIJK LEDENBESTAND VAN DE SOCIËTEITEN AMICITIA, SOCIËTEIT CASINO EN DE ZWARTE AREND, GEORDEND OP JAAR 

Jaar Sociëteit Prot. R.K. Onb. Gem. 
Leeft. 

Bloedv. Aanv. Gelijktijdig lidmaatschap vaders en zonen 
A % A % 

1825 Amicitia  1   65      

1830 Amicitia  1   70      
Casino 7  1   30 2  33    

1835 Amicitia   1   75       
Casino 2  2   33 2  50    

1840 Amicitia   1   80       
Casino 2  5   39 2  29    

1845 
Amicitia   1   85       
Casino 2  5   42 2  29 2  29  
Zwarte A.   2   27        

1850 Casino 2  4   43 2  33     
Zwarte A. 11  9   44 14  70 5  25 J. Bowier en H.J.J. van Rensselaer Bowier; A. Martini en H.B. Martini van Geffen; J. en G. van Beresteijn. 

1855 Casino 2  4   43 4  67 2  33  
Zwarte A. 11  10   46 15  71 5  24 A. Martini en H.B. Martini van Geffen; J. en G. van Beresteijn; M.B.W. en J. de Jonge van Zwijnsbergen. 

1860 Casino 7  8   39 2  13 2  13 H.F. en J.M.H.J. de Grez. 
Zwarte A. 9  13   46 15  68 5  23 A. Martini en H.B. Martini van Geffen; M.B.W. en J. de Jonge van Zwijnsbergen. 

1865 
Casino 5  7   46 2  18 2  18 H.F. en J.M.H.J. de Grez. 

Zwarte A. 14  16   50 21  72 6  21 A. Martini en H.B. Martini van Geffen;  G. en J. van Beresteijn; J.F. en L.F.C.H.M. de van der Schueren; E.J.P. en P.M.F. van 
Meeuwen; J.C.F. en W.J. d’Aulnis de Bourouill. 

1870 
Casino 8  7   44 6  43 2  14 J.C.F. en W.J. d’Aulnis de Bourouill. 

Zwarte A. 13  16   47 17  63 6  22 J.F. en L.F.C.H.M. de van der Schueren; E.J.P. en P.M.F. van Meeuwen; J.C.F. en W.J. d’Aulnis de Bourouill; E.J.C.M. en 
J.L.E.M. de Kuijper. 

1875 

Amicitia   1   35        
Casino 5  9   48 4  31 4  31  

Zwarte A. 11  19   50 17  61 9  32 J.F. en L.F.C.H.M. de van der Schueren; J.C.F. en W.J. d’Aulnis de Bourouill; E.J.C.M. en J.L.E.M. de Kuijper; F.G.J. en W.J. 
van Rijckevorsel van Kessel. 

1880 

Amicitia   3   46        
Casino 4  13   44 6  35 4  26 L.B.C.L. en A.F.O. van Sasse van Ysselt;  P.J.A.M. en F.M.W. van der Does de Willebois. 

Zwarte A. 7  26   49 18  55 7  21 J.F. en L.F.C.H.M. de van der Schueren; F.J.J. en E.F.M. van Rijckevorsel van Kessel; J.B.A.J.M. en F.X.A. Verheyen; L.B.C.L. 
en A.F.O. van Sasse van Ysselt; J.M.B.J. en P.J.J.S.M. en A.A.A.M. van der Does de Willebois. 

1885 Amicitia   3   51        
Casino 3  16   46 9  47 4  21 L.B.C.L. en A.F.O. van Sasse van Ysselt;  P.J.A.M. en F.M.W. van der Does de Willebois. 

1885 Zwarte A. 6  23   46 15  52 6  21 J.B.A.J.M. en F.X.A. en H.F.J.M. Verheyen; L.B.C.L. en A.F.O. en C.A.J. van Sasse van Ysselt; J.M.B.J. en P.J.J.S.M. en 
A.A.A.M. van der Does de Willebois. 

1890 

Amicitia   2   49        

Casino 9  20   47 12  44 9  33 L.B.C.L. en A.F.O. van Sasse van Ysselt;  P.J.A.M. en F.M.W. van der Does de Willebois; J.B.A.J.M. en F.X.A. en H.F.J.M. 
Verheyen. 

Zwarte A. 7  26   48 15  45 15  45 J.B.A.J.M. en F.X.A. en H.F.J.M. Verheyen; L.B.C.L. en A.F.O. en C.A.J. van Sasse van Ysselt; J.M.B.J. en P.J.J.S.M. en 
A.A.A.M. van der Does de Willebois. 
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Jaar Sociëteit Prot. R.K. Onb. Gem. 
Leeft. 

Bloedv. Aanv. Gelijktijdig lidmaatschap vaders en zonen 
A % A % 

1895 
Amicitia   2   54        
Casino   1   30        
Zwarte A. 6  25   47 15  48 11  36 J.B.A.J.M. en F.X.A. en H.F.J.M. Verheyen; L.B.C.L. en A.F.O. en C.A.J. van Sasse van Ysselt. 

1900 
Amicitia   2   59        
Casino   1   35        
Zwarte A. 5  18   50 10  43 8  35  

1905 
Amicitia   1   62        
Casino   1   40        
Zwarte A. 5  19   51 9  38 9  38  

1910 
Amicitia   1   67        
Casino   1   45        
Zwarte A. 3  20  1 50 12  52 9  39 J.L.E.M. en O.EC. de Kuijper. 

1918 Casino   4   39        
Zwarte A. 6  16  1 45 10  45 7  32  

 
Legenda: Prot: aantal protestantse leden; R.K.: aantal rooms-katholieke leden; Onb.: aantal leden van wie de godsdienst niet bekend is of die niet protestant of rooms-katholiek waren; A: aantal bloed- en aanverwanten onder de 
leden; %: percentage leden dat bloed- of aanverwant was van een ander lid.  
Bron:  Amicitia:   NL-HtSA, 170, AsA, doos 11, Reglement 1898; doos 12, Rekeningen 1814-1913. 

Casino: NL-HtSA, 482, ASC, Notulen algemene ledenvergaderingen 1828-1853; inv.nrs. 6-7, Notulen van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen 1856-1895, 1914-1935; inv.nr.: 52, reglementen 1839-
1968; Naamlijst leden Casino (1890). 

Zwarte Arend: NL-HtSA, 171, AsZA, inv.nrs. 1-2, Notulen commissarissen- en algemene ledenvergaderingen 1861-1907; inv.nr. 7, reglementen 1856, 1867, 1876, 1887, 1906, 1916; inv.nr. 12, Ledenboek 1889-
1896; inv.nrs. 24-102, rekeningen 1838/39 t/m 1918/19. 

 
 
TABEL 9.2 OVERZICHT PER PEILJAAR VAN HET ADELLIJK LEDENBESTAND VAN DE GENOOTSCHAPPEN ILLUSTRE LIEVE VROUWE BROEDERSCHAP, BROEDERSCHAP VAN SINT-
LUCAS EN PROVINCIAAL GENOOTSCHAP VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, GEORDEND OP JAAR 

Jaar Genoot-
schap 

Prot. R.K. Onb. Gem. 
Leeft. 

Bloedv. Aanv. Gelijktijdig lidmaatschap van vaders en zonen 
A % A % 

1820 ILVB 2  2   59      
1825 ILVB 3  3   61      
1830 ILVB 7  4   45 6  55 5  45 W.H. en H.A. van Thije Hannes; P.E.A. en L.J.A.A. de la Court. 

1835 ILVB 6  9   48 12  80 4  27 W.H. en H.A. van Thije Hannes; P.E.A. en L.J.A.A. de la Court; J.W. en F.F. Half-Wassenaer; P.A. en E.J.P. van Meeuwen. 
St.Lucas 2  8   51 5  50    P.A. en E.J.P. van Meeuwen; P.E.A. en L.J.A.A. en J.P.J.A. de la Court. 

1840 

ILVB 6  9   54 12  80 3  20 W.H. en H.A. van Thije Hannes; P.E.A. en L.J.A.A. de la Court; J.W. en F.F. Half-Wassenaer; P.A. en E.J.P. van Meeuwen. 
St.Lucas 8  11   54 13  68 2  11 H.B. en A. Martini; W.H. en H.A. van Thije Hannes; P.A. en E.J.P. van Meeuwen; P.E.A. en L.J.A.A. de la Court. 

GKW 17  12   50 12  41 4  14 J.B.J.H.O.A. en J.B.C.J.C.C.M. van Hugenpoth van Stockum; H.B. en A. Martini; P.A. en E.J.P. van Meeuwen; W.H. en H.A. 
en J.F. van Thije Hannes. 

1845 

ILVB 9  10   54 13  68 3  16 W.H. en H.A. van Thije Hannes;  P.E.A. en L.J.A.A. de la Court; P.A. en E.J.P. van Meeuwen; F.X. en J.B.A.J.M. Verheyen. 

St.Lucas 8  13   55 16  76 4  19 H.B. en A. Martini; P.A. en E.J.P. van Meeuwen; W.H. en H.A. van Thije Hannes; P.E.A. en L.J.A.A. de la Court; A.Th. en 
F.G.J. van Rijckevorsel van Kessel;  F.X. en J.B.A.J.M. Verheyen. 

GKW 16  14   49 13  43 10  33 A. Martini en H.B. Martini van Geffen; P.A. en E.J.P. van Meeuwen; F.X. en J.B.A.J.M. Verheyen; W.H. en H.A. en J.F. van 
Thije Hannes; H.B. en A. en E.M.A. Martini. 

1850 
ILVB 10  9   50 10  53 6  32 F.X. en J.B.J.A.M. Verheyen; M.B.W. en J. de Jonge van Zwijnsbergen; C.F. en C.F. Wesselman. 
St.Lucas 5  8   49 8  62 4  31 F.X. en J.B.J.A.M. Verheyen. 
GKW 12  14   46 13  50 7  27 A. Martini en H.B. Martini van Geffen; F.X. en J.B.A.J.M. en L.W.J.M. Verheyen. 
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Jaar Genoot-
schap 

Prot. R.K. Onb. Gem. 
Leeft. 

Bloedv. Aanv. Gelijktijdig lidmaatschap van vaders en zonen 
A % A % 

1855 
ILVB 7  9   49 5  31 4  25 M.B.W. en J. de Jonge van Zwijnsbergen. 
St.Lucas 5  6   51 4  36 2  18  
GKW 9  15  1 47 14  56 7  28 A. Martini en H.B. Martini van Geffen; A.J.L. en D.Th.A. van den Bogaerde van Terbrugge. 

1860 
ILVB 8  12   47 9  45 5  25 E.J.P. en P.M.F. van Meeuwen; J.J. en C.R.E. van Rijckevorsel; M.B.W. en J. en W.G. de Jonge van Zwijnsbergen 
St.Lucas 6  8   54 4  31 4  31  
GKW 12  20   47 19  59 9  28 A. Martini en H.B. Martini van Geffen; E.J.P. en P.M.F. van Meeuwen; C.J. en C.E.J.F. van Nispen tot Pannerden. 

1865 

ILVB 8  11   47 4  21 4  21 E.J.P. en P.M.F. van Meeuwen. 
St.Lucas 6  8   51 2  14 2  14  

GKW 13  19   48 21  66 11  34 A. Martini en H.B. Martini van Geffen; E.J.P. en P.M.F. van Meeuwen; C.J. en C.E.J.F. van Nispen tot Pannerden; E.J.C.M. en 
J.L.E.M. de Kuijper; H.F. en J.M.H.J. de Grez. 

1870 

ILVB 6  14   49 7  35 7  35 E.J.C.M. en J.L.E.M. de Kuijper; E.J.P. en P.M.F. en L.C.J.A. van Meeuwen. 
St.Lucas 5  7   51 4  33 2  17  

GKW 16  18   49 13  38 10  29 E.J.P. en P.M.F. van Meeuwen;  C.J. en C.E.J.F. van Nispen tot Pannerden; E.J.C.M. en J.L.E.M. de Kuijper; H.F. en J.M.H.J. 
de Grez; J.C.F. en W.J. d’Aulnis de Bourouill. 

1875 
ILVB 6  15   47 10  48 9  43 E.J.C.M. en J.L.E.M. de Kuijper; F.G.J. en W.J. van Rijckevorsel van Kessel; J. en M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen. 
St.Lucas 6  8   50 4  29     
GKW 17  14   49 12  39 11  35 E.J.C.M. en J.L.E.M. de Kuijper;  J.C.F. en W.J. d’Aulnis de Bourouill. 

1880 
ILVB 7  16   49 10  43 8  35 E.J.C.M. en J.L.E.M. de Kuijper;  J. en M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen. 
St.Lucas 3  10   53 6  46 2  15  
GKW 14  20   50 13  38 9  26 J.M.B.J. en P.J.J.S.M. en A.A.A.M. van der Does de Willebois. 

1885 

ILVB 6  17   48 9  39 7  30 E.J.C.M. en J.L.E.M. de Kuijper. 
St.Lucas 3  11   49 7  50 2  14 J.B.A.J.M. en F.X.A. Verheyen. 

GKW 12  23  1 50 17  47 9  25 J.B.A.J.M. en E.J.B.J.M. Verheyen; J.O. en J.J.F. de Jong van Been en Donk; L.B.C.L. en A.F.O. en C.A.J. van Sasse van 
Ysselt;  J.M.B.J. en P.J.J.S.M. en A.A.A.M. van der Does de Willebois. 

1890 
ILVB 6  18   47 11  46 9  38 P.M.F. en P.L. van Meeuwen. 
St.Lucas 1  11   53 7  58 2  17  
GKW 9  21  1 50 17  55 10  32 J.B.A.J.M. en E.J.B.J.M. Verheyen; L.B.C.L. en A.F.O. en C.A.J. van Sasse van Ysselt. 

1895 
ILVB 6  19   47 11  44 6  24 P.M.F. en P.L. van Meeuwen; P.J. en F.L.H.J. Bosch van Drakestein. 
St.Lucas   9   57 8  89 2  22  
GKW 7  24  1 52 15  47 11  34 J.B.A.J.M. en E.J.B.J.M. Verheyen;  P.M.F. en P.L. van Meeuwen; L.B.C.L. en A.F.O. en C.A.J. van Sasse van Ysselt. 

1900 

ILVB 8  19   48 14  52 7  26 P.M.F. en P.L. van Meeuwen; L.C.J.A. en E.A.E. van Meeuwen; M.A. en M.W. Snoeck;  P.J. en F.L.H.J. Bosch van Drakestein. 
St.Lucas   1   63        

GKW 7  25  1 50 17  52 14  42 P.M.F. en P.L. van Meeuwen; L.C.J.A. en E.A.E. van Meeuwen; M.A. en M.W. Snoeck; v L.B.C.L. en A.F.O. en C.A.J. van 
Sasse van Ysselt. 

1905 
ILVB 8  18   51 12  46 11  42 P.M.F. en P.L. van Meeuwen; L.C.J.A. en E.A.E. van Meeuwen; M.A. en M.W. Snoeck. 

GWK 8  26   51 15  44 19  56 P.M.F. en P.L. van Meeuwen; L.C.J.A. en E.A.E. van Meeuwen; M.A. en M.W. Snoeck; L.B.C.L. en A.F.O. van Sasse van 
Ysselt; A.Th.H.G. en J.W.A.M. van Lamsweerde. 

1910 
ILVB 7  22   50 14  48 10  34 P.M.F. en P.L. van Meeuwen; L.C.J.A. en E.A.E. van Meeuwen; M.A. en M.W. Snoeck; F.J.J.M. en M.C. van Rijckevorsel; 

Th.G.M. Smits van J.Th.M. Smits van Oyen. 

GWK 11  23   54 15  44 18  53 P.M.F. en P.L. van Meeuwen; L.C.J.A. en E.A.E. van Meeuwen; M.A. en M.W. Snoeck; B.M.A.A. en B.R.C.M. de Roy van 
Zuidewijn. 

1918 
ILVB 4  19   50 11  48 5  22 L.C.J.A. en E.A.E. van Meeuwen; Th.G.M. Smits van J.Th.M. Smits van Oyen; A.A.A.M. en P.J.O. van der Does de Willebois; 

F.J.J.M. en R.E. en F.L.J. van Rijckevorsel. 

GKW 7  31   51 20  53 24  63 L.C.J.A. en E.A.E. van Meeuwen; F.J.J.M. en R.E. van Rijckevorsel; A.A.A.M. en P.J.O. van der Does de Willebois; B.M.A.A. 
en B.R.C.M. en F.E.M. de Roy van Zuidewijn; C.O.M. en F.J.M. en C.M.O. van Nispen tot Sevenaer. 
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Legenda: P: aantal protestantse leden; RK: aantal rooms-katholieke leden; O.: aantal leden van wie de godsdienst niet bekend is of die niet protestant of rooms-katholiek waren; A: aantal bloed- en aanverwanten onder de 
leden; %: percentage leden dat bloed- of aanverwant was van een ander lid. 
Bron:  ILVB: Nl-HtBHIC, 1232, ILVB, inv.nr. 250, Lijsten van leden in periode 1318-1993. 

GKW: Nl-HtBHIC, 216, GKW, inv.nrs. 1-7, Handelingen van het Provinciaal Genootschap 1837-1875; inv.nrs.10-11, Handelingen van het Provinciaal Genootschap 1885-1909; inv.nrs. 51-52, Staten van leden 
1836-1949. 

Almanak voor de provincie Noord-Braband; Almanak voor de provincie Noord-Brabant; Jaarboek voor de Provincie Noord-Brabant; Noordbrabantsche Almanak; Noordbrabantsch jaarboekje. 
 
 
TABEL 9.3 OVERZICHT VAN DE RIDDERSCHAPSLEDEN DIE TIJDENS DAT LIDMAATSCHAP GELIJKTIJDIG LID ZIJN GEWEEST VAN MEER DAN ÉÉN SOCIËTEIT EN / OF GENOOTSCHAP, 
GEORDEND OP PEILJAAR 

Naam Rel. Peiljaren Sociëteiten Genootschappen 

P.E.A. de la Court R.K. 1825 1830 Amicitia ILVB 
1835 1840 1845 Amicitia ILVB St. Lucas 

H.A. van Thije Hannes Prot. 
1830 1835 Casino ILVB 
1840 1845 Casino ILVB St. Lucas GKW 
1850 1855 Casino Zwarte Arend ILVB St. Lucas GKW 

L.J.A.A. de la Court R.K. 
1835 1840 1845  ILVB St. Lucas 
1850 Zwarte Arend ILVB St. Lucas 
1855 1860 Zwarte Arend ILVB St. Lucas GKW 

J.P.J.A. de la Court R.K. 1835 1840 Casino St. Lucas 

A. Martini Prot. 
1835  ILVB St. Lucas 
1840 1845  ILVB St. Lucas GKW 
1850 1855 1860 1865 Zwarte Arend ILVB St. Lucas GKW 

W.H. van Thije Hannes Prot. 1835  ILVB St. Lucas 
1840 1845  ILVB St. Lucas GKW 

F.X. Verheyen R.K. 1835  ILVB St. Lucas 
1840 1845 1850  ILVB St. Lucas GKW 

G. van Beresteijn Prot. 
1840  St. Lucas GKW 
1845  ILVB St. Lucas GKW 
1850 1855 1860 1865 1870 1875 1880 Zwarte Arend ILVB St. Lucas GKW 

A.J.L. van den Bogaerde van Terbrugge R.K. 1840  St. Lucas GKW 

J. Bowier Prot. 1840  ILVB GKW 
1850 Zwarte Arend ILVB 

J.B.J.H.O.A. van Hugenpoth van Stockum R.K. 1840  St. Lucas GKW 

M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen Prot 1840 1845  St. Lucas GKW 
1850 1855 1860 Zwarte Arend ILVB St. Lucas GKW 

H.B. Martini Prot. 1840 1845  St. Lucas GKW 
P.A. van Meeuwen R.K. 1840 1845  ILVB St. Lucas GKW 
A.Th. van Rijckevorsel van Kessel R.K. 1840 1845 Casino ILVB St. Lucas 
J.D. van Tuyll van Serooskerken Prot. 1840  St. Lucas GKW 
A.J.J.C. de Voocht R.K. 1840 1845  St. Lucas GKW 

J.G.H.A. van Hugenpoth R.K. 

1845  St. Lucas GKW 
1850 1860 Zwarte Arend ILVB St. Lucas GKW 
1855 Casino Zwarte Arend ILVB St. Lucas GKW 
1865 1870 1875 1880 1885 Zwarte Arend ILVB GKW 
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Naam Rel. Peiljaren Sociëteiten Genootschappen 

E.J.C.M. de Kuijper R.K. 

1845 Zwarte Arend St. Lucas GKW 
1850 1855 Zwarte Arend ILVB St. Lucas GKW 
1860 1865 1870 Casino Zwarte Arend ILVB St. Lucas GKW 
1875 Casino Zwarte Arend ILVB GKW 
1880 Casino Zwarte Arend ILVB 
1885 Casino ILVB 

E.J.P. van Meeuwen R.K. 
1845 1850 Casino ILVB St. Lucas GKW 
1855  ILVB St. Lucas GKW 
1860 1865 1870 Zwarte Arend ILVB St. Lucas GKW 

J.J. Smits van Eckart R.K. 1845  St. Lucas GKW 

J.B.C.J.C.C.M. van Hugenpoth van Stockum R.K. 
1850 1855 Casino GKW 
1860 1865 Casino Zwarte Arend St. Lucas GKW 
1870 1875 Zwarte Arend GKW 

F.G.J. van Rijckevorsel van Kessel R.K. 

1850  ILVB St. Lucas GKW 
1855 Zwarte Arend ILVB St. Lucas GKW 
1860 1865 Casino Zwarte Arend ILVB St. Lucas GKW 
1870 1875 Casino Zwarte Arend ILVB St. Lucas 

Ch.P. de Senarclens de Grancy Prot. 1850 1855 1860 1875 Zwarte Arend GKW 

J.B.A.J.M. Verheyen R.K.  1850 1855 1860 1865 1870 1875 1880 1885 1895 Zwarte Arend ILVB St. Lucas GKW 
1890 Casino Zwarte Arend ILVB St. Lucas GKW 

J. de Jonge van Zwijnsbergen Prot. 
1860 Casino Zwarte Arend ILVB 
1865 1870 Casino Zwarte Arend ILVB St. Lucas GKW 
1875 1880  ILVB St. Lucas GKW 

D.L.W. van Hardenbroek Prot. 1865 Zwarte Arend ILVB GKW 
1870 1875  ILVB GKW 

J.M.H.J. de Grez R.K. 1875 1880 1885 1890 Casino Zwarte Arend ILVB St. Lucas GKW 
1895 Zwarte Arend ILVB St. Lucas GKW 

P.M.F. van Meeuwen R.K. 

1875 1880 1885 1890 Casino Zwarte Arend ILVB St. Lucas GKW 
1895 1900 Zwarte Arend ILVB St. Lucas GKW 
1905 Zwarte Arend ILVB GKW 
1910  ILVB GKW 

H.J.J. van Rijckevorsel van Kessel R.K. 
1875 Zwarte Arend GKW 
1880 1885 Amicitia Zwarte Arend GKW 
1890 Casino Zwarte Arend GKW 

M.A. Snoeck Prot. 
1875 Casino Zwarte Arend ILVB GKW 
1880 1885 1890 Casino Zwarte  Arend ILVB St. Lucas GKW 
1895 1900 1905 1910  ILVB GKW 

J.M.W.E. de la Court R.K. 
1880 1885 1890 Amicitia Casino Zw. Arend St. Lucas GKW 
1895 Amicitia Zwarte Arend St. Lucas GKW 
1900 Amicitia GKW 

L.C.J.A. van Meeuwen R.K. 

1880 1885 1890 Casino Zwarte Arend ILVB St. Lucas GKW 
1895 Zwarte Arend ILVB St. Lucas GKW 
1900 1905 1910 Zwarte Arend ILVB GKW 
1918  ILVB GKW 

L.F.C.H.M. de van der Schueren R.K. 1880 Zwarte Arend ILVB St. Lucas 
1885 1890  ILVB St. Lucas 
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Naam Rel. Peiljaren Sociëteiten Genootschappen 
F.A.G.A. Boreel de Mauregnault R.K. 1885 Casino ILVB GKW 

F.J.J.M. van Rijckevorsel R.K. 
1885 1918  ILVB GKW 
1890 Casino Zwarte Arend ILVB GKW 
1895 1900 1905 1910 Zwarte Arend ILVB GKW 

F.X.J.M. Verheyen R.K. 1885 1890 Casino Zwarte Arend St. Lucas GKW 
1895 1900 Zwarte Arend GKW 

P.J.J.S.M. van der Does de Willebois R.K. 
1890 1895 Amicitia Zwarte Arend St. Lucas GKW 
1900 1905 1910 Amicitia Zwarte Arend GKW 
1918 Zwarte Arend GKW 

J.L.E.M. de Kuijper R.K. 1890 1895 1900 1905 1910 Zwarte Arend ILVB GKW 
C.L.M.E.J.E. Speyart van Woerden R.K. 1890 Casino Zwarte Arend  

B.M.A.A. de Roy van Zuidewijn R.K. 1895 Zwarte Arend St. Lucas GKW 
1900 1905 1910 Zwarte Arend GKW 

G.J.A. de Senarclens de Grancy Prot. 1895 1900 1905 1910 Zwarte Arend GKW 

A.A.A.M. van der Does de Willebois R.K. 
1900 Zwarte Arend GKW 
1905 1910 Zwarte Arend ILVB GKW 
1918  ILVB GKW 

A.F.O. van Sasse van Ysselt R.K. 1900 1905 1910 Zwarte Arend GKW 
F.X.A. Verheyen R.K. 1900 1905 1910 Zwarte Arend GKW 
J.B.W. van Hugenpoth R.K. 1905 1910 1918 Casino Zwarte Arend GKW 
J.C.P.E. van Meeuwen R.K. 1905 Zwarte Arend GKW 

Th.C.M. van Rijckevorsel R.K. 1905 1910 Zwarte Arend ILVB GKW 
1918  ILVB GKW 

A.Th.J. Schade van Westrum R.K. 1905 1910 1918 Zwarte Arend GKW 

S.J. van Tuyll van Serooskerken Prot. 1905 1910  ILVB GKW 
1918 Zwarte Arend ILVB GKW 

Th. Serraris R.K. 1910 Zwarte Arend ILVB GKW 
1918  ILVB GKW 

Th.G.M. Smits R.K. 1910 Zwarte Arend ILVB GKW 
1918  ILVB GKW 

P.L. van Meeuwen R.K. 1918  ILVB GKW 
M.W. Snoeck Prot 1918 Zwarte Arend ILVB GKW 

 
Legenda: Rel.: religie; jaar: eerste c.q. enige peiljaar; jaar: laatste peiljaar. 
Bron: Zie tabel 9.1 en tabel 9.2. 
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TABEL 9 4 OVERZICHT VAN DE RIDDERSCHAPSLEDEN DIE VOOR OF NA DAT LIDMAATSCHAP GELIJKTIJDIG LID 
ZIJN GEWEEST VAN MEER DAN ÉÉN SOCIËTEIT EN / OF GENOOTSCHAP, GEORDEND OP PEILJAAR 

Naam Rel. Peiljaren Sociëteiten Genoot-schappen 

E.J.P. van Meeuwen R.K. 
1835 Casino ILVB St. Lucas 

1840 Casino  ILVB St. Lucas 
GKW 

J.G.H.A. van Hugenpoth R.K. 1840  St. Lucas GKW 
J.B.C.J.C.C.M. van Hugenpoth van 
 Stockum R.K. 1840 1845 Casino GKW 

F.G.J. van Rijckevorsel van Kessel R.K. 1845  ILVB Sr. Lucas 
GKW 

J.B.A.J.M. Verheyen R.K. 1845  ILVB St. Lucas 
GKW 

J. de Jonge van Zwijnsbergen Prot. 1855 Zwarte Arend ILVB 
H.J.J. van Rijckevorsel van Kessel R.K. 1855 1860 1865 1870 Zwarte Arend GKW 
H.F. de Grez R.K. 1860 1865 Casino GKW 

P.M.F. van Meeuwen R.K. 
1860  ILVB GKW 
1865 Zwarte Arend ILVB GKW 
1870 Casino Zwarte Arend ILVB GKW 

C.R.E. van Rijckevorsel R.K. 

1860 Zwarte Arend ILVB GKW 

1865 Zwarte Arend ILVB St. Lucas 
GKW 

1870 1875 Casino Zwarte Arend ILVB St. Lucas 
GKW 

M.A. Snoeck Prot. 1860 Casino ILVB GKW 
1865 1870 Casino Zwarte Arend ILVB GKW 

A.A.J.M. Verheyen R.K. 1860 Zwarte Arend GKW 

J. Custis R.K. 1865 Zwarte Arend GKW 
1870 1875 1880 Zwarte Arend ILVB GKW 

J.M.H.J. de Grez R.K. 1865 1870 Casino Zwarte Arend ILVB St. Lucas 
GKW 

J.L.E.M. de Kuijper R.K. 1870 1875 1880 1885 Zwarte Arend ILVB GKW 

L.F.C.H.M. de van der Schueren R.K. 1870 Zwarte Arend ILVB GKW 
1875 Zwarte Arend ILVB St. Lucas 

L.C.J.A. van Meeuwen R.K. 1870 Casino ILVB 
1875 Casino Zwarte Arend ILVB GKW 

J.M.W.E. de la Court R.K. 1875 Amicitia Casino Zw. 
Arend St. Lucas 

Th. Serraris R.K. 1875 1895 1900 1905 Zwarte Arend ILVB GKW 
1880 1885 1890 Casino Zwarte Arend ILVB GKW 

A.A.A.M. van der Does de Willebois R.K. 1880 1885 1890 1895 Zwarte Arend St. Lucas GKW 
P.J.J.S.M. van der Does de Willebois R.K. 1880 1885 Amicitia Zwarte Arend St. Lucas GKW 
D.L.W. van Hardenbroek1 Prot. 1880 1885  ILVB GKW 

A.F.O. van Sasse van Ysselt R.K. 1880 1885 Casino Zwarte Arend GKW 
1890 1895 Zwarte Arend GKW 

F.X.J.M. Verheyen R.K. 1880 Casino St. Lucas GKW 

F.X.A. Verheyen R.K. 
1885 Casino Zwarte Arend St. Lucas 
1890 Casino Zwarte Arend St. Lucas GKW 
1895 Zwarte Arend GKW 

H.F.J.M. Verheyen R.K. 1885 1890 Casino Zwarte Arend  

J.B.W. van Hugenpoth R.K. 1890 Casino Zwarte Arend  
1895 Casino Zwarte Arend GKW 

G.J.A. de Senarclens de Grancy Prot. 1890 Casino Zwarte Arend GKW 
P.L. van Meeuwen R.K. 1895 1900 1905 1910  ILVB GKW 
Th.C.M. van Rijckevorsel R.K. 1895 1900 Zwarte Arend ILVB GKW 
A.Th.J. Schade van Westrum R.K. 1900 Zwarte Arend GKW 
M.W. Snoeck Prot. 1900 1905 1910 Zwarte Arend ILVB GKW 

 
Toelichting: 1 na het lidmaatschap van de ridderschap. 
Legenda: Rel.: religie; jaar: eerste c.q. enige peiljaar; jaar: laatste peiljaar. 
Bron: Zie tabel 9.1 en tabel 9.2. 
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TABEL 9 5 OVERZICHT VAN POPULATIELEDEN DIE GEEN LID ZIJN GEWEEST VAN DE RIDDERSCHAP, MAAR WEL 
GELIJKTIJDIG LID ZIJN GEWEEST VAN MEER DAN ÉÉN SOCIËTEIT EN / OF GENOOTSCHAP, GEORDEND OP PEIL-
JAAR 

Naam Rel. Peiljaren Sociëteiten Genoot-schappen 
D. Bowier Prot. 1830 Casino ILVB 

E.C.B. van Rappard Prot. 
1840 1845 Casino St. Lucas GKW 
1850 1855 1860 Casino Zwarte Arend St. Lucas GKW 
1865  St. Lucas GKW 

O.J.H. van Limburg Stirum Prot. 1845 1850  ILVB GKW 

L.W.J.M. Verheyen R.K. 
1845 Casino Zwarte Arend  
1850 1855 1860 
1865 Casino Zwarte Arend GKW 

C.F. Wesselman Prot. 1845 1850  ILVB GKW 
F.F. Half-Wassenaer R.K. 1850 Zwarte Arend ILVB 

L.B.C.L. van Sasse van Ysselt R.K. 

1850 1855 Casino Zwarte Arend  
1860 1865 1870 
1875 1880 1885 
1890 

Casino Zwarte Arend GKW 

1895 Zwarte Arend GKW 

C.J. van Nispen tot Pannerden R.K. 1855 1860 1865 
1875  ILVB GKW 

C.F. Wesselman Prot. 1855 Zwarte Arend ILVB GKW 
1860 1865 1870  ILVB GKW 

J.C.F. d’Aulnis de Bourouill Prot. 1860 1865 1870 
1875 Casino Zwarte Arend St. Lucas GKW 

P.J. Bosch van Drakestein R.K. 
1860 1865  ILVB St. Lucas 
1870 1875 1880 
1885 1890  ILVB St. Lucas 

GKW 
G.E.G.C.K. Dommer van Poldersveldt R.K. 1860  ILVB GKW 

J.J.F. de Jong van Beek en Donk Prot. 
1860 Casino GKW 
1880 Casino Zwarte Arend ILVB 
1885 1890 Casino Zwarte Arend ILVB GKW 

H.F. de Senarclens de Grancy Prot. 1860 1865 Zwarte Arend GKW 

P.J. van der Does de Bye  1865 1870 1875 Casino Zwarte Arend GKW 
1880 Zwarte Arend GKW 

W.G. de Jonge van Zwijnsbergen Prot. 
1865 Zwarte Arend ILVB 
1870 Zwarte Arend ILVB St. Lucas 
1875  ILVB St. Lucas 

W.J. d’Aulnis de Bourouill Prot. 1870 Casino Zwarte Arend GKW 

J.A.F.L. van Heeckeren Prot. 1870 Zwarte Arend GKW 
1875 Zwarte Arend St. Lucas GKW 

A.F. de Savornin Lohman Prot. 1870 1875 1880 Casino Zwarte Arend GKW 
1885  St. Lucas GKW 

J.G.G. von Schmidt auf Altenstadt Prot. 1870 Zwarte Arend St. Lucas 
S. Laman Trip Prot. 1875 Zwarte Arend GKW 
W.J. van Rijckevorsel van Kessel R.K. 1875 1880 Zwarte Arend ILVB 

C.P.J. Bosch van Drakestein R.K. 1880 Casino Zwarte Arend  
1885 1890 Casino Zwarte Arend GKW 

J.M.B.J. van der Does de Willebois R.K. 1880 1885 1890 Zwarte Arend GKW 

P.J.A.M. van der Does de Willebois R.K. 1880 Casino ILVB GKW 
1885 1890 Casino ILVB 

C.M. de Girard de Mielet van Coehoorn Prot. 1880 1885 1895 Casino Zwarte Arend  
E.F. van Rijckevorsel van Kessel R.K. 1880 1885 Casino Zwarte Arend ILVB GKW 
E.F.M. van Rijckevorsel van Kessel R.K. 1880 Zwarte Arend GKW 

L.A. Sandberg  1880 1885 Zwarte Arend GKW 
1890 Casino Zwarte Arend GKW 

A.M.K.W. van Ittersum Prot. 
1885 1890 Zwarte Arend ILVB St. Lucas 

GKW 

1895  ILVB St. Lucas 
GKW 

C.A.J. van Sasse van Ysselt R.K. 1885 1895 1900 Zwarte Arend GKW 
1890 Casino Zwarte Arend GKW 

R.C.G.M. de Bieberstein Rogalla  
Zawadska R.K. 

1890  Casino Zwarte Arend ILVB GKW 
1895 Zwarte Arend ILVB GKW 
1900 1905 1910 
1918  ILVB GKW 

A.J.J. van Styrum Prot. 
1890 Casino Zwarte Arend ILVB GKW 
1895 1900 1905 Zwarte Arend ILVB GKW 
1910  ILVB GKW 

F.L.H.J. Bosch van Drakestein R.K. 1895 1900 1905 Zwarte Arend ILVB GKW 
1910  ILVB GKW 
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Naam Rel. Peiljaren Sociëteiten Genoot-schappen 

A.E.J. van Voorst tot Voorst R.K. 1895 1900 1905 
1910 1918  ILVB GKW 

E.A.E. van Meeuwen R.K. 1900 1905 1910 
1918  ILVB GKW 

C.O.M. van Nispen tot Sevenaer R.K. 1905 1910 1918 Zwarte Arend GKW 
C.E.A. van Hövell van Westervlier en 
Weezeveld R.K. 1910 1918 Zwarte Arend GKW 

A.J.M.G. de la Court R.K. 1918 Zwarte Arend ILVB GKW 
P.J.O. van der Does de Willebois R.K. 1918 Zwarte Arend ILVB GKW 
G.E.F.J. de Kuijper R.K. 1918 Casino Zwarte Arend  
G.J. Laman Trip Prot. 1918 Zwarte Arend ILVB 
J.H. de Ranitz Prot. 1918 Zwarte Arend GKW 
E.M. van Rijckevorsel R.K. 1918 Casino Zwarte Arend  
R.E. van Rijckevorsel R.K. 1918  ILVB GKW 
F.E.M. de Roy van Zuidewijn R.K. 1918 Casino GKW 
E.C.F.X. Verheyen R.K. 1918 Zwarte Arend ILVB 

 
Legenda: Rel.: religie; jaar: eerste c.q. enige peiljaar; jaar: laatste peiljaar. 
Bron: Zie tabel 9.1 en tabel 9.2. 
 
 
TABEL 9.6 OVERZICHT VAN DE RIDDERSCHAPSLEDEN DIE ZOWEL BESTUURDER VAN DE RIDDERSCHAP ZIJN 
GEWEEST ALS GELIJKTIJDIG BESTUURSLID VAN ÉÉN OF MEER SOCIËTEITEN EN / OF GENOOTSCHAPPEN, GE-
ORDEND OP PEILJAAR 

Naam Rel. Peiljaren Sociëteiten Genootschappen 
J.W. Half-Wassenaer R.K. 1820 1825 1830 1835  ILVB 

A. Martini Prot. 
1830 1835  ILVB 
1840  ILVB St. Lucas GKW 
1845 1850 1855 1860 1865  ILVB GKW 

F.X. Verheyen R.K. 1840 1845  GKW 

E.J.P. van Meeuwen R.K. 1845 Casino GKW 
1870  ILVB GKW 

L.J.A.A. de la Court R.K. 1850 Zwarte Arend  
1855 1860 1865  ILVB 

J.G.H.A. van Hugenpoth R.K. 

1850 Zwarte Arend  

1855 Casino Zwarte 
Arend  

1880 1885  ILVB 

E.J.C.M. de Kuijper R.K. 

1860 1865 Casino St. Lucas GKW 
1870  St. Lucas GKW 
1875  GKW 
1880 1885 1890  ILVB 

J.B.A.J.M. Verheyen R.K. 
1865 Zwarte Arend ILVB St. Lucas GKW 
1870 1885  St. Lucas GKW 
1875 1880 1890 1895  ILVB St. Lucas GKW 

G. van Beresteijn Prot. 1870 1875 1880  ILVB 

J.M.H.J. de Grez R.K. 1880  GKW 
1885 1895  St. Lucas GKW 

P.M.F. van Meeuwen R.K. 1885 Casino GKW 
1890 1895 1900 1905 1910  ILVB GKW 

M.A. Snoeck Prot. 1890 1895 1900 1905 1910  ILVB GKW 
F.J.J.M. van Rijckevorsel R.K. 1900 1905 1910 1918  ILVB GKW 
P.J.J.S.M. van der Does de Willebois R.K. 1905 1918  GKW 
J.L.E.M. de Kuijper R.K. 1905 1910 1918  ILVB 
C.L.M.E.J.E. Speyart van Woerden R.K. 1910  GKW 

 
Legenda: Rel.: religie; jaar: eerste c.q. enige peiljaar; jaar: laatste peiljaar. 
Bron: Zie tabel 9.1 en tabel 9.2. 
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TABEL 9.7 OVERZICHT VAN DE RIDDERSCHAPSLEDEN DIE TIJDENS DAT LIDMAATSCHAP BESTUURSLID ZIJN 
GEWEEST VAN ÉÉN OF MEER SOCIËTEITEN EN / OF GENOOTSCHAPPEN, GEORDEND OP PEILJAAR 

Naam Rel. Peiljaren Sociëteiten Genootschappen 
E.J.P. van Meeuwen R.K. 1850 1860 1865  ILVB GKW 
H.A. van Thije Hannes Prot. 1850 Casino ILVB 
F.X. Verheyen R.K. 1850  ILVB GKW 
J.B.A.J.M. Verheyen R.K. 1860 Zwarte Arend ILVB GKW 
P.M.F. van Meeuwen R.K. 1875 1880 Casino GKW 
M.A. Snoeck Prot. 1885  ILVB GKW 
P.J.J.S.M. van der Does de Willebois R.K. 1890 1895  St. Lucas GKW 
F.J.J.M. van Rijckevorsel R.K. 1895  ILVB GKW 
L.C.J.A. van Meeuwen R.K. 1905 1910 1918  ILVB GKW 
A.F.O. van Sasse van Ysselt R.K. 1905 1910  GKW 
J.B.W. van Hugenpoth R.K. 1910 Zwarte Arend GKW 
Th.G.M. Smits R.K. 1910  GKW 

 
Legenda: Rel.: religie; jaar: eerste c.q. enige peiljaar; jaar: laatste peiljaar.  
Bron: Zie tabel 9.1 en tabel 9.2. 
 
 
TABEL 9.8 OVERZICHT VAN POPULATIELEDEN DIE GEEN LID ZIJN GEWEEST VAN DE RIDDERSCHAP, MAAR WEL 
GELIJKTIJDIG BESTUURSLID ZIJN GEWEEST VAN MEER DAN ÉÉN SOCIËTEIT EN / OF GENOOTSCHAP, GEOR-
DEND OP PEILJAAR 

Naam Rel. Peiljaren Sociëteiten Genootschappen 
C.F. Wesselman Prot. 1845 1850  ILVB GKW 
L.W.J.M. Verheyen R.K. 1865 Casino GKW 
A.M.K.W. van Ittersum Prot. 1890  ILVB GKW 
A.J.J. van Styrum Prot. 1910  ILVB GKW 

 
Legenda: Rel.: religie; jaar: eerste c.q. enige peiljaar; jaar: laatste peiljaar.  
Bron: zie tabel 9.1 en tabel 9.2. 
 
 
TABEL 9.9 PROCENTUELE VERDELING PER PEILJAAR VAN DE WOONPLAATSEN VAN DE ADELLIJKE LEDEN VAN 
HET PROVINCIAAL GENOOTSCHAP VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN EN DE BROEDERSCHAP VAN SINT-
LUCAS, GEORDEND OP JAAR 

Jaar ‘s-Hertogenbosch Omgeving Noord-Brabant Buiten Noord-Brabant 
GKW St. Lucas GKW St. Lucas GKW St. Lucas GKW St. Lucas 

1835  60  20   10   10  
1840 31 58 31  26  17  11  21  5  
1845 37 55 23  27  20  14  20  4  
1850 46 61 23  23  12  8  19  8  
1855 48 64 32  27  12    8  9  
1860 47 71 30  21  13  8  10   
1865 59 79 23  21  9   9   
1870 67 75 9  25  9   15   
1875 71 79 13  21  3   13   
1880 71 85 9  15  9   11   
1885 67 86 13  14  7   13   
1890 71 84 13  8  10   6  8  
1895 78 89 6   10  11  6   
1900 73  15   9   3   
1905 66  14   14   6   
1910 62  9   20   9   
1918 58  8   21   13   

 
Bron: Zie tabel 9.1 en tabel 9.2. 
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TABEL 9.10 OVERZICHT VAN DE AANWEZIGHEID IN DE LEDENVERGADERINGEN VAN DE ADELLIJKE LEDEN 
VAN DE SOCIËTEITEN, GEORDEND OP PEILJAAR 

Jaar Sociëteit Aantal 
leden 

Aanwezig Namen 
Aantal % 

1830 Casino 8  1  13  E.C.B. van Rappard 

1835 Casino 4  4  100  J.P.J.A. de la Court E.J.P. van Meeuwen E.C.B. van Rappard W.H. van 
Thije Hannes  

1840 Casino 7  2  29  A.Th. van Rijckevorsel van Kessel J.F. de van der Schueren  

1860 
Casino 15  4  27  J.B.C.J.C.C.M. van Hugenpoth van Stockum E.P.E. van Meeuwen 

L.B.C.L. van Sasse van Ysselt F.G.J. Van Rijckevorsel van Kessel  
Zwarte 
Arend 22  5  23  E.J.P. van Meeuwen C.R.E. van Rijckevorsel L.B.C.L. van Sasse van 

Ysselt J.B.A.J.M. Verheyen L.W.J.M. Verheyen  

1865 
Casino 12  3  25  J.B.C.J.C.C.M. van Hugenpoth van Stockum L.B.C.L. van Sasse van 

Ysselt L.W.J.M. Verheyen   
Zwarte 
Arend 30  3  19  H.B. Martini van Geffen M.A. Snoeck J.B.A.J.M. Verheyen  

1875 Casino 14  5  36  J.C.F. d’Aulnis de Bourouill L.C.J.A. van Meeuwen P.M.F. van Meeuwen 
C.R.E. van Rijckevorsel F.G.J. van Rijckevorsel van Kessel 

1885 

Casino 19  6  32  
F.A.G.A. Boreel de Mauregnault E.J.C.M. de Kuijper L.C.J.A. van Meeu-
wen A.F.O. van Sasse van Ysselt L.B.C.L. van Sasse van Ysselt H.F.J.M. 
Verheyen  

Zwarte 
Arend 29  14  48  

F.A.G.A. Boreel de Mauregnault C.P.J. Bosch van Drakestein A.A.A.M. 
van der Does de Willebois J.M.H.J. de Grez L.C.J.A. van Meeuwen P.M.F. 
van Meeuwen E.F.M. van Rijckevorsel van Kessel H.J.J. van Rijckevorsel 
van Kessel L.A. Sandberg A.F.O. van Sasse van Ysselt L.B.C.L. van Sasse 
van Ysselt Th. Serraris F.X.A. Verheyen F.X.J.M. Verheyen 

1890 Zwarte 
Arend 33  5  15  J.B.W. van Hugenpoth L.C.J.A. van Meeuwen F.J.J.M. van Rijckevorsel 

C.A.J. van Sasse van Ysselt L.B.C.L. van Sasse van Ysselt 

1895  Zwarte 
Arend 31  3  10  J.B.W. van Hugenpoth C.A.J. van Sasse van Ysselt L.B.C.L. van Sasse van 

Ysselt 
 
Toelichting: 1885 Zwarte Arend: Omdat uit de notulen van 1884 wel de namen van de aanwezigen beschikbaar zijn, zijn deze gebruikt voor 
het peiljaar 1885. 
Bron: Zie tabel 9.1 en tabel 9.2. 
 
 
TABEL 9.11 OVERZICHT VAN DE AANWEZIGHEID IN DE VERGADERINGEN VAN DE ADELLIJKE LEDEN VAN HET 
PROVINCIAAL GENOOTSCHAP VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, GEORDEND OP PEILJAAR 

Jaar Aantal 
leden 

Aanwezig Namen 
Aantal % 

1850 26 5  19  E.C.B. van Rappard M. Snoeck H.A. van Thije Hannes J.B.A.J.M. Verheyen L.W.J.M. 
Verheyen 

1855 26 3  12  E.J.C.M. de Kuijper C.J. van Nispen tot Pannerden J.B.A.J.M. Verheyen 

1860 32 6  19  J.C.F. d’Aulnis de Bourouill E.J.C.M. de Kuijper A. Martini P.M.F. van Meeuwen 
L.B.C.L. van Sasse van Ysselt J.B.A.J.M. Verheyen 

1865 32 3  9  P.J. van der Does de Bye L.B.C.L. van Sasse van Ysselt L.W.J.M. Verheyen 

1870 33 4  12  G. van Beresteijn J.A.F.L. van Heeckeren J.B.C.J.C.C.M. van Hugenpoth van Stockum 
L.B.C.L. van Sasse van Ysselt 

1875 30 3  10  P.M.F. van Meeuwen L.B.C.L. van Sasse van Ysselt A.F. de Savornin Lohman 

1880 32 6  19  P.J.J.S.M. van der Does de Willebois J.M.H.J. de Grez P.M.F. van Meeuwen A.F.O. van 
Sasse van Ysselt L.B.C.L. van Sasse van Ysselt M.A. Snoeck 

1885 35 9  26  
A.M.K.W. van Ittersum L.C.J.A. van Meeuwen P.M.F. van Meeuwen F.J.J.M. van  
Rijckevorsel L.A. Sandberg A.F.O. van Sasse van Ysselt C.A.J. van Sasse van Ysselt 
L.B.C.L. van Sasse van Ysselt M.A. Snoeck 

1890 30 5  17  J.M.H.J. de Grez P.M.F. van Meeuwen C.A.J. van Sasse van Ysselt L.B.C.L. van Sasse 
van Ysselt M.A. Snoeck 

1895 30 14  47  

J.M.W.E. de la Court P.J.J.S.M. van der Does de Willebois J.M.H.J. de Grez J.L.E.M. de 
Kuijper L.C.J.A. van Meeuwen P.L. van Meeuwen P.M.F. van Meeuwen F.J.J.M. van 
Rijckevorsel A.F.O. van Sasse van Ysselt C.A.J. van Sasse van Ysselt L.B.C.L. van Sasse 
van Ysselt Th. Serraris F.X.J.M. Verheyen A.E.J. van Voorst tot Voorst 

1900 34 10  29  
A.A.A.M. van der Does de Willebois J.L.E.M. de Kuijper L.C.J.A. van Meeuwen P.M.F. 
van Meeuwen J.H. de Ranitz F.J.J.M. van Rijckevorsel B.M.A.A. de Roy van Zuidewijn 
A.F.O. van Sasse van Ysselt C.A.J. van Sasse van Ysselt F.X.J.M. Verheyen 

 
Bron: Zie tabel 9.1 en tabel 9.2. 
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TABEL 9.12 OVERZICHT VAN NIET-ADELLIJKE (ELITE)FAMILIES WAARVAN LEDEN IN DE PEILJAREN LID WA-
REN VAN SOCIËTEITEN EN / OF GENOOTSCHAPPEN, OP ALFABETISCHE VOLGORDE 

Familienaam Amicitia Casino De Zwarte 
Arend 

ILVB Sint-Lucas GKW 

Berail      x 
De Bergh      x 
De Blocq van Scheltinga   x x   
Van Bommel  x x   x 
Borret   x x x x 
Custis      x 
Dittlinger  x x   x 
Van der Does de Willebois x x x x x x 
De Grez      x 
Guljé    x  x 
Ingenhousz   x  x x 
De Jonge    x   
Van der Kun  x    x 
Van Lanschot x x x x x x 
Van Lelyveld van Cingelshouck      x 
Luijben x  x  x x 
Mahie  x x  x x 
Martini    x   
Van Meeuwen  x     
Van de Mortel x x x x x x 
Mutsaers x     x 
Pels Rijcken      x 
De Quay      x 
Reigersman  x     
Van Rijckevorsel    x   
Van Rijckevorsel x x x x x x 
Romme     x  
Rouppe van der Voort  x x x x x 
De Roy van Zuidewijn   x  x x 
De Roy van Zuidewijn  x   x x 
Sassen x x x x x x 
Smits van Eckart      x 
Smits van Oyen   x   x 
Smits      x 
Tilman x x x x x x 
Des Tombe    x  x 
Verheyen    x   
Verheijen  x x  x x 
Van Walsem      x 
Wesselman    x  x 
De Wijs      x 
Van Zinnicq Bergmann x x x x x x 

 
Legenda: Naam: leden uit de adellijke tak voordat deze tot de adel behoorde. 
Bron: Zie tabel 9.1 en tabel 9.2. 
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TABEL 10.1 OVERZICHT VAN DE ADELLIJKE LEDEN VAN DE PROVINCIALE STATEN VAN NOORD-BRABANT IN DE 
PERIODE 1814-1850, OP VOLGORDE VAN TOETREDING 

Naam Rel. Periode Ridderschap Steden Platteland 
J. van der Dussen Prot. 1814-1815 x   

D.J.F. van Hogendorp Prot. 1814-1815 x   
1817-1820 x   

J.D. van Tuyll van Serooskerken Prot. 1814-1814 x   
1826-1828 x   

O.A.M.G. de Senarclens de Grancy Prot. 1814-1836 x   
A.J.J.C. de Vocht R.K. 1814-1845 x   

J.B.J.H.O.A. van Hugenpoth van Stockum R.K. 1814-1822 x   
1824-1850 x   

W.A.L. van Gronsfeld Diepenbroeck-Impel Prot. 1815-1817 x   
J.R.G. van Reede Prot. 1815-1818 x   

J.L. Trip1 Prot. 1815-1816  x  
1816-1819 x   

J.C. van Kretschmar Prot. 1815-1823 x   
Th. de Smeth Prot. 1818-1833 x   
J.M. Singendonck Prot. 1819-1819 x   
A.F. Speelman Prot. 1820-1826 x   

J.W. Half-Wassenaer R.K. 1820-1822 x   
1830-1835   x 

L.F.J.J.J. van Sasse van Ysselt R.K. 1822-1824 x   
W.A.L. von Geusau Prot. 1822-1842 x   

M.A.J. van der Beken Pasteel R.K. 1823-1837   x 
1837-1849 x   

J. Bowier Prot. 1823-1850 x   
A. Martini Prot. 1829-1850 x   
P.E.A. de la Court R.K. 1830-1831  x  
J.F. de Kuijper2 R.K. 1833-1843 x   
J.J. Smits van Eckart3 R.K. 1841-1847  x  
J.O. de Jong van Beek en Donk Prot. 1842-1843 x   
J.F. de van der Schueren R.K. 1843-1850 x   
W.H. van Thije Hannes Prot. 1844-1849 x   
E.J.C.M. de Kuijper R.K. 1846-1850 x   
H.F. de Grez R.K. 1847-1850   x 
C.H.G.J. van Oldeneel tot Oldenzeel R.K. 1849-1850 x   
J.B.A.J.M. Verheyen R.K. 1849-1850  x  

 
Toelichting:  
1 J.L. Trip werd al in 1814 benoemd als lid van Provinciale Staten, maar werd in 1815 in de adelstand verheven.  
2 J.F. de Kuijper was van 1821 tot 1827 lid voor de landelijke stand, voor hij in de adelstand verheven werd. 
3 J.J. Smits van Eckart was al sinds 1829 lid van Provinciale Staten, maar werd in 1841 in de adelstand verheven.  
Bron: Almanak voor de provincie Noord-Braband; www.parlement.com/id/vg4vb3tw0pd8/personen (geraadpleegd november/december 2013); 
resources.huygens.knaw.nl/repertoriumambtsdragersambtenaren1428-1861 (geraadpleegd november/december 2013). 
 
 
TABEL 10.2 OVERZICHT VAN DE ADELLIJKE LEDEN VAN DE PROVINCIALE STATEN VAN NOORD-BRABANT IN DE 
PERIODE 1850-1918, OP VOLGORDE VAN TOETREDING 

Naam Rel. Periode Kiesdistrict Lid ridderschap 
L.W.J.M. Verheyen R.K. 1850-1868 Tilburg  
J.B.A.J.M. Verheyen R.K. 1853-1866 ‘s-Hertogenbosch 1846-1898 
C.H.G.J. van Oldeneel tot Oldenzeel R.K. 1853-1864 Zevenbergen 1839-1869 
J.M.W.E. de la Court R.K. 1871-1904 ‘s-Hertogenbosch 1880-1904 
P.J.J.S.M. van der Does de Willebois1 R.K. 1877-1898 Tilburg 1890-1937 
A.E.A. van Goltstein van Hoekenburg Onb. 1880-1886 Zevenbergen  
W.J.P.E. de la Court R.K. 1883-1913 Eindhoven  
F.X.A. Verheyen R.K. 1898-1908 ‘s-Hertogenbosch 1899-1929 
E.J.B.J.M. Verheyen R.K. 1898->1918 Tilburg 1895-1942 
A.F.O. van Sasse van Ysselt R.K. 1900->1918 ‘s-Hertogenbosch 1898-1939 
Th.C.M. van Rijckevorsel R.K. 1904->1918 ‘s-Hertogenbosch 1905-1919 
Th.G.M. Smits (van Oyen) R.K. 1909->1918 Eindhoven 1910-1919 
F.J.J.M. van Rijckevorsel R.K. 1919->1918 ‘s-Hertogenbosch 1881-1935 
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Toelichting: 
1 P.J.J.S.M. van der Does de Willebois was al sinds 1868 lid van Provinciale Staten, maar werd in 1877 in de adelstand verheven.  
Bron: Almanak voor de provincie Noord-Braband; Adresboek Gemeente ‘s-Hertogenbosch; Adresboek ‘s Hertogenbosch; Jaarboek voor de 
Provincie Noord-Brabant; www.parlement.com/id/vg4vb3tw0pd8/personen (geraadpleegd november/december 2013); resour-
ces.huygens.knaw.nl/repertoriumambtsdragersambtenaren1428-1861 (geraadpleegd november/december 2013). 
 
 
TABEL 10.3 OVERZICHT VAN DE ADELLIJKE LEDEN VAN DE STATEN-GENERAAL VOOR DE PROVINCIE NOORD-
BRABANT IN DE PERIODE 1814-1815 

Naam Rel. Periode Ridderschap 
M. Bowier Prot. 1814-1815 x 
L.F.J.J.J. van Sasse van Ysselt R.K. 1814-1815 x 
J.W. Half-Wassenaer R.K. 1814-1815 x 
J.D. van Tuyll van Serooskerken Prot. 1814-1815 x 
J.D. Sweerts de Landas Prot. 1814 x 
J.C.G. van der Brugghen1 Prot. 1815  

 
Toelichting: 
1 J.C.G. van der Brugghen werd al in 1814 benoemd in de Staten-Generaal, maar in 1815 in de adelstand verheven. 
Bron: Almanak voor de provincie Noord-Braband; www.parlement.com/id/vg4vb3tw0pd8/personen (geraadpleegd november/december 2013); 
resources.huygens.knaw.nl/repertoriumambtsdragersambtenaren1428-1861 (geraadpleegd november/december 2013). 
 
 
TABEL 10.4 OVERZICHT VAN DE ADELLIJKE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER VOOR DE PROVINCIE NOORD-
BRABANT IN DE PERIODE 1815-1849, OP VOLGORDE VAN TOETREDING 

Naam Rel. Stroming Periode Lid ridderschap 
J.W. Half-Wassenaer R.K. regeringsgezind 1815-1817 1814-1837 
J.C.G. van der Brugghen Prot. regeringsgezind 1815-1828  

J.D. van Tuyll van Serooskerken Prot. conservatief, regeringsgezind 1815-1820 1814-1843 1828-1843 

L.F.J.J.J. van Sasse van Ysselt R.K. moderaat of gematigd liberaal, 
financiële oppositie 

1815-1818 
1814-1844 1823-1832 

1842-1844 
P.A. van Meeuwen1 R.K. regeringsgezind 1834-1842 1839-1848 
P.E.A. de la Court R.K. regeringsgezind 1831-1841 1824-1848 

J.O. de Jong van Beek en Donk Prot. moderaat (enigszins hervor-
mingsgezind) of liberaal 1843-1849 1832-1886 

L.J.B. van Sasse van Ysselt R.K. liberaal 1844-1849 1843-1888 
 
Toelichting: 
1 P.A. van Meeuwen was al sinds 1819 lid van de Tweede Kamer, maar werd in 1834 in de adelstand verheven.  
Bron: Almanak voor de provincie Noord-Braband; www.parlement.com/id/vg4vb3tw0pd8/personen (geraadpleegd november/december 2013); 
resources.huygens.knaw.nl/repertoriumambtsdragersambtenaren1428-1861 (geraadpleegd november/december 2013). 
 
 
TABEL 10.5 OVERZICHT VAN DE ADELLIJKE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER VOOR DE KIESDISTRICTEN IN DE 
PROVINCIE NOORD-BRABANT IN DE PERIODE 1849-1888, OP VOLGORDE VAN TOETREDING 

Naam Rel. Stroming Periode Kiesdistrict Lid ridder-
schap 

J.B.A.J.M. Verheyen R.K. conservatief (katholiek) 1866-1880 Tilburg 1846-1898 
C.J.C.H. van Nispen tot 
Sevenaer1 R.K. conservatief (katholiek) 1871-1875 Breda  

A.Ph.R.C. van der Borch van 
Verwolde2 Prot. antirevolutionair 1884-1888 Zevenbergen  

 
Toelichting: 
1 C.J.C.H. van Nispen tot Sevenaer was van september 1875 tot en met april 1884 lid van de Tweede Kamer namens het kiesdistrict Nijmegen.  
2 A.Ph.R.C. van der Borch van Verwolde was van november 1888 tot en met maart 1894 lid van de Tweede Kamer namens het kiesdistrict 
Schiedam en van september 1897 tot en met september 1913 namens het kiesdistrict Ridderkerk. 
Bron: Almanak voor de provincie Noord-Braband; Adresboek Gemeente ‘s-Hertogenbosch; Adresboek ‘s Hertogenbosch; Jaarboek voor de 
Provincie Noord-Brabant; www.parlement.com/id/vg4vb3tw0pd8/personen (geraadpleegd november/december 2013); resour-
ces.huygens.knaw.nl/repertoriumambtsdragersambtenaren1428-1861 (geraadpleegd november/december 2013). 
  



145  Bijlage 10 Politiek en bestuur 

Adel in Noord-Brabant, 1814-1918 ISBN 978-90-8704-534-2 
 
 

TABEL 10.6 OVERZICHT VAN DE ADELLIJKE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER VOOR DE KIESDISTRICTEN IN DE 
PROVINCIE NOORD-BRABANT IN DE PERIODE 1888-1918, OP VOLGORDE VAN TOETREDING 

Naam Rel. Stroming/partij Periode Kiesdistrict Lid ridder-
schap 

L.P.M.H. Michiels van  
Verduynen R.K. 

Bahlmanniaan (‘Cen-
trum’), Algemeene Bond 
(RKSP 

1888-1905 Breda  

I.B.D. van den Berch van 
Heemstede R.K. 

Bahlmanniaan (‘Cen-
trum’), Algemeene Bond 
(RKSP) 

1891-1916 Oosterhout  

A.F.O. van Sasse van Ysselt R.K. Algemeene Bond 
(RKSP) 1901-1918 ‘s-Hertogenbosch 1898-1939 

 
Bron: Almanak voor de provincie Noord-Braband; Adresboek Gemeente ‘s-Hertogenbosch; Adresboek ‘s Hertogenbosch; Jaarboek voor de 
Provincie Noord-Brabant; www.parlement.com/id/vg4vb3tw0pd8/personen (geraadpleegd november/december 2013); resour-
ces.huygens.knaw.nl/repertoriumambtsdragersambtenaren1428-1861 (geraadpleegd november/december 2013). 
 
 
TABEL 10.7 OVERZICHT VAN DE ADELLIJKE LEDEN VAN DE EERSTE KAMER AFKOMSTIG UIT DE PROVINCIE 
NOORD-BRABANT IN DE PERIODE 1815-1849, OP VOLGORDE VAN TOETREDING 

Naam Rel. Stroming Periode Lid ridderschap 
J. van der Dussen Prot. regeringsgezind 1815-1820 1814-1820 
M. Bowier Prot. regeringsgezind 1815-1830 1814-1830 
H.B. Martini Prot. regeringsgezind, ultraconservatief 1823-1848 1823-1848 
D.H. Chassé Prot. regeringsgezind 1839-1848  
H.M. de Kock Prot. regeringsgezind 1842-1845 1836-1845 

 
Bron: Almanak voor de provincie Noord-Braband; www.parlement.com/id/vg4vb3tw0pd8/personen (geraadpleegd november/december 2013); 
resources.huygens.knaw.nl/repertoriumambtsdragersambtenaren1428-1861 (geraadpleegd november/december 2013). 
 
 
TABEL 10.8 OVERZICHT VAN DE ADELLIJKE LEDEN VAN DE EERSTE KAMER VOOR DE PROVINCIE NOORD-
BRABANT IN DE PERIODE 1849-1888, OP VOLGORDE VAN TOETREDING 

Naam Rel. Stroming Periode Lid ridderschap 
M.A.J. van der Beken Pasteel R.K. liberaal (katholiek) 1849-1859 1823-1864 

L.J.B. van Sasse van Ysselt R.K. liberaal (tot omstreeks 1870),  
conservatief (katholiek) 1849-1883 1843-1888 

E.J.P. van Meeuwen R.K. liberaal (tot omstreeks 1870) 1856-1871 1841-1873 
J.B.J.A.M. Verheyen R.K. conservatief (katholiek) 1883-1888 1846-1898 

 
Bron: Almanak voor de provincie Noord-Braband; Adresboek Gemeente ‘s-Hertogenbosch; Adresboek ‘s Hertogenbosch; Jaarboek voor de 
Provincie Noord-Brabant; www.parlement.com/id/vg4vb3tw0pd8/personen (geraadpleegd november/december 2013); resour-
ces.huygens.knaw.nl/repertoriumambtsdragersambtenaren1428-1861 (geraadpleegd november/december 2013). 
 
 
TABEL 10.9 OVERZICHT VAN DE ADELLIJKE LEDEN VAN DE EERSTE KAMER VOOR DE PROVINCIE NOORD-
BRABANT IN DE PERIODE 1888-1918, OP VOLGORDE VAN TOETREDING 

Naam Rel. Stroming/partij Periode Lid ridderschap 
J.B.J.A.M. Verheyen R.K. conservatief (katholiek) 1888-1898 1846-1898 

P.J.J.S.M. van der Does de Willebois R.K. rooms-katholieken,  
Algemeene Bond (RKSP) 1898->1918 1890-1937 

F.X.A. Verheyen R.K. Algemeene Bond (RKSP) 1908->1918 1899-1929 
 
Bron: Almanak voor de provincie Noord-Braband; Adresboek Gemeente ‘s-Hertogenbosch; Adresboek ‘s Hertogenbosch; Jaarboek voor de 
Provincie Noord-Brabant; www.parlement.com/id/vg4vb3tw0pd8/personen (geraadpleegd november/december 2013); resour-
ces.huygens.knaw.nl/repertoriumambtsdragersambtenaren1428-1861 (geraadpleegd november/december 2013). 
 



Bijlage 10 Politiek en bestuur  146 

Adel in Noord-Brabant, 1814-1918 ISBN 978-90-8704-534-2 
 
 

TABEL 10.10 GEMIDDELD PERCENTAGE ADELLIJKE LEDEN VAN DE PROVINCIALE STATEN VAN DIVERSE PROVIN-
CIES IN DE PERIODE 1814-1849 

Provincie 1814-1819 1820-1829 1830-1839 1840-1849 
norm 
ridd. 

g 
% 

st l r norm 
ridd. 

g 
% 

st l r norm 
ridd. 

g 
% 

st l r norm 
ridd. 

g 
% 

st l r 

Noord-Brabant 17  18 100   40  17  18  100  100  17 20 11  89 100  17 20 67  33 58 
Zeeland 13,5  16 100     13,3  18 100    47  13 19 100   30  13 22 5  95 29 
Overijssel 33  39   100  76  33  37 32  68  88  33 36 50  50 57  33 40 55  45 43 
Groningen 33  45 63  37  25  33  46 97  3  23  33 44 100   30  33 41 100   45 
Limburg 33  46 26  74  100  33  49 33  67  77       33 46 27  73 76 
 
Legenda: norm ridd.: het aandeel van de ridderschap volgens het reglement; g %: gemiddeld aandeel adellijke leden; de kolommen st en l geven 
het aandeel aan van de buiten de ridderschap om gekozen edellieden, namens de steden en de landelijke stand; de kolom r geeft  aan welk percen-
tage van deze leden lid van de ridderschap was. 
Bron: resources.huygens.knaw.nl/repertoriumambtsdragersambtenaren1428-1861 (geraadpleegd november/december 2013). 
 
 
TABEL 10.11 GEMIDDELDE ZITTINGSDUUR VAN DE IN DE PERIODE 1814-1849 TOEGETREDEN (ADELLIJKE) LEDEN 
VAN DE PROVINCIALE STATEN VAN DIVERSE PROVINCIES 

Provincie 1814-1819 1820-1829 1830-1839 1840-1849 
Aant. 
leden 

Gem. 
duur 

Perc. 
≥ 15 j. 

Aant. 
leden 

Gem. 
duur 

Perc. 
≥ 15 j. 

Aant. 
leden 

Gem. 
duur 

Perc. 
≥ 15 j. 

Aant. 
leden 

Gem. 
duur 

Perc. 
≥ 15 j. 

Noord-Brabant: adel 12 12  33 8  20 75 1  2   8  10  25 
Noord-Brabant: overig 61 9  25 26  17 58 18  16  39 20  14  40 
Groningen 22 13  45 7  21 86 8  15  50 6  8  17 
Zeeland 13 10  23 6  17 50 5  24  80 4  5   
Overijssel 34 15  53 8  19 63 10  14  40 17  10  18 
 
Legenda: Aant. leden: aantal nieuwe leden in de betreffende periode; Gem. duur: gemiddelde zittingsduur in jaren; Perc. ≥ 15 j.: percentage van 
de nieuwe leden met een zittingsduur van 15 jaar of meer. 
Bron: resources.huygens.knaw.nl/repertoriumambtsdragersambtenaren1428-1861 (geraadpleegd november/december 2013). 
 
 
TABEL 10.12 OVERZICHT VAN DE BEËINDIGING VAN DE ZITTING IN DE PROVINCIALE STATEN VAN DIVERSE PRO-
VINCIES VAN DE IN DE PERIODE 1814-1849 TOEGETREDEN (ADELLIJKE) LEDEN 

Provincie 1814-1819 1820-1829 1830-1839 1840-1849 
Perc. 
overl. 

Perc. 
functie 

Perc. 
overig 

Perc. 
overl. 

Perc. 
functie 

Perc. 
overig 

Perc. 
overl. 

Perc. 
functie 

Perc. 
overig 

Perc. 
overl. 

Perc. 
functie 

Perc. 
overig 

Noord-Brabant: adel 38 15  47 33 22  45  100   38 13  50  
Noord-Brabant: overig 13 8  79 23 8  69 44 17  39  15 5  80  
Groningen 41 9  50  14  86 13  87  17  83  
Zeeland 38 15  47 33  67   100  25  75  
Overijssel 41 3  56 63  37 20  80    100  
 
Legenda: Perc. overl.: percentage leden die overleden terwijl zij in de Staten zaten; Perc. functie: percentage leden die een andere functie gingen 
bekleden terwijl zij in de Staten zaten; Perc. overig: percentage leden van wie het lidmaatschap van de Staten ten gevolge van een andere reden 
beëindigd werd. 
Bron: resources.huygens.knaw.nl/repertoriumambtsdragersambtenaren1428-1861 (geraadpleegd november/december 2013). 
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TABEL 10.13 GEMIDDELD PERCENTAGE ADELLIJKE LEDEN VAN DE PROVINCIALE STATEN VAN DIVERSE PROVIN-
CIES IN DE PERIODE 1850-1862 

Provincie Tot. Adel (oud-)ridderschap 
leden Aant. % Aant. % 

Noord-Brabant 64 2,5 3,9 1,5 2,3 
Zeeland 42 2,2 5,2 0,5 1,0 
Overijssel 47 2,8 6,0 1,3 2,8 
Groningen 45 2,8 6,2 0,8 1,8 
Limburg 45 1,3 2,9   

 
Toelichting: Het betreft de zittingsperioden 1850-1853, 1853-1856, 1856-1859 en 1859-1862. 
Legenda: Tot. leden: totaal aantal leden van Provinciale Staten; Adel: aantal en percentage gemiddeld aantal adellijke leden in deze periode;     
(oud-)ridderschap: aantal en percentage gemiddeld aantal mannen dat voor of na 1850 lid van de ridderschap was.  
Bron: resources.huygens.knaw.nl/repertoriumambtsdragersambtenaren1428-1861 (geraadpleegd november/december 2013). 
 
 
TABEL 10.14 OVERZICHT VAN DE ADELLIJKE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER IN 1918, OP ALFABETISCHE VOLG-
ORDE 

Naam 
 

Predi-
caattitel 

Rel. Partij/stroming Kiesdistrict Provincie 

E.A. van Beresteyn Jhr. Prot. VDB Winschoten Groningen 
W.Th.C. van Doorn Jhr. Prot. Liberale Unie Gouda Zuid-Holland 
P. van Foreest Jhr. Prot Bond van Vrije Liberalen Alkmaar Noord-Holland 
D.J. de Geer Jhr. Prot. CHU Schiedam Zuid-Holland 
R.R.L. de Muralt Jhr. Prot. Liberale Unie Oostburg Zeeland 
A.G. Æ. van Rappard Ridder Prot. Bond van Vrije Liberalen Amersfoort Utrecht 
Ch.J.M. Ruijs de Beerenbrouck Jhr. R.K. Algemeene Bond Gulpen Limburg 
A.F.O. van Sasse van Ysselt Jhr. R.K. Algemeene Bond ‘s-Hertogenbosch Noord-Brabant 
A.F. de Savornin Lohman Jhr. Prot. CHU Goes Zeeland 
G.J.A. Schimmelpenninck Jhr. Prot. Christelijk-historisch Ede Gelderland 
J.B.L.C.Ch. de Wijkerslooth de 
Weerdesteyn Baron R.K. Algemeene Bond Wijk bij Duurste-

de Utrecht 

A.I.M.J. van Wijnbergen Baron R.K. Algemeene Bond Elst Gelderland 
 
Legenda: CHU = Christelijk Historische Unie; VDB = Vrijzinnig-Democratische Bond. 
Bron: www.parlement.com/id/vgeggiya8lzc/wie_waren_op_lid_van_de_eerste_of_tweede (geraadpleegd 25 oktober 2014). 
 
 
TABEL 10.15 OVERZICHT VAN DE ADELLIJKE LEDEN VAN DE EERSTE KAMER IN 1918, OP ALFABETISCHE VOLGOR-
DE 

Naam Predicaat 
titel 

Rel. Partij/stroming Provincie 

J.W.M. Bosch van Oud-Amelisweerd Jhr. R.K. Algemeene Bond Utrecht 
P.J.J.S.M. van der Does de Willebois Jhr. R.K. Algemeene Bond Noord-Brabant 
G.W. van der Feltz Baron Prot. VDB Drenthe 
N.Ch. de Gijselaar Jhr. Prot. CHU Zuid-Holland 
G.C.D. d’ Aumale van Hardenbroek 
van Hardenbroek Baron Prot. ARP Utrecht 

H.G. van Holthe tot Echten Jhr. Prot. Liberaal Drenthe 
A.M.J.E.A. van Lamsweerde Baron R.K. Algemeene Bond Gelderland 
L.H.L.J. van der Maesen de Sombreff Jhr. R.K. Algemeene Bond Limburg 
A.H.J.H. Michiels van Kessenich Jhr. R.K. Algemeene Bond Limburg 
F.X.A. Verheyen Jhr. R.K. Algemeene Bond Noord-Brabant 
J.J.G. van Voorst tot Voorst Baron R.K. Algemeene Bond Zuiid-Holland 
W.L. de Vos van Steenwijk Baron Prot. CHU Overijssel 
O.J.E. van Wassenaer van Catwijck Baron Prot. CHU Gelderland 

 
Legenda: CHU = Christelijk Historische Unie; VDB = Vrijzinnig-Democratische Bond. 
Bron: www.parlement.com/id/vgeggiya8lzc/wie_waren_op_lid_van_de_eerste_of_tweede (geraadpleegd 25 oktober 2014). 
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Jonkheer P.J.J.S.M. van der Does de Willebois (1843-1937) en 
jonkheer mr. F.X.A. Verheyen (1852-1929) waren in 1918 de adellij-
ke vertegenwoordigers namens Noord-Brabant in de Eerste Kamer         
(NL-HtSA, foto C.F. Cordes en NL-TbRAT 1403 collectie Verheyen. 
Stichting Familiearchief en Collectie Gelderman, foto M. Kolfscho-
ten-Verheyen). 
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TABEL 11.1 OVERZICHT PER PEILJAAR VAN DE EDELLIEDEN ONDER DE HOOGSTAANGESLAGENEN IN DE DIRECTE RIJKSBELASTINGEN IN NOORD-BRABANT IN DE TWEEDE HELFT 
VAN DE NEGENTIENDE EEUW, OP VOLGORDE VAN PEILJAAR, DAARBINNEN OP VOLGORDE VAN AFNEMEND TOTAAL BELASTINGBEDRAG 

Jaar Naam Grondbel. Personele 
belasting 

Gemeente Patent-
bel. 

Totaal Opmerkingen 

18521 

A.J.L. van den Bogaerde van Terbrugge 1.513,37 544,22 Heeswijk  2.057,59  
H.F. de Senarclens de Grancy 912,12 345,70 Sint-Michielsgestel 5,38 1.263,20  
C.F. Wesselman 929,58 277,09 Helmond  1.206,67  
G. van Beresteijn 657,90 418,76 Vught  1.076,66  
M.A.J. van der Beken Pasteel 784,80 126,89 Stratum  911,69 Helft van de grondbelasting buiten Noord-Brabant 
L.J.A.A. de la Court 386,07 211,26 ‘s-Hertogenbosch  597,33  
M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen 334,24 243,53 Helvoirt  577,77  
G.T.Th.A. van der Brugghen 263,16 203,57 Stiphout  466,73  
L.J.B. van Sasse van Ysselt 324,73 131,81 Boxmeer  456,54  
A. Martini 272,49 182,33 ’s-Hertogenbosch/Vught  454,82  
W.F. van Bylandt 246,35 159,08 Princenhage  405,43  
gemiddeld 602,26 258,57  5,38 861,31  

  

1860 

L.J.A.A. de la Court 954,84 452,33 ’s-Hertogenbosch/Nieuwkuijk/Oostelbeers  1.407,17 Grondbelasting in Nieuwkuijk, Oirschot en Oostel-
beers 

G. van Beresteijn 940,98 300,55 ’s-Hertogenbosch/Vught  1.241,53 Meer grondbelasting in Vught 
L.M.C. van den Bogaerde van Terbrugge 1.204,52    1.204,52  
H.F. de Senarclens de Grancy 851,82 331,56 Sint-Michielsgestel 3,68 1.187,06  
M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen 775,38 359,34 ’s-Hertogenbosch/Helvoirt  1.134,72 Grondbelasting buiten Noord-Brabant 
D.Th.A. van den Bogaerde van Terbrugge 531,41 507,05 Haaren/Heeswijk  1.038,46  
E.J.P. van Meeuwen 582,93 357,53 ’s-Hertogenbosch/Vught  940,46  
C.R.E. van Rijckevorsel 706,11 132,73 ‘s-Hertogenbosch  838,84 Grondbelasting buiten Noord-Brabant 
J.Th.A. Smits van Eckart 598,40 202,01 Woensel  800,41  
E.J.C.M. de Kuijper 458,31 172,58 ’s-Hertogenbosch/Erp 160,00 790,89  
F.G.J. van Rijckevorsel van Kessel 396,22 187,11 ‘s-Hertogenbosch  583,33  
J.F. de van der Schueren 396,46 152,71 ‘s-Hertogenbosch  549,17  
A. Martini 364,78 179,92 ’s-Hertogenbosch/Vught  544,70 Grondbelasting in Alem 
C.F. Wesselman 228,02 300,53 Helmond  528,55 Grote terugval grondbelasting Helmond 
P.J. Bosch van Drakestein  504,55 ‘s-Hertogenbosch  504,55  
L.J.B. van Sasse van Ysselt 341,89 142,90 Boxmeer  484,79  
G.T.Th.A. van der Brugghen 270,16 207,17 Stiphout  477,33  
Ch.P. de Senarclens de Grancy 230,25 229,92 Helvoirt  460,17  
D.C.C. van Boetzelaer 196,26 242,93 Princenhage  439,19  
C.J.W.C.Ph. van der Borch gen. van  
Rouwenoort 226,51 167,69 Zevenbergen 15,36 409,57  

M.A.J. van der Beken Pasteel 296,72 106,84 Stratum  403,56 Geen grondbelasting buiten Noord-Brabant 
gemiddeld 527,60 261,90  59,68 760,43  
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Jaar Naam Grondbel. Personele 
belasting 

Gemeente Patent-
bel. 

Totaal Opmerkingen 

1870 

L.M.C. van den Bogaerde van Terbrugge 1.111,72 336,16 Heeswijk  1.447,88  
C.F. Wesselman 860,11 353,38 Helmond  1.213,49 Grote toename grondbelasting Helmond 
G. van Beresteijn 897,49 313,62 ’s-Hertogenbosch/Vught  1.211,11  
C.R.E. van Rijckevorsel 800,10 178,10 ‘s-Hertogenbosch  978,20 Grondbelasting buiten Noord-Brabant 
E.J.P. van Meeuwen 543,29 426,30 ’s-Hertogenbosch/Vught  969,60  
D.Th.A. van den Bogaerde van Terbrugge 940,44    940,44 Grondbelasting in Heeswijk en Nistelrode 
F.G.J. van Rijckevorsel van Kessel 483,95 279,15 ‘s-Hertogenbosch  763,10 Meer grondbelasting in Alem 
J. de Jonge van Zwijnsbergen 513,70 207,53 Helvoirt  721,23  
J.Th.A. Smits van Eckart 555,53 88,61 Woensel  644,14 Minder belasting in Woensel 
E.J.C.M. de Kuijper 485,42 144,10 ’s-Hertogenbosch/Erp  629,52 Geen patentbelasting meer 
J.F. de van der Schueren 417,70 192,75 ‘s-Hertogenbosch  610,45  
P.J. Bosch van Drakestein 9,20 583,15 ‘s-Hertogenbosch  592,35  
L.J.B. van Sasse van Ysselt 385,06 175,55 Boxmeer  560,61  
J.L. de Grez 241,60 304,99 Ginneken  546,59  
C.J.W.C.Ph. van der Borch gen. van Rouwen-
oort 240,78 189,48 Zevenbergen 30,72 460,98  

J.D.L. van Slingelandt 336,31 105,54 Breda  441,85  
gemiddeld 551,40 258,56  30,72 795,72  

  

1880 

L.M.C. van den Bogaerde van Terbrugge 1.693,93 285,79 Heeswijk  1.979,72 Verdubbeling grondbelasting in Heeswijk en Dinther 
J.M.H.J. de Grez 1.441,73 529,22 ’s-Hertogenbosch/Vught  1.970,95 Helft van de grondbelasting buiten Noord-Brabant 
L.C.J.A. van Meeuwen 806,98 368,33 ’s-Hertogenbosch/Vught  1.175,31  
G. van Beresteijn 847,63 289,05 ’s-Hertogenbosch/Vught  1.136,88  
J.L. de Grez 608,89 330,97 Ginneken  939,86 Meer grondbelasting in Princenhage 
J. de Jonge van Zwijnsbergen 696,20 205,13 Helvoirt  901,33 Grondbelasting buiten Noord-Brabant 
Th. Serraris 655,25 214,52 ’s-Hertogenbosch/buiten Noord-Brabant  869,77 Grondbelasting voornamelijk buiten Noord-Brabant 
P.J. Bosch van Drakestein 11,39 808,53 ‘s-Hertogenbosch  819,92 Toename personele belasting 
W.H.E. van der Borch 499,27 221,10 Ginneken  720,37  
J.F. de van der Schueren 444,52 242,58 ’s-Hertogenbosch/Schijndel  687,10  
P.M.F. van Meeuwen 329,61 347,25 ’s-Hertogenbosch/Vught  676,86  
D.Th.A. van den Bogaerde van Terbrugge 462,12 189,30 Haaren  651,42 Geen grondbelasting in Heeswijk en Dinther 
J.B.A.J.M. Verheyen 233,65 275,56 ’s-Hertogenbosch/Loon op Zand 79,36 588,57  
L.J.B. van Sasse van Ysselt 405,15 165,95 Boxmeer  571,10  
C.J.W.C.Ph. van der Borch gen. van Rouwen-
oort 304,05 227,40 Zevenbergen 30,72 562,17  

Ch.L.P. van der Borch 262,03 216,61 Gilze  478,64  
J.D.L. van Slingelandt 337,36 99,54 Breda  436,90  
gemiddeld 590,57 295,11  55,04 892,17  
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Jaar Naam Grondbel. Personele 
belasting 

Gemeente Patent-
bel. 

Totaal Opmerkingen 

1890 

L.M.Ch. van den Bogaerde van Terbrugge 1.987,66    1.987,66  
J.M.H.J. de Grez 811,93 460,29 ’s-Hertogenbosch/Vught  1.272,22 Geen grondbelasting buiten Brabant, wel in Vught 
A.G. Wesselman van Helmond 916,36 327,24 Helmond  1.243,60  
Th. Serraris 821,77 368,09 ‘s-Hertogenbosch  1.189,86 Grondbelasting voornamelijk buiten Noord-Brabant 
J.L. de Grez 807,36 343,99 Ginneken 1,15 1.152,50 Grondbelasting in Dinteloord en Fijnaart 
L.C.J.A. van Meeuwen 722,77 317,21 ‘s-Hertogenbosch  1.039,98 Geen personele belasting in Vught 
P.J. Bosch van Drakestein 2,15 869,74 ‘s-Hertogenbosch  871,89  
D.Th.A. van den Bogaerde van Terbrugge 279,47 141,30 Haaren 358,73 779,50 Belasting in Heeswijk 
W.H.E. van der Borch 580,71 171,26 Ginneken  751,97  
F.J.J.M. van Rijckevorsel 627,59 49,58 Berlicum  677,17  
Ch.L.P. van der Borch 290,03 376,44 Gilze  666,47 Toename personele belasting 
P.M.F. van Meeuwen 218,90 435,42 ’s-Hertogenbosch/Vught  654,32 Geen grondbelasting in Drongelen, wel in Vught 
P.J.J.S.M. van der Does de Willebois 103,53 364,69 ‘s-Hertogenbosch 101,12 569,34  
J.B.A.J.M. Verheyen 232,52 274,24 ’s-Hertogenbosch/Loon op Zand 58,88 565,64  
C.L.M.E.J.E. Speyart van Woerden 527,46    527,46  
M.A. Snoeck 343,43 152,69 Rosmalen  496,12  
gemiddeld 579,60 332,30  129,97 902,86  

18902 

M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen 349,79 129,50 Helvoirt  479,29  
G.J.A. de Senarclens de Grancy 266,68 193,87 Sint-Michielsgestel  460,55  
W.J.G. van Oldeneel tot Oldenzeel 239,23 216,60 Oosterhout  456,83  
F.W. van der Borch gen. van  
Rouwenoort 274,73 156,00 Zevenbergen  430,73  

F.A.L.J. de Kuijper 278,46 96,14 Veghel 34,56 409,16  
gemiddeld 281,78 158,42  34,56 447,31  

 
Toelichting: 
1  Wegens afwijkende vermeldingen van belastingaanslagen op de Noord Brabantse lijst uit 1850 en 1851 is de lijst van 1852 gebruikt. Moes, Onder aristocraten, bijlage II. 
2  De onder 18902 vermelde aangeslagenen behoren tot de onderste helft van de lijst van dat jaar. Door de grondwetswijziging van 1887 verdubbelde het aantal verkiesbaren per provincie. Ten behoeve van een vergelijking met 

voorgaande peiljaren zijn de hoogstaangeslagenen in 1890 verdeeld in een bovenste en onderste helft. Moes, Onder aristocraten, bijlage II en bijlage I 369. 
Legenda: Gemeente: gemeente(n) waarin personele belasting geheven is; Opmerkingen: bijzonderheden ten aanzien van de geheven belasting. 
Bron: Moes, Onder aristocraten, bijlage II Alfabetische lijst van de hoogstaangeslagenen in de directe rijksbelastingen in Nederland 1850, 1860, 1870, 1880 en 1890. 
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TABEL 11.2 KENGETALLEN VOOR DE VERGELIJKING VAN ADELLIJKE EN NIET-ADELLIJKE HOOGSTAANGESLAGENEN IN DE DIRECTE RIJKSBELASTINGEN IN NOORD-BRABANT IN 
DE PEILJAREN 1852 EN 1890 

Jaar Omschrijving Klasse Grondbelasting Personele belasting Patentbelasting Totale belasting 
Aant. % Gem. Aant. Gem. Aant. Gem. Aant. % Gem. 

18521 

Adellijke hoogstaangeslagenen 
Indeling op basis van de totale 
belastingen 

<400           
400-799 6  55  304,51 6  188,60   6  55  493,10 
800-1199 2  18  721,35 2  272,83   2  18  994,18 
1200-1599 2  18  920,85 2  311,40 1  5,38 2  18  1.234,94 
1600-1999                 
>1999 1  9  1.513,37 1  544,22    1  9  2.057,59 
Totaal 11   602,26 11  258,57 1  5,38 11   861,31 
Laagste   246,35  159,08     405,43 
Hoogste   1.513,37  544,22     2.057,59 

 

Niet-adellijke hoogstaangesla-
genen Indeling op basis van de 
totale belastingen 

<400 30  25  227,23 30  100,79 17  72,57 30  25  369,15 
400-799 71  60  347,58 71  155,29 37  100,57 72  60  547,57 
800-1199 13  11  802,45 13  149,88 5  16,80 13  11  958,79 
1200-1599 3  3  1.138,92 3  202,35 1  5,76 3  3  1.343,19 
1600-1999 2  1  1.276,01 2  379,08 1  172,80 2  1  1.741,49 
>1999               
Totaal 119   402,49 119  145,90 62  85,53 120   587,30 
Laagste   272,78  67,62     340,40 
Hoogste   1.772,59  102,58     1.875,17 

 

18521 

Adellijke hoogstaangeslagenen 
Indeling op basis van de 
grondbelasting 

<250 1  9  246,35 1  159,08   1  9  405,43 
250-499 5  46  316,14 5  194,50   5  46  510,64 
500-749 1  9  657,90 1  418,76   1  9  1.076,66 
750-999 3  27  857,50 3  249,89 1  5,38 3  27  1.125,19 
1000-1249                
>1249 1  9  1.513,37 1  544,22   1  9  2.057,59 
Laagste   246,35  159,08     405,43 
Hoogste   1.513,37  544,22     2.057,59 

 

Niet-adellijke hoogstaangesla-
genen Indeling op basis van de 
grondbelasting 

<250 38  32  154,02 38  186,22 33  117,82 38  32  439,46 
250-499 52  43  358,11 51  127,41 17  64,09 52  43  504,03 
500-749 16  13  585,86 16  106,67 6  20,97 16  13  700,40 
750-999 9  8  869,87 9  172,63 5  45,22 9  8  1.067,62 
1000-1249 4  3  1.111,53 4  167,12 1  5,76 4  3  1.280,10 
>1249 1  1  1.772,59 1  102,58   1  1  1.875,17 
Laagste   0,00  16,19  547,83   564,02 
Hoogste   1.772,59  102,58     1.875,17 
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Jaar Omschrijving Klasse Grondbelasting Personele belasting Patentbelasting Totale belasting 
Aant. % Gem. Aant. Gem. Aant. Gem. Aant. % Gem. 

1890 

Adellijke hoogstaangeslagenen  
Indeling op basis van de totale 
belastingen 

400-799 9  56  355,96 8  245,70 3  172,91 9  56  632,00 
800-1199 4  25  588,51 4  474,76 1  1,15 4  25  1.063,56 
1200-1599 2  13  864,15 2  393,77   2  13  1.257,91 
1600-1999 1  6  1.987,66      1  6  1.987,66 
>1999              
Totaal 16   579,60 14  332,30 4  129,97 16   902,86 
Laagste   343,43  152,69     496,12 
Hoogste   1.987,66       1.987,66 

 

Niet-adellijke hoogstaangesla-
genen Indeling op basis van de 
totale belastingen 

400-799 87  64  350,13 89  176,65 55  147,79 89  64  610,24 
800-1199 34  25  679,20 33  219,37 18  206,32 34  25  1.001,35 
1200-1599 11  8  905,35 11  357,61 6  177,86 11  8  1.359,97 
1600-1999 3  2  1.440,08 3  296,56    3  2  1.736,64 
>1999 2  1  2.344,33 2  330,34 1  9,60 2  1  2.679,47 
Totaal 137   529,35 138  206,12 80  161,49 139   819,32 
Laagste   88,86  274,02  117,76   480,64 
Hoogste   2.527,17  370,51  9,60   2.907,28 

 

1890 

Adellijke hoogstaangeslagenen 
Indeling op basis van de 
grondbelasting 

<300 6  38  187,77 6  410,31 3  172,91 6  38  684,53 
300-599 3  19  483,87 2  161,98    3  19  591,85 
600-899 5  31  758,28 5  307,83 1  1,15 5  31  1.066,35 
900-1199 1  6  916,36 1  327,24   1  6  1.243,60 
>1199 1  6  1.987,66     1  6  1.987,66 
Laagste   2,15  869,74     871,89 
Hoogste   1.987,66       1.987,66 

 

Niet-adellijke hoogstaangesla-
genen Indeling op basis van de 
grondbelasting 

<300 38  27  158,24 38  232,61 36  234,28 38  27  612,79 
300-599 61  44  447,22 61  189,56 32  109,53 61  44  694,24 
600-899 23  17  767,98 23  177,85 10  77,77 23  17  979,64 
900-1199 10  7  1.012,30 9  221,30 1  192,64 10  7  1.230,74 
>1199 7  5  1.634,53 7  280,08 1  9,60 7  5  1.915,98 
Laagste   0,00  190,67  383,59   574,26 
Hoogste   2.527,17  370,51  9,60   2.907,28 

 

18902 
Adellijke hoogstaangeslagenen 
Indeling op basis van de totale 
belastingen 

300-344           
345-389           
390-434 2  40  276,60 2  126,07 1  34,56 2  40  419,95 
435-480 3  60  285,23 3  179,99    3  60  465,56 
Totaal 5   281,78 5  158,42 1  34,56 5   449,11 
Laagste   278,46  96,14   34,56   409,16 
Hoogste   349,79  129,50      479,29 
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Jaar Omschrijving Klasse Grondbelasting Personele belasting Patentbelasting Totale belasting 
Aant. % Gem. Aant. Gem. Aant. Gem. Aant. % Gem. 

18902 
Niet-adellijke hoogstaangesla-
genen Indeling op basis van de 
totale belastingen 

300-344 24  16  181,86 24  118,33 14  81,98 25  17  334,09 
345-389 47  32  173,50 49  128,67 37  90,36 49  33  363,32 
390-434 43  30  207,34 42  124,33 31  118,07 43  28  413,90 
435-480 32  22  254,59 33  130,09 24  113,95 33  22  459,84 
Totaal 146   202,61 148  126,08 106  102,70 150   394,18 
Laagste   224,69  60,38  34,56   319,63 
Hoogste   234,63  99,53  145,79   479,95 

 

18902 

Adellijke hoogstaangeslagenen 
Indeling op basis van de 
grondbelasting 

<110           
110-219           
220-329 4  80  264,78 4  165,65 1  34,56 4  80  439,32 
330-439 1  20  349,79 1  129,50   1  20  479,29 
Laagste   249,23  216,60     465,83 
Hoogste   349,79  129,50     479,29 

 

Niet-adellijke hoogstaangesla-
genen Indeling op basis van de 
grondbelasting 

<110 43  28  63,26 43  171,95 39  168,77 43  28  388,27 
110-219 39  26  157,58 39  140,69 38  86,79 39  26  382,78 
220-329 46  31  272,16 46  97,80 24  39,85 46  31  390,33 
330-439 22  15  370,41 20  60,29 5  17,50 22  15  429,20 
Laagste   0,00  283,61  42,24   325,85 
Hoogste   422,00       422,00 

 
Toelichting: 
1  Wegens afwijkende vermeldingen van belastingaanslagen op de Noord Brabantse lijst uit 1850 en 1851 is de lijst van 1852 gebruikt. Moes, Onder aristocraten, bijlage II. 
2  De onder 18902 vermelde aangeslagenen behoren tot de onderste helft van de lijst van dat jaar. Door de grondwetswijziging van 1887 verdubbelde het aantal verkiesbaren per provincie. Ten behoeve van een vergelijking met 

voorgaande peiljaren zijn de hoogstaangeslagenen in 1890 verdeeld in een bovenste en onderste helft. Moes, Onder aristocraten, bijlage II en bijlage I 369. 
Legenda: Aant: aantal hoogstaangeslagenen in klasse; %: aandeel hoogstaangeslagenen in die klasse van het totaal; Gem.: gemiddelde belastingbedrag in de klasse en belastingsoort. 
Bron: Moes, Onder aristocraten, bijlage II Alfabetische lijst van de hoogstaangeslagenen in de directe rijksbelastingen in Nederland 1850, 1860, 1870, 1880 en 1890. 
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TABEL 11.3 OVERZICHT VAN HEERLIJKHEDEN EN LANDGOEDEREN IN NOORD-BRABANT, IN EIGENDOM VAN BE-
NOEMDE LEDEN VAN DE RIDDERSCHAP BIJ HUN BENOEMING, OP ALFABETISCHE VOLGORDE 

Naam heerlijkheid Eigenaar Jaar benoeming 
Deurne en Liesselt Th. de Smeth 1814 
Heeze-Leende en Zesgehuchten J.D. van Tuyll van Serooskerken 1814 
Onsenoort en Nieuwkuijk J.W. Half-Wassenaer1 1814 
Tilburg en Goirle2 D.J.F. van Hogendorp 1814 
Veen J.C. van Kretschmar 1814 
Haanwijk3 O.A.M.G. de Senarclens de Grancy 1814 
De Strijdhoeven4 A. van Dopff 1814 
De Wijer5 J.B.F.W. de Raet 1814 
Zoudtlandt6 J.L. Trip 1815 

 
Toelichting: 
1 Bij de compensatieregeling van 8 mei 1819 was de moeder van J.W. Half-Wassenaer de rechthebbende. 
2  Nadat Tilburg in 1809 door koning Lodewijk Napoleon tot stad was verheven, bleef deze stedelijke status ook na 1814 gehandhaafd. Van 

Hogendorp werd op 8 mei 1819 dan ook alleen gecompenseerd voor de heerlijkheid Goirle. 
3  De Senarclens de Grancy en zijn voorgangers noemden zich ‘Heer van Haanwijk’, maar dit landgoed maakte in de achttiende eeuw deel uit 

van de heerlijkheid Sint-Michielsgestel. Haanwijk viel ook niet onder de compensatieregeling van 8 mei 1819. 
4  De Strijdhoeven in Udenhout was geen heerlijkheid maar een leengoed. De vader van A. van Dopff liet het leengoed in 1771 nog verheffen. 

Smulders, ‘De Strijdhoeven’. 
5 De Wijer was een hofstede binnen de heerlijkheid van Boxmeer. 
6  Zoudtlandt was een landgoed. 
Bron: Nederland’s Adelsboek. 
 
 
TABEL 11.4 OVERZICHT VAN HEERLIJKHEDEN IN NOORD-BRABANT DIE ONDER DE COMPENSATIEREGELING VAN 
1819 VIELEN, OP ALFABETISCHE VOLGORDE 

Naam heerlijkheid Rechthebbende Relatie met lid van de onder-
zoekspopulatie 

Bedrag in 
gld. 

Aalburg M.L.C. van Kretschmar – van Oijen Schoonzuster van J.C. van  
Kretschmar  16,60 

Andel P. Melvill van Carnbee Vader van J.J. Melvill van Carnbee 50,00 
Beek en Donk J. de Jong van Beek en Donk  25,00 
Boxtel en Liempde O.A.M.G. de Senarclens de Grancy  140,00 
Deurne en Liesselt Th. de Smeth  83,00 
Dieden J.M. Singendonck  18,44 
Empel en Meerwijk W.H. van Thije Hannes  28,00 
Engelen M.E.F. Hoeij – Sweerts de Landas Zuster van J.D. Sweerts de Landas 34,00 
Goirle D.J.F. van Hogendorp  60,00 

‘s-Gravenmoer A.F.J.A. van der Duyn Vader van G.A.G. en G. van der 
Duyn 50,00 

Hedikhuizen J.H.L. d’Aulnis de Bourouill Vader van J.C.F. d’Aulnis de  
Bourouill 37,00 

Heeswijk en Dinther C.J. Speelman  95,00 
Heeze-Leende en Zesgehuch-
ten J.D. van Tuyll van Serooskerken  153,00 

Helmond C.F. Wesselman sr. Vader van C.F. Wesselman jr. 92,00 

Meeuwen M.L.C. van Kretschmar – van Oijen Schoonzuster van J.C. van  
Kretschmar  23,32 

Oirschot en Best J.D. Sweerts de Landas  120,00 

Onsenoort en Nieuwkuijk P.J.M. Half-Wassenaer – van 
Engelen Moeder van J.W. Half-Wassenaer 48,00 

Oijen J.M. Singendonck  32,99 
Stiphout J.C.G. van der Brugghen  15,00 
Veen J.C. van Kretschmar  34,00 
Vlijmen M.E.F. Hoeij – Sweerts de Landas Zuster van J.D. Sweerts de Landas 80,00 

Wijk M.L.C. van Kretschmar – van Oijen Schoonzuster van J.C. van  
Kretschmar  39,50 

 
Bron: Latjes, ‘De doodslaap’, bijlage I, 108-110. 
.
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TABEL 11.5 OVERZICHT VAN AAN- EN VERKOPEN VAN HEERLIJKHEDEN IN NOORD-BRABANT IN DE NEGENTIENDE EN TWINTIGSTE EEUW, OP CHRONOLOGISCHE VOLGORDE 

Naam heerlijkheid Koper/verkoper Relatie met lid van de onderzoekspopulatie Jaar van adel Jaar van koop Jaar van verkoop 
Boxtel en Liempde O.A.M.G. de Senarclens de Grancy  1814/1822 1819  
Geffen A. Martini  1822 1819  

Zwijnsbergen1 F.A. de Jonge voor zijn zoon 
M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen  1825 1820  

Aalst M.A.L. van der Beken Pasteel  1822 1823  
Eckart V.C. Janssen Moeder van J.J. Smits van Eckart  1828  
Berlicum, Middelrode 
en Kaathoven F.A.A. van Lanschot   1833  

Boxtel en Liempde O.A.M.G. de Senarclens de Grancy    1834 
Heeswijk en Dinther H.M. Speelman Wobma Zoon van C.J. Speelman   1835 
 A.J.L. van den Bogaerde van Terbrugge  1817/1830 1835  
Asten en Ommel W.F. Guljé Schoonvader van P.A.J.H. Boreel de Mauregnault  1836  
Oijen J. Smits Grootvader van Th.G.M. Smits  1836  
Kessel A.Th. van Rijckevorsel van Kessel  1829/1841 1840  
Moergestel D.Th.A. van den Bogaerde van Terbrugge  1817 1849  
Loon op Zand S.M.J.J. Verheyen-De Roy van Zuidewijn Weduwe van F.X. Verheyen 18312 1857  

Boxtel en Liempde J.H. Mahie Schoonvader van J.M.H.J. de Grez en L.C.J.A. van 
Meeuwen  1857  

Geffen N.J. Martini van Geffen  1822  1885 
Zwijnsbergen M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen  1825  1890 
Zwijnsbergen D.L.W. van Hardenbroek  1844/1822 1890  
Eckart Erfgenamen van J.Th.A. Smits van Eckart    1899 
Eckart Th.G.M. Smits  1909 1899  
Onsenoort en Nieuwkuijk J.M.W.E. de la Court  1823  1903 
Zwijnsbergen M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen  1825  1905 
Zwijnsbergen F.J. van Lanschot Schoonzoon van L.C.J.A. van Meeuwen  1914  

 
Toelichting: 
1  Er was in het geval van Zwijnsbergen sprake van een landgoed met kasteel, niet van een heerlijkheid. De heerlijkheid Helvoirt was in 1657 afgekocht, waarna Helvoirt een statendorp werd. Van Balkom en Van Gorp, Uitge-

groeid tot Helvoirt, 7. In eerste instantie kreeg M.B.W. de Jonge bij zijn verheffing toestemming om zich ‘De Jonge van Zwijnsbergen’ te noemen en kreeg hij de titel ‘Heer van Zwijnsbergen’ toegekend. Gedeputeerde Sta-
ten van Noord-Brabant maakten hier bezwaar tegen omdat hij hieraan rechten zou kunnen ontlenen die in strijd waren met het algemeen belang. Dat leidde er uiteindelijk toe dat het diploma aangepast werd. Ronnes en Bijs-
terveld, ‘Een manifestatie’, noot 88; bijlage 2 noot 41. Later bleek dat ook de heerlijke jachtrechten sinds 1781 niet meer aan enige heerlijkheid verbonden waren en dus met ingang van 1798 vervallen waren. Nl-
HtBHIC,361, ASV, inv.nr. 2559, Laarhoven, Hendrik van contra Jonge van Zwijnsbergen, Joan de, 1880. 

2  Dit geldt voor F.X. Verheyen. 
Legenda: Jaar van adel: jaar waarin de koper/verkoper of een voorvader van adel werd. 
Bronnen: Nederland’s Adelsboek; Nederland’s Patriciaat; Cleverens, Kasteel Heeswijk, 29-35, 95; Coenen, Baanderheren, 302, 304; Gelevert, ‘De rentmeesters’, 148-149; Van der Heijden, De Wamberg, 188-189; Van Heugten, 
‘Het kasteel en zijn bewoners’; Op den Buijs, Open venster op Eckart, 110, 119, 130; Ronnes en Bijsterveld, ‘Een manifestatie’, 57; Tromp, Van Immerseel en Verhoeff, ‘Zoo werkt hier alles’, 81; Wevers en Landewé, ‘Zwijn-
bergen pronkt nu weer’, 22; nl.wikipedia.org/wiki/Van_Rijckevorsel (geraadpleegd 9 mei 2014). 
Nl-HtBHIC, 280, HG, inv.nr. 23, Akte van verkoop, door Otto en Jean J. de Suarz en Catharina M.A.L. Verster, gehuwd met Jan van Heemskerk, als erfgenamen van Wilhelmina C. de Suarz, aan Anthonie Martini, van heerlijk-
heid Geffen, 1819 oktober 4; inv.nr. 24, Akte van verkoop, door Nicolaas J. Martini van Geffen, aan Henrik A. Sassen, van heerlijkheid Geffen, door hem verkregen bij testament van zijn broer Hendrik B. Martini van 28 sep-
tember 1880, 1885 februari 10; 305, VdMdlC, inv.nr. 1491, Openbare verkoop, wegens faillissement van Josephus M. de la Court van onroerende goederen onder Nieuwkuijk, Vlijmen, Drunen, Hedikhuizen, Nederhemert , 
Empel, Engelen, en 's-Hertogenbosch, 1903. 
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TABEL 11.6 OVERZICHT VAN HEERLIJKHEDEN IN NOORD-BRABANT DIE VIA VERERVING GEDURENDE MEER GENERATIES EIGENDOM BLEVEN VAN EEN GROEP (AAN)VERWANTEN, 
OP ALFABETISCHE VOLGORDE 

Naam heerlijkheid Naam eigenaar Relatie met vorige 
eigenaar 

Relatie met lid van de onderzoekspopulatie Jaartal1 Soort verkrij-
ging 

Asten en Ommel 

W.F. Guljé  Schoonvader van P.A.J.H. Boreel de Mauregnault 1836 Koop 
J.A. Guljé Zoon Zwager van P.A.J.H. Boreel de Mauregnault 1856 Erfenis 
M.J. Boreel de Mauregnault-Guljé Zuster Echtgenote van P.A.J.H. Boreel de Mauregnault 1892 Erfenis 
R.M.A.A.J.B.W. van Hövell-Boreel de Mauregnault Dochter Moeder van C.E.A. van Hövell van Westervlier en Weezeveld 1896 Erfenis 
F.E.A. van Hövell Echtgenoot Vader van C.E.A. van Hövell van Westervlier en Weezeveld 1911 Erfenis 
C.E.A. van Hövell van Westervlier en Weezeveld Zoon  1917 Erfenis 

Beek en Donk 

G. de Jong  Grootvader van J. de Jong van Beek en Donk 1745 Koop 
G. de Jong Zoon Oom van J. de Jong van Beek en Donk 1770 Erfenis 
B. de Jong Broer Vader van J. de Jong van Beek en Donk 1794 Erfenis 
J. de Jong van Beek en Donk en G. de Jong Zonen  1808 Erfenis 
J. de Jong van Beek en Donk Broer  1809 Boedelscheiding 
B. en J.O. de Jong van Beek en Donk Zonen  1846 Erfenis 

Berlicum, Middelrode 
en Kaathoven 

F.A.A. van Lanschot   1833 Koop 
Godefridus van Lanschot Zoon  1852 Erfenis 
F.J.J.M. van Rijckevorsel Achterneef  1888 Erfenis 

Croy en Stiphout 

J.C.G. van der Brugghen   1778 Koop 
M.G. van der Brugghen-Falck Echtgenote  1828 Erfenis 
G.T.Th.A. van der Brugghen Zoon  1843 Erfenis 
J.C.C.W. van der Brugghen Zuster  1864 Erfenis 
Armbestuur van Stiphout   1873 Erfenis 

Deurne en Liesselt 

Th. de Smeth  Grootvader van Th. de Smeth 1760 Koop 
D. de Smeth Zoon Vader van Th. de Smeth 1772 Erfenis 
Th. de Smeth Zoon  1779 Erfenis 
H. de Smeth Zoon Zoon van Th. de Smeth 1859 Erfenis 
Th. de Smeth Zoon  1870 Erfenis 

Dieden 
C.D.N. Singendonck  Vader van J.M. Singendonck  Erfenis 
J.M. Singendonck Zoon  1793 Erfenis 
W.C. Singendonck Zoon  1819 Erfenis 

Eckart 

V.C. Janssen  Moeder van J.J. Smits van Eckart 1828 Koop 
J.J. Smits van Eckart Zoon  1832 Erfenis 
J.Th.A. Smits van Eckart Zoon  1847 Erfenis 
Kinderen van N.J.J. Smits van Eckart Neef/nicht  1877 Erfenis 
Th.G.M. Smits Achterneef van J.Th.A.  1899 Koop 

Empel en Meerwijk W.H. van Thije Hannes   1798  
J.F. van Thije Hannes Zoon  1849 Erfenis 

Geffen 
A. Martini   1819 Koop 
H.B. Martini van Geffen Zoon  1869 Erfenis 
N.J. Martini van Geffen Broer  1883 Erfenis 
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Naam heerlijkheid Naam eigenaar Relatie met vorige 
eigenaar 

Relatie met lid van de onderzoekspopulatie Jaartal1 Soort verkrij-
ging 

Geldrop 
Sara Hoevenaar   1828 Erfenis 
Hubertus Paulus Hoevenaar Neef Schoonvader van H.N.C. van Tuyll van Serooskerken 1843 Erfenis 
Arnaudina Hoevenaar Dochter Echtgenote van H.N.C. van Tuyll van Serooskerken 1886 Erfenis 

Heeswijk en Dinther 

C.J. Speelman   1787 Erfenis 
H.M. Speelman Wobma Zoon Zoon van C.J. Speelman 1825 Erfenis 
A.J.L. van den Bogaerde van Terbrugge   1835 Koop 
L.M.C. en D.Th.A. van den Bogaerde van Terbrugge Zonen  1855 Erfenis 
D.Th.A. van den Bogaerde van Terbrugge   1890 Erfenis 
G.Ch.O.A.M.H.J.M.G. en H.P.O.M.L.M.J.Ch. van 
den Bogaerde de Terbrugge Achterneven  1895 Erfenis 

Heeze en Leende, 
Zesgehuchten 

R.D. van Tuyll van Serooskerken  Vader van J.D. van Tuyll van Serooskerken 1766 Erfenis 
J.D. van Tuyll van Serooskerken2 Zoon  1784 Erfenis 
R.C. van Tuyll van Serooskerken Zoon Zoon van J.D. van Tuyll van Serooskerken 1843 Erfenis 
U.A.A. van Tuyll van Serooskerken Zuster Dochter van J.D. van Tuyll van Serooskerken 1882 Erfenis 
S.J. van Tuyll van Serooskerken Verre verwant  1901 Erfenis 

Helmond 

C.F. Wesselman  Vader van C.F. Wesselman 1781 Koop 
C.F. Wesselman Zoon  1825 Erfenis 
C.F. Wesselman Zoon  1853 Erfenis 
A.P. Wesselman van Helmond Broer  1870 Erfenis 
C.F. Wesselman van Helmond Zoon  1890 Erfenis 

Loon op Zand 
S.M.J.J. Verheyen-De Roy van Zuidewijn  Weduwe van F.X. Verheyen 1857 Koop 
J.B.A.J.M. Verheyen Zoon  1868 Erfenis 
E.J.B.J.M. Verheyen Zoon  1898 Erfenis 

Onsenoort en Nieuw-
kuijk 

B.J.J. Half-Wassenaer  Vader van J.W. Half-Wassenaer 1782 Erfenis 
J.W. Half-Wassenaer Zoon  1810 Erfenis3 

F.F. Half-Wassenaer Zoon  1837 Erfenis4 

J.M.C. de la Court-Half-Wassenaer Zuster Echtgenote van L.J.A.A. de la Court 1853 Erfenis 
J.M.W.E. de la Court5 Zoon  1892 Erfenis 

Op- en Neder-Andel 

P. Melvill van Carnbee  Vader van J.J. Melvill van Carnbee 1796 Erfenis 
J.J. Melvill van Carnbee Zoon  1826 Erfenis 
J.J. Melvill van Carnbee Zoon  1833 Erfenis 
A.P. van Hoogenhouck-Tulleken-Melvill van  
Carnbee Zuster Echtgenote van C.G. van Hoogenhouck Tulleken 1842 Erfenis 

Oijen 
J. Smits  Grootvader van Th.G.M. Smits 1836 Koop 
J.Th. Smits Zoon Vader van Th.G.M. Smits 1845 Erfenis 
Th.G.M. Smits Zoon  1898 Erfenis 

Zuidewijn-Capelle 
C.W.J. Montens  Grootmoeder van B.M.A.A. de Roy van Zuidewijn   
A.J.J. de Roy van Zuidewijn Zoon Oom van B.M.A.A. de Roy van Zuidewijn 1821 Erfenis 
B.M.A.A. de Roy van Zuidewijn Neef  1876 Erfenis 

Zwijnsbergen 

M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen   1820 Koop 
J. de Jonge van Zwijnsbergen Zoon  1864 Erfenis 
M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen6 Zoon  1881 Erfenis 
D.L.W. van Hardenbroek Schoonvader  1890 Koop 
M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen Schoonzoon  1897 Erfenis 



159  Bijlage 11 Brabantse landadel 

Adel in Noord-Brabant, 1814-1918 ISBN 978-90-8704-534-2 
 
 

 
Toelichting: 
1 Het in de kolom jaartal vermelde jaartal betreft in de meeste gevallen het jaar van overlijden van de erflater. Het jaar waarin de erfenis daadwerkelijk op de erfgenaam is overgegaan is niet altijd uitgezocht of bekend. 
2 Tot de meerderjarigheid van J.D. van Tuyll van Serooskerken nam zijn moeder C.U.Ph. van Tuyll van Serooskerken-Van Randwijck het beheer waar. Douma, De bewoners van kasteel Heeze, 16. 
3  De erfenis bleef onverdeeld tot het overlijden van de moeder van J.W. Half-Wassenaer, P.J.M. van Engelen, in 1823. Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 874, Afwikkeling nalatenschap Bernardus J.J. Halfwassenaer en 

Petronella J.M. van Engelen, 1810 – 1847. 
4  Volgens het testament van J.W. Half-Wassenaer uit 1837 had zijn weduwe recht op het vruchtgebruik en kwam de heerlijkheid pas aan zijn zoon toe na haar overlijden. De zoon overleed echter al in 1853, de weduwe daarna 

in 1857. Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 903, Testament van Jacobus W. Halfwassenaer, voor zijn zoon Franciscus, 1837. 
5  J.M.W.E. de la Court was gedwongen de heerlijkheid in 1903 te verkopen. Het was daarvoor zijn bedoeling dat zijn oudste zoon, A.J.M.G. de la Court, de heerlijkheid zou erven. Nl-HtBHIC, 305, VdMdlC, inv.nr. 1025, 

Testament van Josephus M. de la Court, 1897. 
6  M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen was door financiële problemen in 1890 gedwongen Zwijnsbergen aan zijn schoonvader, D.L.W. van Hardenbroek, te verkopen. Na het overlijden van de laatste in 1897, kwamen kasteel 

en landgoed opnieuw in zijn bezit. In 1905 volgde opnieuw een gedwongen verkoop aan een exploitatiemaatschappij waarvan De Jonge van Zwijnsbergen het kasteel nog een aantal jaren huurde. In 1914 kwam Zwijnsber-
gen weer in Brabantse handen, namelijk die van F.J. van Lanschot. Ronnes en Bijsterveld, ‘Een manifestatie’, 57; Tromp, Van Immerseel en Verhoeff, ‘Zoo werkt hier alles’, 81; Van Balkom en Van Gorp, Uitgegroeid tot 
Helvoirt, 227. 

Bronnen: Almanak voor de provincie Noord-Braband; Nederland’s Adelsboek; Nederland’s Patriciaat; Cleverens, Kasteel Heeswijk; Eliens, Kasteel Croy; Douma, De bewoners van kasteel Heeze, 16, 25-26, 30; Heeren, Ge-
schiedenis van het kasteel-raadhuis; Van der Heijden, De Wamberg, 188-189, 194, 201; Van Heugten, ‘Het kasteel en zijn bewoners’; Op den Buijs, Open venster op Eckart; Redactie, Het gaat den boeren goed, Genealogische 
bijlage, 338-341; Van Roessel, ‘Kasteel Eyckenlust’, 132-133; Ronnes en Bijsterveld, ‘Een manifestatie’, 57; Van Schijndel, ‘De heren van Onsenoort’; Tromp, Van Immerseel en Verhoeff, ‘Zoo werkt hier alles’, 81; Van 
Zalinge-Spooren en Van Neerven, ‘De heerlijkheid Stiphout'. 
Nl-HtBHIC, 283, HD, Inleiding; 280, HG, inv.nr. 23, Akte van verkoop, door Otto en Jean J. de Suarz en Catharina M.A.L. Verster, gehuwd met Jan van Heemskerk, als erfgenamen van Wilhelmina C. de Suarz, aan Anthonie 
Martini, van heerlijkheid Geffen, 1819 oktober 4; inv.nr. 24, Akte van verkoop, door Nicolaas J. Martini van Geffen, aan Henrik A. Sassen, van heerlijkheid Geffen, door hem verkregen bij testament van zijn broer Hendrik B. 
Martini van 28 september 1880, 10 februari 1995; NL-TbRAT, 982, HLoZ, inventaris, Bijlage I. 
 
 
TABEL 11.7 OVERZICHT VAN ADELLIJKE FAMILIES DIE EEN LANDGOED, KASTEEL OF BUITENPLAATS IN NOORD-BRABANT BEWOONDEN OF BEZATEN, OP ALFABETISCHE VOLG-
ORDE 

Familie / persoon Kasteel / landgoed / land-
huis 

Van Tot Regio Opmerkingen 

Bangeman Huijgens Henkenshage Sint-
Oedenrode 1834 1850 Zuidoosten In 1834 gekocht door C.D.E.J. Bangeman Huijgens. In 1850 verkocht aan P.J. de Girard de Mielet 

van Coehoorn.1 

Van Beresteijn 
 

Maurick Vught 1681 1884 Omg. ‘s Bosch 
In 1681 gekocht door de weduwe van Christiaan van Beresteyn. In 1884, na het overlijden van G. 
van Beresteijn, door de familie verkocht aan A.J.A. van Lanschot, waarschijnlijk omdat men het 
onderhoud niet meer op kon brengen.2 

Muiserick Vught 1758 1884 Omg. ‘s Bosch Oorspronkelijk waarschijnlijk het jachthuis van Maurick. Bij het overlijden van C.P. van Bere-
steyn in 1758 in het bezit van de familie. In 1884 gelijktijdig met Maurick verkocht.3 

Van den Bogaerde van 
Terbrugge 

Heeswijk Heeswijk 1835 1976 Omg. ‘s Bosch 

In 1835 door A.J.L. van den Bogaerde van Terbrugge gekocht. Zowel hij als zijn zoons lieten 
verschillende verbouwingen uitvoeren. Het kasteel diende vooral als ‘museum’ voor hun verza-
melingen. Na het overlijden in 1895 van D.Th.A. van den Bogaerde van Terbrugge stond het 
kasteel 68 jaar leeg. Een nazaat van zijn neef betrok in 1947 het koetshuis en in 1976 werd het 
kasteel overgedragen aan een stichting.4 

Nemerlaer Haaren 1830/18525 1964 Omg. ‘s Bosch 

De Nemerlaer werd in 1830/31 gekocht door A.J.L. van den Bogaerde of in 1852 door zijn zoon 
D.Th.A. van den Bogaerde van Terbrugge. In 1880 volgde een verbouwing in neogotische en –
renaissancestijl. Na een leegstand van 68 jaar in 1964 gekocht door Stichting Brabants Land-
schap.6 

Van der Borch (van Ver-
wolde) Valkenberg Gilze 1772/1784 1960 Westen 

In 1784 kwam het landgoed in handen van B. van der Borch, die er al sinds 1772 woonde. Hij liet 
onder meer een tuin in Engelse landschapsstijl aanleggen. In 1847 werd C.L.P. van der Borch 
door vererving eigenaar. Na het overlijden van zijn dochter in de twintigste eeuw ging het over in 
andere handen.7 
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Familie / persoon Kasteel / landgoed / land-
huis 

Van Tot Regio Opmerkingen 

Van der Borch (van Ver-
wolde) 

Hondsdonk Ginneken 1777 1908 Westen 

In 1777 gekocht door L.W.Ph. van der Borch. Deze liet in 1795 het landhuis bouwen. Via verer-
ving in 1836 in handen van W.F.E. van der Borch van Verwolde. Hij startte met de aanleg van het 
park in Engelse landschapsstijl. Na het overlijden van zijn zoon in 1908 in handen van de Belgi-
sche familie Prisse.8 

Luchtenburg Ginneken 1802 1908 Westen In 1802 gekocht door L.W.Ph. van der Borch. In 1815 verkocht aan de vader van W.F.E. van der 
Borch van Verwolde. Samen met Hondsdonk in 1908 in handen van de Belgische familie Prisse.9 

Bowier Coudewater Rosmalen 181610 1870 Omg. ‘s Bosch In 1870 kochten twee artsen het landgoed.11 

Van der Brugghen Croy Aarle-Rixtel 1774 1873 Zuidoosten 
In 1774 gekocht door de halfbroer van J.C.G. van der Brugghen, die het in 1778 op zijn beurt van 
zijn broer kocht. In 1873 liet diens dochter het kasteel na aan het Algemeen Armbestuur van 
Stiphout.12 

Van Bylandt Mastland Princenhage 1802 1857 Westen In 1802 liet W.F. van Bylandt Mastland bouwen in neoclassicistische stijl. Na zijn overlijden in 
1855 verliet zijn weduwe het huis en bood het in 1856 te koop aan. In 1857 is het gesloopt.13 

De la Court 
Baest Oostelbeers 1817 1932 Midden 

P.E.A. de la Court was in 1817 na het overlijden van zijn schoonmoeder mede-eigenaar. Hij 
breidde het landgoed uit. In 1825 kwam het landgoed in handen van zijn kinderen. Zijn zoon, na 
1848 eigenaar, hield zich vooral bezig met bosbouw en liet in de jaren vijftig het landhuis ver-
bouwen. Uiteindelijk kwam het landgoed in 1932 in handen van de familie Van de Mortel.14 

Onsenoort Nieuwkuijk 1892 1903 Omg. ‘s Bosch In 1892 erfde J.M.W.E. de la Court het kasteel van zijn moeder. In 1903 was hij gedwongen het te 
verkopen.15 

Van der Does de Willebois Reeburg Vught 1895  Omg. ‘s Bosch Reeburg heeft een aantal jaren gediend als zomerverblijf voor P.J.J.S.M. van der Does de  
Willebois. Daarvan was in ieder geval sprake in 1895.16 

Von Geusau 
Zegenwerp Sint-
Michielsgestel 1809 1828 Omg. ‘s Bosch In 1809 voor f 55.000,- gekocht. In 1828 weer verkocht.17 

Zionsburg Vught 1828 1847 Omg. ’s Bosch In 1828 voor f 13.000,- gekocht. Vanaf 1836 gemeubileerd verhuurd.18 

De Girard de Mielet van 
Coehoorn 

Henkenshage Sint-
Oedenrode 1850 1904 Zuidoosten In 1850 gekocht door P.J. de Girard de Mielet van Coehoorn. Daarna liet hij het in neogotische 

stijl verbouwen. Na het overlijden van zijn weduwe in 1904 door de erfgenamen verkocht.19 

Heerenbeek Oirschot 1851  Zuidoosten In 1851 gekocht door M.L.V. de Girard de Mielet van Coehoorn, zoon van het echtpaar De Girard 
de Mielet van Coehoorn-de Bye, dat er vanaf 1864 al of niet permanent woonde.20 

Half-Wassenaer Onsenoort Nieuwkuijk 1743 1892 Omg. ‘s Bosch In 1743 gekocht door J. Half-Wassenaer. Bij het overlijden van zijn achterkleindochter Julia Half-
Wassenaer in 1892 erfde haar zoon het kasteel.21 

Van Hardenbroek 
Mariënhof Helvoirt 1863 1888 Omg. ‘s Bosch In 1863 gekocht door D.L.W. van Hardenbroek. In 1888 verkocht door zijn zoon C.G. Harden-

broek van de Kleine Lindt.22 

Zwijnsbergen Helvoirt 1890 1897 Omg. ‘s Bosch In 1890 door D.L.W. van Hardenbroek gekocht van zijn schoonzoon. Na zijn overlijden in 1897 
kreeg deze het weer in handen.23 

Van Hogendorp 

Tilburg Tilburg 1754 1858 Midden In 1754 gekocht door G.S. van Hogendorp. In 1858, na het overlijden van de weduwe van D.J.F. 
van Hogendorp in 1853, door de erfgenamen verkocht.24 

Nieuwkerk Goirle 1820 1860 Midden 

Vanaf 1820 kocht G.J. van Hogendorp percelen in het gebied op. Hij liet op zijn landgoed een 
buitenverblijf bouwen en een grafkelder. Na het overlijden van A.W. van Hogendorp in 1855 
werd het landgoed in 1860 door de erfgenamen verkocht, na in 1856 ter openbare verkoop te zijn 
aangeboden.25  

Van Hugenpoth van 
Stockum De Wijer Boxmeer 1826 1850 Noordoosten In 1826 erfde de echtgenote van J.B.J.H.O.A. van Hugenpoth van Stockum De Wijer. Het gezin 

woonde er. In 1850 verkochten de kinderen het huis.26 

Van Hövell Ossenbroek Beers 1891/1896  Noordoosten Na de dood van haar broer in 1887 en moeder in 1896 erfde de echtgenote van F.E.A. van Hövell 
Ossenbroek, dat daarna dienst deed als jachthuis.27 

De Jonge (van Zwijnsber-
gen) Jagtlust Helvoirt 1796  Omg. ‘s Bosch 

In 1796 gekocht door F.A. de Jonge. Na het overlijden van zijn weduwe in 1848 gekocht door 
kleinzoon J. de Jonge van Zwijnsbergen. Wellicht in 1870 verkocht.28 Van 1880 tot en met 1886 
bewoond door M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen.29 
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Familie / persoon Kasteel / landgoed / land-
huis 

Van Tot Regio Opmerkingen 

De Jonge (van Zwijnsber-
gen) Zwijnsbergen Helvoirt 

1820 
 
 

1897 

1890 
 
 

1905 

Omg. ’s Bosch 

In 1820 door F.A. de Jonge voor zijn zoon gekocht, nadat deze het al vanaf 1816 huurde. Vanaf 
1817 volgde een verbouwing en modernisering van het huis en aanleg van een park in landschaps-
stijl. In 1890 wegens financiële problemen door kleinzoon M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen 
verkocht aan zijn schoonvader. 
In 1897 door M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen verkregen uit de erfenis van zijn schoonvader. 
In 1905 opnieuw gedwongen verkocht.30 

De Jong van Beek en 
Donk 

Eyckenlust Beek en Donk 1745  Zuidoosten 
In 1745 gekocht door Gerard de Jong. In 1812 volgde sloop en wederopbouw van het kasteel. In 
1870 vond opnieuw een aanpassing plaats met neogotische opsmuk, waaronder kantelen. In 1998 
nog bewoond door een lid van de familie De Jong van Beek en Donk.31 

Annastate Hintham 1878 1890 Omg. ‘s Bosch J.J.F. de Jong van Beek en Donk bewoonde Annastate vanaf 1878 tot zijn overlijden in 1890.32 

De Kuijper Lanckveld Erp 1811  Noordoosten Circa 1811 begon J.F. de Kuijper aan de bouw.33 
Zwanenburg Dinther 1835  Noordoosten In 1835 gekocht door J.F. de Kuijper.34 

Laman Trip Seldensate Middelrode 1911 1973 Omg. ‘s Bosch 
In 1911 erfde de echtgenote van C.J. Laman Trip Seldensate van haar vader. Na de scheiding in 
1920 bleef Laman Trip er met zijn dochter wonen. Deze verkocht het huis na zijn overlijden in 
1971.35 

Martini 

Ouwerkerk Vught 1803 1848 Omg. ‘s Bosch In 1803 gekocht door H.B. Martini. Deze ontwikkelde het landgoed en liet een huis in Italiaanse 
stijl bouwen. Na zijn dood in 1848 verkocht.36 

Piacenza Vught 1820 1883
37 Omg. ‘s Bosch 

In 1820 liet A. Martini op zijn deel van het landgoed Jagershagen het landhuis Piacenza bouwen. 
Na het overlijden in 1883 van zijn zoon, H.B. Martini van Geffen, op Piacenza, werd het ge-
veild.38 

Van Meeuwen Wargashuyse Vught 1820  Omg. ‘s Bosch 
In 1820 gekocht door E.J.P. van Meeuwen. Deze liet het in de jaren veertig verbouwen in neo-
classicistische stijl. Omstreeks 1930 bewoond door W. Michiels van Kessenich, in 1929 gehuwd 
met een achterkleindochter van de koper.39 

Van Oldeneel tot Olden-
zeel Brakestein Oosterhout 1835 1977 Westen In 1835 gekocht door C.H.G.J. van Oldeneel tot Oldenzeel.40 In 1977 overleed de laatste bewoon-

ster uit de familie,  de weduwe van A.K.M.G. van Oldeneel tot Oldenzeel. 

De Raet De Wijer Boxmeer  1826 Noordoosten Na het overlijden van de zuster van J.B.F.W. de Raet in 1826 erfde haar nicht, de echtgenote van 
J.B.J.H.O.A. van Hugenpoth van Stockum, De Wijer.41 

Van Rijckevorsel De Wamberg Berlicum 1888  Omg. ‘s Bosch 
In 1888 erfde F.J.J.M. van Rijckevorsel het landgoed. Vanaf 1890 liet hij een park in landschaps-
stijl aanleggen en een ‘benedentuin’ in Franse stijl. Verder werden er bijgebouwen opgetrokken 
en werd het herenhuis opgeknapt.42 

Van Rijckevorsel van 
Kessel Reeburg Vught 1820 1847 Omg. ‘s Bosch 

Vanaf 1820 werden er percelen gekocht door A.Th. van Rijckevorsel van Kessel en eind 1822 
was ‘Groot Rheeburg’ voltooid. Tussen 1829 en 1832 volgde de bouw van ‘Klein Rheeburg’. Na 
zijn overlijden in 1846 volgde verkoop aan koning Willem II in 1847.43 

De Roy (van Zuidewijn) Zuidewijn Vrijhoeve-Capelle 1784  Midden 
In 1784 huwde A.J.F. de Roy met C.W.J. Montens, vrouwe van Zuidewijn-Capelle. In 1876 
overleed hun zoon, waarna Zuidewijn eigendom werd van B.M.A.A. de Roy van Zuidewijn. De 
familie De Roy van Zuidewijn gebruikte de ‘Stenen Camer’ als zomerverblijf.44 

Van Sasse van Ysselt Boxmeer Boxmeer 1806 1853 Noordoosten In 1806 gekocht door L.F.J.J.J. van Sasse van Ysselt. In 1853 verkocht door zijn erfgenamen.45 

De van der Schueren Dennenboom Schijndel 1801 1880 Omg. ‘s Bosch 
In 1801 mede gekocht door de echtgenote van J.B. de van der Schueren. In 1815 erfde de zoon, 
J.F. de van der Schueren het landgoed. In 1854 liet hij een zomerverblijf bouwen. In 1880 werd 
zijn dochter, gehuwd met A.B.H. van Rijckevorsel, eigenaresse.46 

De Senarclens de Grancy 

Haanwijk Sint-
Michielsgestel 1779 1984 Omg. ‘s Bosch In 1779 erfde de echtgenote van Ch. (P.) L.A. de Senarclens de Grancy Haanwijk van haar vader. 

In 1984 werd het verkocht aan Stichting Brabants Landschap.47 

Mariënhof Helvoirt 1850 1863 Omg. ‘s Bosch Tussen 1846 en 1854 kocht Ch.P. de Senarclens de Grancy Mariënhof. In 1863 verkocht hij het 
weer.48 
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Familie / persoon Kasteel / landgoed / land-
huis 

Van Tot Regio Opmerkingen 

De Senarclens de Grancy Zionsburg Vught 1869 1881 Omg. ‘s Bosch In 1869 gekocht door Ch.P. de Senarclens de Grancy. Na zijn overlijden in 1878 werd het land-
goed in 1881 verkocht.49 

De Smeth 
Groot Kasteel Deurne 1759 1944 Zuidoosten In 1759 gekocht door Th. de Smeth. In 1944 zwaar beschadigd.50 

Slot Peelland Deurne 1785 1948 Zuidoosten In 1785 gekocht door de weduwe van Th. de Smeth. In 1948 verkocht door nazaat Th. de Smeth 
aan Pieter Wiegersma.51 

Smits (van Eckart) 
Eckart Woensel 1828 1899 Zuidoosten 

In 1828 gekocht door de moeder van J.J. Smits van Eckart voor f 37.500,-. Daarna bouw van 
onder meer een ijskelder en aanleg boomkwekerij. In 1899 verkoop door erfgenamen van J.Th.A. 
Smits van Eckart aan Th.G.M. Smits.52 

Het Hof Tongelre 1846 1912 Zuidoosten In 1846 gekocht door J.J. Smits van Eckart voor zijn zoon Th.G.H. Smits van Eckart. In 1912 
verkocht door diens erfgenamen.53 

Smits (van Oyen) 
Eckart Woensel 1899 1937 Zuidoosten 

In 1899 gekocht door Th.G.M. Smits van erfgenamen van J.Th.A. Smits van Eckart. Groot-
scheepse verbouwing en modernisering van zowel huis als parkaanleg. In 1937 verkocht door 
J.Th.M. Smits van Oyen aan de broeders van de H. Norbertus.54 

Soeterbeek Nuenen 1815/35 1905 Zuidoosten In 1815 of 1835 liet J. Smits op de ruïnes van het klooster een zomerhuis bouwen. In 1905 werd 
het verkocht.55 

Speelman Heeswijk Heeswijk 1740 1835 Omg. ‘s Bosch In 1835 door de zoon van C.J. Speelman verkocht, nadat de erven na zijn overlijden in 1825, al in 
1826 over wilden gaan tot publieke verkoping.56 

Speyart van Woerden Lindenborg Breda 1860  Westen In 1860 gekocht door E.L.M.H. Speyart van Woerden als zomerverblijf hoewel het in 1858 
gebouwde huis ook geschikt was als winterverblijf.57 

Trip Zoudtlandt Princenhage 1811  Westen 
In 1811 gekocht door J.L. Trip. Voor 1832 veranderd in een echt landgoed met onder meer een 
herenhuis, vijver, ‘plaisiertuin’ en boerderij. Na de dood van Trip in 1835 eigendom van niet-
Brabantse Trips. Vanaf 1839 verhuurd.58 

Van Tuyll van Seroosker-
ken 

Heeze Heeze 1760  Zuidoosten 
In 1760 gekocht door J.M. van Tuyll van Serooskerken. In 1901 kwam het in handen van een 
andere tak van de familie. De nieuwe eigenaar, S.J. van Tuyll van Serooskerken, liet het interieur 
renoveren en de parkaanleg aanpassen.59 

Geldrop Geldrop 1886 1974 Zuidoosten In 1886 erfde de echtgenote van H.N.C. van Tuyll van Serooskerken het kasteel van haar vader. 
Na het overlijden van haar schoondochter kwam het in handen van de gemeente Geldrop.60 

Verheyen 
Loon op Zand Loon op Zand 1753 1984 Midden 

In 1753 ging A. Verheyen als rentmeester op het kasteel wonen. In 1857 kocht de weduwe van 
F.X. Verheyen het kasteel. De volgende generaties verkochten successievelijk delen van het 
landgoed. In 1984 is het kasteel verkocht.61 

Villa Rosa Loon op Zand 1898 1944 Midden Enkele jaren na zijn huwelijk in 1894 liet E.J.B.J.M. Verheyen de villa bouwen. Hij woonde er in 
ieder geval in 1898. In 1944 werd de villa verwoest.62 

De Voocht Het Hof Tongelre 1750 1846 Zuidoosten 
De familie De Voocht was in de eerste helft van de achttiende eeuw eigenaar. Caspar de Voocht 
woonde er in 1750. Na het overlijden van A.J.J.C. de Voocht in 1845, in 1846 verkocht door de 
erfgenamen.63 

Wesselman (van Hel-
mond) Helmond Helmond 1781 1921 Zuidoosten 

In 1781 kocht C.F. Wesselman de heerlijkheid met kasteel voor f 155.000,-. In 1921 volgde 
verkoop aan de gemeente Helmond voor f 215.000,-, nadat de familie er al eerder vanaf wilde. 
Wel hield een van de telgen zich eind negentiende eeuw nog bezig met de herinrichting van de 
tuin.64 

 
Toelichting: Zie noten 1 tot en met 64. 
Bron: Nederland’s Adelsboek; Nederland’s Patriciaat. Zie verder noten 1 tot en met 64. 
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FIGUUR 11.1 OVERZICHT VAN LANDGOEDEREN, KASTELEN EN BUITENPLAATSEN DIE IN DE NEGENTIENDE EN 
TWINTIGSTE EEUW EIGENDOM WAREN VAN ADELLIJKE FAMILIES, IN HET WESTEN EN MIDDEN VAN NOORD-
BRABANT 

 
 

1 Huize Mastland Princenhage 2 Huize Zoudtlandt Princenhage 
3 Huize Lindenborg Breda 4 Landgoed Luchtenburg Ginneken 
5 Landgoed Hondsdonk Ginneken 6 Landgoed Valkenberg Gilze 
7 Slot Brakestein Oosterhout 8 Kasteel Zuidewijn Vrijhoeve-Capelle 
9 Kasteel Loon op Zand Loon op Zand 10 Villa Rosa Loon op Zand 

11 Kasteel Tilburg Tilburg 12 Landgoed Nieuwkerk Goirle 
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FIGUUR 11.2 OVERZICHT VAN LANDGOEDEREN, KASTELEN EN BUITENPLAATSEN DIE IN DE NEGENTIENDE EN 
TWINTIGSTE EEUW EIGENDOM WAREN VAN ADELLIJKE FAMILIES, IN HET MIDDEN VAN NOORD-BRABANT 

 
 

1 Kasteel Zwijnsbergen Helvoirt 2 Huize Jagtlust  Helvoirt 
3 Huize Mariënhof Helvoirt 4 Kasteel Nemerlaer Haaren 
5 Landgoed Baest Oostelbeers 6 Landgoed Heerenbeek Oirschot 
7 Kasteel Heeswijk Heeswijk 8 Kasteel Henkenshage Sint-Oedenrode 
9 Huize Zwanenburg Dinther 10 Huize Lanckveld Erp 
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FIGUUR 11.3 OVERZICHT VAN LANDGOEDEREN, KASTELEN EN BUITENPLAATSEN DIE IN DE NEGENTIENDE EN 
TWINTIGSTE EEUW EIGENDOM WAREN VAN ADELLIJKE FAMILIES, IN HET NOORDOOSTEN VAN NOORD-BRABANT 

 
 

1 Huize Ossenbroek Beers 2 Huize De Wijer Boxmeer 
3 Kasteel Boxmeer Boxmeer    
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FIGUUR 11.4 OVERZICHT VAN LANDGOEDEREN, KASTELEN EN BUITENPLAATSEN DIE IN DE NEGENTIENDE EN 
TWINTIGSTE EEUW EIGENDOM WAREN VAN ADELLIJKE FAMILIES, IN HET ZUIDOOSTEN VAN NOORD-BRABANT 

 
 

1 Huize Soeterbeek Nuenen 2 Kasteel Eckart Woensel 
3 Het Hof Tongelre 4 Kasteel Geldrop Geldrop 
5 Kasteel Heeze Heeze 6 Kasteel Eyckenlust Beek en Donk 
7 Kasteel Croy Aarle-Rixtel 8 Kasteel Helmond Helmond 
9 Slot Peelland Deurne 10 Groot Kasteel Deurne 

  



167  Bijlage 11 Brabantse landadel 

Adel in Noord-Brabant, 1814-1918 ISBN 978-90-8704-534-2 
 
 

FIGUUR 11.5 OVERZICHT VAN LANDGOEDEREN, KASTELEN EN BUITENPLAATSEN DIE IN DE NEGENTIENDE EN 
TWINTIGSTE EEUW EIGENDOM WAREN VAN ADELLIJKE FAMILIES, IN DE OMGEVING VAN ‘S-HERTOGENBOSCH 

 
 

1 Kasteel Onsenoort Nieuwkuijk 2 Wargashuyse Vught 
3 Landgoed Ouwerkerk Vught 4 Landgoed Piacenza Vught 
5 Huize Zionsburg Vught 6 Huize Muiserick Vught 
7 Kasteel Maurick Vught 8 Huize Reeburg Vught 
9 Huize Haanwijk Sint-Michielsgestel 10 Huize Annastate Hintham 

11 Landgoed Coudewater Rosmalen 12 Landgoed De Wamberg Berlicum 
13 Huize Dennenboom Schijndel 14 Huize Zegenwerp Sint-Michielsgestel 
15 Huize Seldensate Middelrode    
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TABEL 11.8 OVERZICHT VAN BRABANTSE EDELLIEDEN ONDER DE HOOGSTAANGESLAGENEN IN DE TWEEDE 
HELFT VAN DE NEGENTIENDE EEUW DIE GELIJKTIJDIG IN VERSCHILLENDE PLAATSEN WERDEN AANGESLAGEN 
VOOR DE PERSONELE BELASTING, OP ALFABETISCHE VOLGORDE 

Naam Jaar Plaatsen / landgoederen 
L.J.A.A. de la Court 1860 ‘s-Hertogenbosch Nieuwkuijk (Onsenoort) Oostelbeers (Baest) 

J.M.H.J. de Grez 1880 ‘s-Hertogenbosch Vught  
1890 ‘s-Hertogenbosch Vught  

M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen 18601 ‘s-Hertogenbosch Helvoirt (Zwijnsbergen)  

E.J.C.M. de Kuijper 1860 ‘s-Hertogenbosch Erp (Lanckveld)  
1870 ‘s-Hertogenbosch Erp (Lanckveld)  

A. Martini 1852 ‘s-Hertogenbosch Vught (Piacenza)  
1860 ‘s-Hertogenbosch Vught (Piacenza)  

E.J.P. van Meeuwen 1860 ‘s-Hertogenbosch Vught (Wargashuyse)  
1870 ‘s-Hertogenbosch Vught (Wargashuyse)  

L.C.J.A. van Meeuwen 1880 ‘s-Hertogenbosch Vught (Wargashuyse)  

P.M.F. van Meeuwen 1880 ‘s-Hertogenbosch Vught (Wargashuyse)  
1890 ‘s-Hertogenbosch Vught (Wargashuyse)  

J.F. de van der Schueren 1880 ‘s-Hertogenbosch Schijndel (Dennenboom)  

J.B.A.J.M. Verheyen 1880 ‘s-Hertogenbosch Loon op Zand (Loon op Zand)  
1890 ‘s-Hertogenbosch Loon op Zand (Loon op Zand)  

 
Toelichting: 
1  M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen deed Zwijnsbergen in 1860 over aan zijn zoon J. de Jonge van Zwijnsbergen en ging in                          

’s-Hertogenbosch wonen. Van Iersel, ‘De adellijke familie’, 3. 
Bron: Moes, Onder aristocraten, bijlage II Alfabetische lijst van de hoogstaangeslagenen in de directe rijksbelastingen in Nederland 1850, 1860, 
1870, 1880 en 1890. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Jonkheer mr. E.J.P. van Meeuwen (1802-1873) was één van de Brabantse edellieden die gelijktijdig op verschillende plaatsen in 
de personele belasting werd aangeslagen. Hij woonde in ’s-Hertogenbosch, maar bracht een deel van het jaar door op Wargas-
huyse in Vught (Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 18, foto Frères en Nl-HtBHIC). 
Ghémar 
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Overzicht 12.1 Aan de reglementen van de ridderschappen gestelde voorwaarden, 18151 
 
1. Benaming van de ridderschap. 
2. Admissievoorwaarden. 

a. Kandidaat moet Nederlander zijn, van adel en kan maar in één ridderschap zitting hebben. 
b. Bloedverwanten in welke graad dan ook mogen gelijktijdig lid zijn van dezelfde ridderschap. 
c. Geadmitteerden dienen te voldoen aan een nader te bepalen gegoedheidseis of een nog te bepalen 

bedrag aan rente op het grootboek Werkelijke Schuld te bezitten. Een man mag toetreden op basis 
van het bezit van zijn vrouw. Het bezit van ouders mag niet worden toegerekend aan de kinderen. 
Een vader en zijn zo(o)n(en) en andere bloedverwanten dienen elk voor zich te voldoen aan de ei-
sen. 

3. Bepalingen ten aanzien van de vergaderingen. 
a. De vergaderingen moeten één maal per jaar gehouden worden. Indien de koning het nodig vindt, 

kunnen buitengewone vergaderingen bijeengeroepen worden. 
b. In zowel de ‘gewone’ als de ‘buitengewone’ vergaderingen mogen geen zaken van algemeen be-

stuur aan de orde komen en mogen de leden het ook niet hebben over zaken die aan hen niet zijn 
opgedragen. 

4. Bepaling over kiesrecht. 
a. Eenieder die zitting heeft in een stedelijk bestuur dat leden voor de Provinciale Staten kan kiezen, 

mag zijn kiesrecht in de ridderschap niet uitoefenen. 
5. Bepaling ten aanzien van goedkeuring. 

a. De reglementen moeten ter goedkeuring worden voorgelegd aan de vorst.2 
 
 
Overzicht 12.2 Het reglement van de ridderschap van Noord-Brabant, goedgekeurd bij KB van 3 juli 
1816 no. 1063 
 
1. Groep artikelen over de naam van de ridderschap, het zegel en het omgaan met toekomstige wijzigingen. 

a. Artikel 1: de naam van de ridderschap is “De Ridderschap van Noord-Brabant”. 
b. Artikel 13: het zegel zal overeenstemmen met de wensen van de koning. 
c. Artikel 19: de ridderschap behoudt zich het recht voor om met goedkeuring van de koning en na toe-

stemming van de meerderheid van de leden het reglement ten allen tijde te wijzigen. 
2. Artikel over het kiesrecht. 

a. Artikel 10: een lid dat zitting heeft in een plaatselijk bestuur dat leden voor de staten mag benoe-
men, mag zijn kiesrecht in de ridderschap niet uitoefenen. 

3. Groep artikelen over de vergaderingen. 
a. De ridderschap komt één maal per jaar bijeen voor een ‘gewone’ vergadering en voor ‘buitengewo-

ne’ vergaderingen zo vaak als de koning bepaalt. 
b. Artikel 12: de voorzitter roept de vergadering begin mei bijeen. 

In 1818 volgde bij KB van 2 april no. 143 de bepaling dat de ridderschappen hun vergaderdagen 
mochten aanpassen aan de verkiezingsdagen voor Provinciale Staten, zodat ze niet twee keer moes-
ten vergaderen. Het KB van 27 november 1828 no. 94 bepaalt dat buitengewone vergaderingen bij-
eengeroepen voor het vervullen van een buitengewone vacature van een statenlid alleen daarover 
mochten gaan. Zo’n vergadering werd uitgeschreven door de gouverneur van de provincie.4 De rid-
derschap van Noord-Brabant bepaalde tijdens de vergadering van 25 mei 1830 dat ze voortaan op 1 
juni bijeen zou komen.5 Dit was overigens een theoretisch besluit, want al vanaf 1818 vergaderde 
men, zoals toegestaan, in overeenstemming met de verkiezingsdatum voor Provinciale Staten. De 
enige afwijking van de voorgeschreven vergaderdatum vond plaats in 1816, toen men in oktober bij-
een kwam. 

                                                   
1 Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 3, Bijlagen bij notulen, 1813-1821, pag.1. 
2 d’Ablaing van Giessenburg, De ridderschappen, 19; Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 3, pag.1. De Edelen in Friesland en Zeeland hoefden de 
vorst alleen maar in kennis te stellen van hun reglementen. 
3 Zie voor het voorstel en het definitieve reglement respectievelijk Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 3, fol. 11 en Reglement Noord-Brabant 
(1923), 8-11. In de vergadering van 7 oktober 1816 besloot men van het reglement tweehonderd exemplaren te laten drukken. Nl-HtBHIC, 1304, 
RNBr, inv.nr. 1, Notulen 1815-1850, notulen 1 mei 1815 en 7 oktober 1816. 
4 Reglement voor de Ridderschap van Overijssel (1835), 11, noten bij artikel 12; Van der Zeijden, ‘De staatkundige rol van de ridderschap’, 176. 
5 Reglement Noord-Brabant (1923), 10, noot bij artikel 12. 
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c. Artikel17: de convocatie voor de vergaderingen wordt veertien dagen van te voren verstuurd. Leden 
die zonder geldige reden afwezig zijn, moeten een boete van twee gouden dukaten in de kas storten. 

d. Artikel 18: bij geschillen over de toekenning van de boete beslist de meerderheid van de aanwezige 
leden. 

e. Zodra de ridderschap over voldoende inkomsten beschikt, zal een bode worden aangesteld. 
4. Groep artikelen betreffende financiële zaken. 

a. Artikel 14: Reeds benoemde en nog toe te treden leden moeten een entreegeld van f 25,- storten. 
b. Artikel 15 regelde het beheer van de kas. 
c. Artikel 16 regelde de besteding van de inkomsten ten behoeve van een secretaris en een bode. 

5. Groep artikelen betreffende de admissievoorwaarden en –procedure. 
a. Artikel 2: de ridderschap zal bestaat uit al benoemde en nog te admitteren leden. Deze moeten vol-

doen aan de bepalingen in het reglement. 
b. Artikel 3: een kandidaat moet van adel zijn, waarbij adeldom ook aangetoond kan worden door de 

afstamming van een lid van de ridderschap te bewijzen. 
c. Artikel 4: toetreding is alleen mogelijk voor meerderjarige Nederlanders.6 Een kandidaat moet in 

volle eigendom en onbezwaard bezitten vaste goederen in de provincie met een waarde van min-
stens f 10.000. Taxatie vindt plaats door twee deskundigen. Als alternatief kan een kandidaat ook 
aantonen eigenaar te zijn van een inschrijving in het Grootboek der Werkelijke Schuld met een ren-
teopbrengst van f 1.000.7 Tevens is een combinatie van beide alternatieven toegestaan. Een man mag 
zich laten inschrijven op basis van het bezit van zijn echtgenote. Zonen mogen zich niet laten in-
schrijven op basis van het bezit van hun vader. Elke kandidaat kon daarmee alleen toetreden op ba-
sis van zijn eigen bezit (of dat van zijn echtgenote). 

d. Artikel 6: het aantal bloedverwanten in welke graad dan ook, is niet aan een maximum gebonden. 
e. Artikel 5: uitgesloten van het lidmaatschap zijn de volgende edelen: zij die in het bezit zijn van een 

buitenlands adelsdiploma, in buitenlandse dienst zijn en diegene die zitting hebben in een andere 
ridderschap. Verder: diegenen die onder curatele staan, failliet zijn verklaard, hun goederen hebben 
overgedragen, geen overeenstemming hebben met hun schuldeisers of zijn veroordeeld tot een ont-
erend vonnis. 

f. Artikel 7 t/m 9: de toetredingsprocedure. Kandidaten moeten zich zes weken voor de vergadering tot 
de voorzitter wenden met de bewijzen dat zij aan alle voorwaarden voldoen. Deze bewijzen worden 
daarna beoordeeld door een commissie van vier leden onder leiding van de voorzitter van de ridder-
schap.8 In de vergadering brengt deze commissie daarna verslag uit waarna een stemming volgt. De 
kandidaat kan toetreden indien de meerderheid van de aanwezige leden hiermee akkoord is. Leden 
die tegen toetreding zijn, moeten dat toelichten waarna hun argumenten worden vastgelegd in de no-
tulen. Elk jaar moet in de vergadering de (her)benoeming van de leden van de commissie plaatsvin-
den. Bij de beoordeling van een kandidaat die bloedverwant in de vierde graad of minder is van een 
commissielid of dezelfde naam of hetzelfde wapen voert, neemt dit commissielid niet aan de beraad-
slagingen deel.9 De toetredingsprocedure eindigt doordat een lid de eed aflegt en daarna zitting 
neemt. 

g. Artikel 11: de eed. ‘Ik zweer Trouw en Gehoorzaamheid aan den Koning, en Onderwerping aan de 
Grondwet, dat ik wijders het Reglement voor de Ridderschap gemaakt of nog te maken, zal achter-
volgen en nakomen, en die, volgens de belangen der Edelen, met alle mijne krachten zal bevorde-
ren.’10 

  

                                                   
6 De bepaling in het tweede lid van artikel 4: ‘Geboren Nederlander te zijn overeenkomstig de Grondwet’ was in het oorspronkelijke voorstel van 
1815 niet opgenomen. 
7 De genoemde bedragen vertegenwoordigen in de huidige tijd een waarde van € 74.495 respectievelijk € 7.450 (berekend met behulp van 
www.iisg.nl/hpw/calculate.php). 
8 Deze commissie werd in Noord-Brabant voor de eerste keer benoemd in de vergadering van 12 mei 1817 en bestond uit: M. Bowier, O.A.M.W. 
de Senarclens de Grancy, D.J.F. van Hogendorp en J.W. Half-Wassenaer. Voorzitter was J. van der Dussen. Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, 
notulen 12 mei 1817. 
9 In het voorstel van 1815 was nog sprake van bloedverwantschap in de eerste graad tussen kandidaten en commissieleden.  
10 Reglement Noord-Brabant (1923), 10. Deze tekst wijkt iets af van de eed die de benoemden in de eerste vergadering van 30 maart 1815 afleg-
den. Men beloofde geen onderwerping aan de Grondwet maar het onderhouden hiervan. Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 30 maart 
1815. 
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Overzicht 12.3 Overzicht van de wijzigingen in het reglement van 1816 van de ridderschap van Noord-
Brabant 
 
1. Ampliatie van 30 november 1817, goedgekeurd op 17 december 1817, betreffende de aanscherping van 

de toelatingseisen.11 
Op 16 oktober 1817 zond een commissie uit het midden van de ridderschap een brief aan de koning. 
Daar stelde men dat de toelatingseisen voor de ridderschap van Noord-Brabant lager waren dan in de 
meeste andere provincies.12 De commissie stelde voor de bestaande grenzen van f 10.000 respectievelijk 
f 1.000 te verhogen tot f 12.000 en f 2.000. Verder verzocht men om een verhoging van het entreegeld 
voor nieuwe leden tot f 100 om zo meer geld in kas te krijgen. De gevraagde wijzigingen werd doorge-
voerd in de ampliatie van 30 november 1817. 

2. Ampliatie van 13 januari 1820 van de reglementen van alle ridderschappen betreffende inwoningseis. 
In het reglement van 1816 was geen inwoningseis opgenomen. Daarover ontstond in 1817 discussie naar 
aanleiding van de artikelen in het reglement voor de Provinciale Staten. Het was onduidelijk of de inwo-
ningseis van één jaar en zes weken voor statenleden ook gold voor de statenleden uit de ridderschap.13 
Een verzoek om duidelijkheid hierover aan de koning was in 1819 nog niet beantwoord en in dat jaar 
bleek dat leden van Gedeputeerde Staten moesten aantonen dat zij aan de inwoningseis voldeden. De 
ridderschap was het hiermee niet eens en stuurde dienaangaande een brief aan de koning waaruit blijkt 
dat de andere statenleden stelden dat ook ridderschapsleden aan de inwoningseis moesten voldoen. De 
ridderschap vond deze eis in principe ongegrond en wees daarbij op ‘de natuur van de zaak’ en het door 
de koning goedgekeurde reglement van de ridderschap. Iemand die lid van de ridderschap was, kon niet 
anders dan als inwoner van de provincie beschouwd worden, want de ridderschap maakte deel uit van de 
drie standen. Het bezwaar van de andere statenleden gold met name twee leden,14 die waarschijnlijk als 
gevolg van de gegoedheidseisen meer belasting in Noord-Brabant betaalden dan twee derde deel van de 
statenleden. Omdat leden van de ridderschap ook op basis van renten in het grootboek konden worden 
toegelaten, had de ridderschap al in 1815 voorgesteld een inwoningseis op te nemen, waaronder men 
overigens ook verstond het betalen van grond- of personele belasting in de provincie.15 Deze eis was 
door de koning niet overgenomen, waaruit dus kon worden geconcludeerd dat het lidmaatschap van de 
ridderschap tevens betekende dat men als inwoner van de provincie werd beschouwd. Wat zou anders 
het lidmaatschap van de ridderschap betekenen als men van het enige voordeel van dat lidmaatschap, het 
zitting nemen in Provinciale Staten, zou zijn uitgesloten? De ridderschap vroeg in haar brief dan ook om 
een besluit waarin het lidmaatschap van de ridderschap gelijk gesteld werd aan het inwonerschap van de 
provincie. Dit temeer daar men mocht aannemen dat iemand die zoveel belasting betaalde in de provin-
cie, voldeed aan artikel 2 uit het statenreglement, dat toe doel had in de staten lieden op te nemen die be-
lang hadden bij het goed functioneren van de provincie. In het antwoord van de koning werd meegedeeld 
dat edelen alleen lid mochten worden van de ridderschap in de provincie waarin zij belasting betaalden 
én waarin zij domicilie hadden. Indien deze voorwaarde niet in het reglement was opgenomen, diende dit 
alsnog te gebeuren. De ridderschap was daarop van mening dat een termijn van één jaar voldoende 
was.16 Nadat de mening van de diverse ridderschappen gepeild was, volgde op 13 januari 1820 ampliatie 
van de reglementen van de ridderschappen met de bepaling dat, voordat men in de ridderschap van een 
provincie geadmitteerd kon worden, men ten minste twee volle jaren zijn domicilie in de betreffende 
provincie moest hebben, tenzij men van de koning dispensatie kreeg.17 

3. KB van 25 april 1820 no. 28 en KB van 16 april 1821 no 64 inzake het kiesrecht. 
In de loop der jaren bleek het artikel in het reglement ter zake van het kiesrecht voor verwarring te zor-
gen. Op enig moment was wel duidelijk dat iemand maar voor één stand kiezer kon zijn. In Overijssel 
probeerde een lid van de raad van Deventer van zijn kiesrecht in de ridderschap gebruik te maken door 
mee te delen dat hij als lid van de raad hiervan geen gebruik zou maken. De ridderschap accepteerde dit 

                                                   
11 Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 7 oktober 1816, 14 mei 1817 en 1 juni 1818. In de laatste vergadering besloot men nieuwe exem-
plaren van het reglement te drukken. Zie voor de brief van de commissie en het antwoord van de koning Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 3, fol. 
21. Zie voor de ampliatie Reglement Noord-Brabant (1923), 14. Vergelijk ten aanzien van de motivatie ook Van Sasse van Ysselt, ‘Inleiding’, 8-
9. De genoemde bedragen vertegenwoordigen in de huidige tijd een waarde van € 60.920 en € 6.092 respectievelijk € 73.105 en € 12.184 en  
€ 610 (berekend met behulp van www.iisg.nl/hpw/calculate.php). 
12 In 1816 gold in de provincies Gelderland, Groningen en Zeeland ook een toelatingseis van bezit van onroerend goed ter waarde van f 10.000. In 
Overijssel gold dezelfde grens of het bezit van een havezate plus f 8.000 aan andere onroerende goederen. In de provincies Drenthe, Holland en 
Utrecht was de grens f 20.000 en in Limburg f 25.000. Van der Zeijden, ‘De staatkundige rol van de ridderschap’, 176; Mensema, ‘Inleiding’ 7; 
d’Ablaing van Giessenburg, De Ridderschappen, 22-26. 
13 De kwestie werd in de vergadering van 14 mei 1817 aan de orde gesteld door L.F.J.J.J. van Sasse van Ysselt. Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 
1, notulen 14 mei 1817. Vergelijk voor het hierna volgende ook Van Meeuwen, De Ridderschap van Noord-Brabant, 28. 
14 Waarschijnlijk waren dat J.C. van Kretschmar en Th. de Smeth die in 1818/1819 lid van Provinciale Staten waren en niet in Noord-Brabant 
woonden. 
15 In het voorstel uit 1815 in het archief van de ridderschap is deze inwoningseis overigens niet terug te vinden. 
16 Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 2 juni 1819; inv.nr. 3, fol. 28. 
17 Reglement Noord-Brabant (1923), 15. 
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niet en daarna volgde het KB van 25 april 1820 no. 28 waarin werd bepaald dat iemand in hetzelfde jaar 
maar voor één stand kiezer mocht zijn. Een persoon die namens meer standen kiezer kon zijn, moest een 
keuze maken en kon dan namens die betreffende stand zijn kiesrecht uitoefenen indien hij bewees van 
zijn kiesrecht in de andere stand(en) afstand te hebben gedaan. Het KB van 16 april 1821 no. 64 voegde 
hier nog aan toe dat een lid van de ridderschap of een stedelijke regering die in deze functie leden voor 
Provinciale Staten koos, ook bevoegd was zijn stemrecht uit te oefenen en als kiezer voor een andere 
stand benoemd te worden.18 

4. Ampliatie van 14 november 1834 betreffende de verhoging van de entreegelden.19 
In de jaren dertig van de negentiende eeuw wilden de leden van de ridderschap de entreegelden voor 
nieuwe leden verhogen. Daarom besloot men een brief aan de koning te sturen met het verzoek het en-
treegeld voor afstammelingen van tot dan toe beschreven leden te laten staan op f 100 en voor alle ande-
ren dit te verhogen tot f 500. Op de vraag van de koning naar de reden van deze verhoging gaf het ‘dage-
lijks bestuur’ een toelichting Uit het antwoord hierop uit juli 1833 valt af te leiden dat men in Den Haag 
moeite had met feit dat afstammelingen van toekomstige leden uitgesloten werden van het ‘goedkope’ 
tarief. Tevens gaf men in overweging het bedrag van f 500 te verlagen. Toen in 1834 bleek dat een ver-
hoging tot f 500 geen kans maakte vroeg de ridderschap om een verhoging tot f 200. Hiermee ging men 
in Den Haag wel akkoord en dit leidde tot de ampliatie van het reglement van 14 november 1834 met 
daarin de bepaling dat afstammelingen van ridderschapsleden voortaan een entreegeld van  
f 100 moesten voldoen en de overige nieuwe leden f 200.20 

 
 
Overzicht 12.4 Vergelijking van de bepalingen in de reglementen van andere ridderschappen met die 
in het reglement van de ridderschap van Noord-Brabant, 1814-185021 
 
1. In de ridderschappen kweten commissies zich van de taak het reglement samen te stellen. In Noord-

Brabant bestond deze commissie uit twee leden plus de voorzitter, in Overijssel uit de voorzitter en ze-
ven leden en in Friesland in 1826 uit vier leden.22 Naast Noord-Brabant namen ook de ridderschappen 
van Groningen en Limburg de benaming van hun ridderschap op in het eerste artikel. In 1826 volgde de 
ridderschap van Friesland hun voorbeeld. In 1826 namen de ridderschappen van Noord-Brabant en Lim-
burg een bepaling op betreffende het zegel, later gevolgd door Gelderland en Groningen.23 De bepaling 
uit het Brabantse reglement dat wijzigingen alleen doorgevoerd mochten worden na toestemming van de 
meerderheid van de leden, kwam verder voor in de reglementen van de Zeeuwse en de Limburgse rid-
derschap. 

2. Het verbod op het behandelen van zaken van algemeen bestuur werd in de meeste reglementen opgeno-
men. Naast de ridderschap van Noord-Brabant namen alleen die uit Zeeland en Overijssel deze bepaling 
niet op. 

3. Alle reglementen bevatten een bepaling ten aanzien van het aantal vergaderingen en de data. Alle regle-
menten, behalve dat van de ridderschap van Noord-Brabant, bepaalden ook de duur van het voorzitter-
schap op één jaar, waarna een (her)verkiezing plaatsvond. De manier waarop dat moest gebeuren vinden 
we alleen terug in de reglementen van de ridderschappen van Friesland, Zeeland en Limburg, waarbij in 
de laatste ridderschap een termijn van drie jaar gold. In de jaren veertig van de negentiende eeuw namen 
meer ridderschappen meer uitgebreide bepalingen op. Toen beschikte een aantal ridderschappen ook 
over een reglement van orde waarin de gang van zaken tijdens een vergadering werd geregeld. Bij KB 
van 13 september 1818 no. 26 werd het opstellen van zo’n reglement van orde aan de ridderschappen 
zelf overgelaten. De ridderschappen van Holland, Overijssel en Groningen maakten bijvoorbeeld gebruik 
van deze mogelijkheid. De ridderschap van Drenthe breidde haar reglement in 1844 uit met een bepaling 
ten aanzien van de stemprocedure. Besluiten werden met meerderheid van stemmen genomen en bij sta-
king van stemmen besliste de voorzitter, behalve bij stemmingen met gesloten briefjes.24 

 
 
                                                   
18 Mensema, ‘Van ridderschap naar “zedelyk ligchaam”’, 120; Reglement Noord-Brabant (1923), 16-17; Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, 
notulen 31 mei 1820 en 1 juni 1821; inv.nr. 3, fol. 33 en 38. Zie voor het verschil tussen stemmen en kiezen Blok, Stemmen en kiezen, 6-7. 
19 Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 25 mei 1830, 1 juni 1831, 30 mei 1832, 1 juni 1833, 1 juni 1834 en 1 juni 1835; inv.nr. 5, Bijlagen 
bij notulen, 1831-1850, brief van 26 mei 1832 en 1 juli 1833. 
20 De genoemde bedragen vertegenwoordigen in de huidige tijd een waarde van € 1.040 respectievelijk € 2.080 (berekend met behulp van 
www.iisg.nl/hpw/calculate.php). 
21 Bij de vergelijking is de indeling aangehouden zoals die ook gehanteerd is bij de bespreking van het reglement. Het in dit overzicht vermelde 
is, tenzij anders aangegeven, gebaseerd op d’Ablaing van Giessenburg, De Ridderschappen, 20-33; Reglement voor de Ridderschap van Overijs-
sel (1835); Reglement voor de ridderschap van Vriesland. d’Ablaing van Giessenburg analyseerde in zijn werk tot op het niveau van de exacte 
formulering. Het gaat mij vooral om de verschillen of overeenkomsten ten aanzien van de bedoeling en het effect van de bepalingen. 
22 Mensema, ‘Inleiding’, 7; Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 164. 
23 De ridderschap van Groningen nam de bepaling op in het reglement van orde. 
24 Van der Zeijden, ‘De staatkundige rol van de ridderschap’, 177. Zie ook het reglement van de ridderschap van Friesland. 
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4. De rang van de leden speelde in alle ridderschappen een rol, behalve in die van Noord-Brabant. Het KB 
van 13 februari 1815 bepaalde dat in de stemming en in de zitting der leden dezen de rang zouden heb-
ben overeenkomstig de volgorde van hun benoeming en admissie.25 Deze bepaling vinden we ook terug 
in het reglement van de ridderschap van Friesland26 en het reglement van orde van de ridderschappen 
van Overijssel en Groningen.27 Het reglement van orde van de ridderschap van Holland bepaalt daaren-
tegen dat leden zitting namen zonder rang maar in de volgorde waarin hun namen werden afgelezen. In 
alle reglementen behalve die van Noord-Brabant, Holland en Utrecht, staat daarnaast een artikel dat be-
paalt dat leden die de ridderschap verlieten en weer terugkeerden, hun oude rang terugkregen. 

5. De ridderschap van Noord-Brabant week af van de andere ridderschappen in verband met het boetesys-
teem dat men hanteerde. Alleen in het reglement van de ridderschap van Groningen komen we vanaf 
1824 een bepaling tegen die leden verplicht bij afwezigheid zonder wettige reden een bedrag van f 1 in 
de kas te storten. 

6. De ridderschap van Noord-Brabant beschikte vanaf het begin over een kas waarin leden naast de boetes 
een entreegeld van f 25 moesten storten. Het reglement van de ridderschap van Limburg bevat dezelfde 
artikelen ten aanzien van het entreegeld en de kas als dat van de ridderschap van Noord-Brabant. De rid-
derschap van Gelderland kende vanaf 1818 een entreegeld van f 50.28 In 1842 voerde men een verande-
ring door analoog aan die in het reglement van de ridderschap van Noord-Brabant. Het entreegeld voor 
nakomelingen bleef f 50, andere geadmitteerden moesten f 300 betalen. Vanaf 1823 moesten nieuwe le-
den in Overijssel en vanaf 1824 in Groningen een entreegeld van f 30,- betalen. Het reglement van de 
Overijsselse ridderschap werd in 1846 gewijzigd analoog aan dat van Noord-Brabant en Gelderland. Na-
komelingen moesten een entreegeld van f 50 betalen en anderen f 150. In 1826 moesten de reeds in 1826 
geadmitteerden in de ridderschap van Friesland (de leden van het College van Edelen) f 10 in de kas 
storten. Ten aanzien van de entreegelden gold een soortgelijke regeling als in Noord-Brabant. Nakome-
lingen van leden moesten een bedrag van f 50 betalen, alle overige nieuwe leden f 100. 

7. Vanaf 1823 kende ridderschap van Overijssel en vanaf 1824 die van Groningen een contributie van f 3. 
8. In de artikelen over het beheer van de kas en de bestemming van het geld veranderde in de Brabantse 

ridderschap niets, behalve dan de verhoging van de entreegelden. In 1842 kreeg het reglement van de 
Gelderse ridderschap ook bepalingen in verband met het beheer van de kas. De voorzitter was daarvoor 
verantwoordelijk en moest jaarlijks uitvoerig verslag doen. Geld dat niet nodig was om de kosten te dek-
ken werd gebruikt om inschrijvingen op het Grootboek der Werkelijke Schuld aan te schaffen. Zodra het 
kapitaal meer dan f 10.000 zou bedragen, moesten ten aanzien van het fonds bepalingen worden ge-
maakt. De in 1826 opgerichte ridderschap van Friesland had een kas ten behoeve van de bestrijding van 
de onkosten. De administratie van deze kas was in handen van de voorzitter, die jaarlijks verslag uit-
bracht. 

9. Bij de artikelen over het beheer van de kas en de bestemming van het geld werd in de Brabantse ridder-
schap de mogelijkheid opengelaten om een fonds op te richten, maar hierover is in de volgende jaren 
echter niets bepaald. Ook de Gelderse ridderschap liet die mogelijkheid open. De ridderschap van Over-
ijssel ging in 1823 over tot de oprichting van een fonds29 en de ridderschap van Groningen ging via een 
aanpassing van het reglement in 1824 hiertoe over. Dit fonds diende naast de betaling van de onkosten 
ter ondersteuning van mingegoede leden of aanverwanten van hen. Het beheer was in handen van de se-
cretaris. Het reglement van de ridderschap van Friesland dat in 1826 werd opgesteld, kende geen echt 
fonds. De leden van de Utrechtse ridderschap deden volgens d’Ablaing van Giessenburg erg geheimzin-
nig over hun financiële zaken. In 1839 vergaderde deze ridderschap over de oprichting van een fonds ten 
behoeve van nakomelingen van de leden waarvoor een inleggeld van f 100 zou gelden. Twee ridder-
schappen (Holland en Zeeland) gingen over tot de oprichting van een ‘echt’ fonds met een eigen regle-
ment. Het fonds van de ridderschap van Holland was bedoeld voor de weduwen en dochters van leden en 
verdere vrouwelijke nakomelingen met dezelfde geslachtsnaam. De in 1817 reeds benoemde leden 
mochten zelf bepalen of ze meededen, nieuwe leden waren hiertoe verplicht en moesten f 1.000 inschrij-
ving op het Grootboek van de Werkelijke Schuld en f 2.000 op dat van de Uitgestelde Schuld inleggen. 
Daarnaast bestond er nog een regeling waarmee de bij te passen rente bepaald werd. Het fonds van de 
ridderschap van Zeeland had tot doel onvermogende weduwen en ongehuwde dochters van leden te on-
dersteunen. Het inleggeld bedroeg f 500 plus een rentebijdrage voor geadmitteerden die niet in rechte lijn 

                                                   
25 d’Ablaing van Giessenburg, De Ridderschappen, 18; Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 3, pag.1. 
26 De leden die voor 1826 al deel hadden uitgemaakt van het College van Edelen werden gerangschikt naar leeftijd en niet naar titulatuur. Kuiper, 
‘Adel in Friesland’, 168. 
27 Bouman, De Ridderschap, 37 en 41. 
28 KB van 13 september 1818 no. 6. 
29 Tot de oprichting van het fonds besloot de ridderschap op de vergadering van 1 juni 1822. Mensema, ‘Inleiding’, 8. 
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afstamden van een lid dat reeds deelgenomen had. De inleggelden van deze twee fondsen waren dus 
aanzienlijk hoger dan de entreegelden bij de andere ridderschappen.30 

10. De admissievoorwaarden van de verschillende ridderschappen liepen op een aantal punten nogal uiteen. 
Ten eerste ten aanzien van de te bezitten goederen of renten. Alle ridderschappen lieten leden toe op ba-
sis van het bezit van onroerende goederen gelegen in de provincie.31 Een aantal ridderschappen probeer-
de daarmee aan te sluiten bij de voorwaarden van vóór 1795. In de reglementen van de ridderschappen 
van Holland en Utrecht was naast vaste goederen sprake van heerlijkheden en tienden. In 1823 werd dit 
in het Utrechtse reglement veranderd in vaste goederen, eventueel in combinatie met een van ouds er-
kende ridderhofstad. Ook bij de ridderschap van Overijssel kon men het bezit van vaste goederen com-
bineren met dat van een havezate. De ridderschap van Limburg kende als enige een uitzondering op de 
voorwaarde dat de goederen in de provincie moesten liggen. In deze ridderschap was het voldoende als 
dat gold voor ten minste de helft van het bezit, indien de rest maar binnen het koninkrijk lag. In alle rid-
derschappen kon men ook toetreden op basis van het bezit van renten op het grootboek van de nationale 
schuld. In sommige ridderschappen was tevens een combinatie mogelijk van het eigendom van vaste 
goederen en renten.32 

11. In de reglementen werden naast de diverse soorten bezit ook uiteenlopende grensbedragen gehanteerd. In 
de ridderschap van Noord-Brabant golden eisen ter hoogte van f 10.000 voor de vaste goederen en             
f 1.000 voor de rente, in 1817 verhoogd tot f 12.000 respectievelijk f 2.000. De ridderschap van Gelder-
land hanteerde in het begin dezelfde grenzen. Deze werden in 1842 verhoogd tot f 12.000 respectievelijk 
f 1.200. Tevens werd toen de mogelijkheid toegevoegd om toe te treden op basis van het bezit van onge-
bouwde eigendommen met een belastbaar inkomen van meer dan f 600 per jaar. In zowel de ridderschap 
van Groningen als die van Zeeland golden de Brabantse grenzen en deze werden in de Groningse ridder-
schap ook niet verhoogd. In 1829 volgde in Zeeland de verhoging van de grens tot f 15.000 waarbij dit 
bezit ook mocht bestaan uit inschrijvingen in het grootboek van de nationale schuld of een combinatie 
van beide.33 De ridderschap van Overijssel kende tevens een grens van f 10.000 (en f 1.000), maar hier 
konden kandidaten in het bezit van een havezate volstaan met een bezit aan landgoederen34 ter waarde 
van f 8.000. In 1846 werd hier het reglement aangepast analoog aan dat van de ridderschap van Gelder-
land doordat men ook kon admitteren op basis van bezit met een belastbaar inkomen van f 400 per jaar 
met havezate en f 500 per jaar zonder havezate. De laatste ridderschap die een grens hanteerde van          
f 10.000 was die van Friesland. Hier konden kandidaten ook toetreden op basis van een bezit aan rente 
van f 1.500 of op basis van een combinatie van f 5.000 aan onroerende goederen en f 750 aan rente. In de 
overige ridderschapen golden aanzienlijk hogere grenzen. Deze bedroegen in Holland en Utrecht             
f 20.000 respectievelijk f 2.000 of een combinatie van f 10.000 en f 1.000. De ridderschap van Utrecht 
voegde in 1823 nog de mogelijkheid toe van het bezit van een ridderhofstede in combinatie met een bezit 
aan vaste goederen van f 16.000. Opvallend is het dat de ridderschap van Drenthe ook bij de ‘dure’ rid-
derschappen hoort met grenzen van f 20.000 en f 2.000. De ridderschap van Limburg hanteerde de hoog-
ste toelatingseisen. Daar kon men toetreden op basis van een bezit van f 25.000 of f 12.500 in combinatie 
met een inschrijving in het grootboek met een nominale waarde van f 25.000.35 

12. In alle reglementen kwamen bepalingen voor betreffende het vaststellen van de waarde van de onroeren-
de goederen. Daarvoor waren taxateurs nodig. De omschrijving hiervan loopt uiteen van ‘twee deskun-
digen’ via ‘twee onpartijdige en deskundige buurlieden’ en ‘twee bouwlieden’ tot ‘twee bevoegde taxa-
teuren’.36 In de loop der jaren vond men het in sommige ridderschappen blijkbaar nodig voor het taxeren 
‘professionals’ aan te wijzen, wellicht ook om meningsverschillen ten aanzien van en discussies over de 
taxaties te vermijden. De ridderschap van Friesland bepaalde in 1826 dat de taxatie moest gebeuren door 
twee deskundigen. Eén werd aangewezen door de kandidaat en één door de ridderschap. De ridderschap 
van Overijssel bepaalde in 1846 dat de deskundigen door de kantonrechter moesten worden benoemd. 

13. Volgens het reglement van de ridderschap van Noord-Brabant (en dat van de ridderschap van Limburg) 
was bezit van de omschreven eigendommen vereist maar was er niets bepaald over het eventuele verlies 
van dat bezit. In verschillende reglementen lezen we echter dat niet alleen het bezit maar het blijvende 
bezit gevraagd werd. Andere ridderschappen verboden de leden hun bezit te verkopen of vervreemden 

                                                   
30 d’Ablaing van Giessenburg, De Ridderschappen, 32. Vergelijk ook de opmerkingen van d’Ablaing van Giessenburg over de verschillende 
fondsen. Ibidem, 30. 
31 In het reglement van de ridderschap van Gelderland was sprake van eigendommen. Dit werd in 1842 veranderd in ongebouwde goederen of 
tienden. 
32 Dat gold naast de ridderschap van Noord-Brabant ook voor die van Holland, Utrecht, Groningen en Limburg. De ridderschap van Zeeland 
kende vanaf 1829 de mogelijkheid om te combineren en die van Overijssel vanaf 1846. 
33 De waarde van de inschrijvingen werd bepaald op 50% van de nominale waarde. In 1847 volgde een aanpassing van de waardebepaling. 
Inschrijvingen met een rentepercentage van 2,5% werden gewaardeerd tegen 50%, die met een rentepercentage van 3% tegen 60% en die met een 
rentepercentage van 4% tegen 80%. 
34 Het woord landgoederen werd in 1846 veranderd in ongebouwde eigendommen. 
35 Voor kandidaten die in rechte lijn afstamden van leden gold de helft van de genoemde bedragen. Deze bepaling werd in 1844 geschrapt. Toen 
werd tevens bepaald dat de inschrijving in het grootboek f 625 rente moest opbrengen. 
36 Uit de reglementen van de ridderschappen van respectievelijk Noord-Brabant, Gelderland, Drenthe en Holland. 
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zonder dat zij daarvoor in de plaats andere bezittingen aanwezen. Deden zij dat niet, dan leidde dat tot 
verlies van het lidmaatschap.37 Omdat de goederen ook onbezwaard moesten zijn, bevatten de bepa-
lingen over verkoop of vervreemding vaak ook een verbod tot bezwaring of het vestigen van een hypo-
theek.38 Leden konden hun lidmaatschap dus verliezen als zij niet meer voldeden aan de gegoedheidsei-
sen.39 

14. Leden konden hun lidmaatschap ook verliezen als een situatie intrad overeenkomstig de bepalingen die 
waren opgenomen omtrent het niet admissibel zijn van kandidaten.40 In de meeste reglementen bepaalde 
het eerste lid van dit artikel dat men niet kon toetreden indien men niet van adel was. In het algemene 
toelatingsartikel stond dat degenen die van adel waren konden toetreden, in het uitsluitingsartikel werd 
nog eens bevestigd dat degenen die dat niet waren ook geen lid konden worden. In Noord-Brabant en 
Limburg achtte men het algemene toelatingsartikel blijkbaar voldoende. Daar gold het uitsluitingsartikel 
niet niet-adellijke personen maar personen met een buitenlands adelsdiploma, die niet ingelijfd waren. 
Wellicht verwachtte men hier een grotere toeloop van buitenlandse edelen. Alle reglementen bevatten 
een bepaling die ervoor zorgde dat het prestige en de reputatie van de betreffende corporatie niet werd 
bezoedeld.41 Het reglement van de ridderschap van Limburg bepaalde daarnaast dat leden en hun vrou-
wen en kinderen geen kleinhandel mochten bedrijven.42 Hier greep men terug op de eeuwenlange notie 
dat een edelman zich niet mocht verlagen door een beroep uit te oefenen of handel te drijven. 

15. De toetredingsprocedure verliep in alle ridderschappen grotendeels op dezelfde wijze. De bepalingen 
betreffende de beoordelingscommissie weken slechts op sommige punten van elkaar af, bijvoorbeeld ten 
aanzien van de grote van de commissie en het uitsluiten van bloedverwanten van de beoordeling. In 
Noord-Brabant telde de commissie vier leden, in Friesland vijf leden en in Gelderland en Overijssel zes 
leden. In bijna alle ridderschappen werden bloedverwanten tot en met de vierde graad of bloedverwanten 
die dezelfde naam of hetzelfde wapen voerden, uitgesloten van de beoordeling. In het reglement van de 
ridderschap van Friesland is bepaald dat in dat geval de voorzitter een vervanger aanwees. In Gelderland 
werd in 1842 via een reglementswijziging de vierde graad veranderd in de derde graad. Het is merk-
waardig dat aanverwanten niet werden uitgesloten. De ridderschappen telden ook zwagers.43 Het grootste 
verschil in de bepalingen met betrekking tot de toetredingsprocedure betreft het voorschrift in twee re-
glementen, dat diegenen die tegen een toetreding stemden dat moesten motiveren, waarna die motivatie 
werd vastgelegd. Het gaat om de reglementen van de ridderschappen van Noord-Brabant en Friesland. 

 
 
Overzicht 12.5 De benoemingen in de diverse ridderschappen, 1814-1816 
 
1. Zeeland.44 

De ridderschap van Zeeland was in 1816 de op een na kleinste ridderschap.45 In deze ridderschap werden 
tot en met 1 juli 1816 zestien leden benoemd van wie één lid overleed voordat hij zitting kon nemen en 
één lid geen zitting nam maar werd benoemd in de ridderschap van Zuid-Brabant.46 Van de in 1814 be-
noemden stamde er één uit een riddermatig geslacht, één uit een geslacht van oude Brandenburgse adel 
en één uit een geslacht dat in 1822 alsnog werd ingelijfd. De overige tien benoemingen zijn te beschou-
wen als verheffingen van Zeeuwse regentengeslachten.47 In 1816 volgden nog twee benoemingen waar-
van er één de zoon betrof van een al in 1814 benoemd lid en één een telg uit een in 1815 erkend geslacht. 
Hoewel de Zeeuwse ridderschap evenals die van Noord-Brabant een bescheiden start kende, lijkt het dat 
er voldoende aanzienlijke Zeeuwse families beschikbaar waren. Ten aanzien van de continuïteit blijkt dat 
van de veertien geslachtsnamen van de benoemden er drie terugkomen onder de geadmitteerden. Dat 

                                                   
37 Dergelijke bepalingen komen we tegen in de reglementen van de ridderschappen van Holland en Limburg. De ridderschap van Overijssel, die 
in het reglement dezelfde formulering hanteerde als de ridderschap van Noord-Brabant, voegde in 1846 zo’n artikel toe aan het reglement. De 
ridderschap van Gelderland deed dat in 1842 hoewel in het reglement uit 1816 het blijvende bezit al werd voorgeschreven. 
38 Aan het reglement van de ridderschap van Zuid-Holland werd in 1844 een expliciet verbod op bezwaring toegevoegd. Het verbod op verkoop 
of vervreemding was al in 1816 opgenomen. De ridderschap van Zuid-Holland kende als enige ridderschap vanaf 1844 ook de verplichting tot 
verzekering van de goederen tegen brandschade. 
39 Het reglement van de ridderschap van Noord-Brabant kende hieromtrent geen bepalingen. Hoe men er in de praktijk mee omging wordt be-
schreven op pagina 416-417. 
40 In het reglement van de ridderschap van Gelderland werd een dergelijke bepaling in 1842 opgenomen. 
41 In het reglement van de ridderschap van Limburg stond expliciet vermeld dat een lid met een onterend vonnis zijn lidmaatschap verloor. Dat 
kon echter niet aan zijn nakomelingen toegerekend worden. 
42 Deze bepaling en de in de vorige noot genoemde bepaling over het onterend vonnis werden in 1844 geschrapt. 
43 Zie ook Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 179. 
44 Mede gebaseerd op Van Meeuwen, De Ridderschap van Noord-Brabant, 31-34. 
45 Mensema, ‘Van ridderschap naar “zedelyk ligchaam”’, 120 tabel ‘Vertegenwoordiging van de ridderschappen in de Provinciale Staten in 
1816’. In de tabel zijn voor de ridderschap van Noord-Brabant 22 leden opgenomen. Dat zijn de achttien benoemde leden plus vier leden die in 
1816 zijn overgeschreven naar de ridderschappen van Limburg en Luik. De ridderschap van Zeeland telde volgens deze tabel zestien leden, 
inclusief het lid dat in 1816 werd benoemd in de ridderschap van Zuid-Brabant. 
46 Overzicht van de leden van de Ridderschap van Zeeland op de website www.ridderschap-van-zeeland.nl/wij.htm (geraadpleegd op 14 maart 
2012). 
47 Zie voor deze kwalificaties Van Meeuwen, De Ridderschap van Noord-Brabant, 32-33. 
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lijkt vergelijkbaar met Noord-Brabant. In de Zeeuwse ridderschap zijn echter maar twintig leden gead-
mitteerd, van wie er zes afkomstig waren uit die drie geslachten (30%). Van de 48 geadmitteerden in de 
Brabantse ridderschap waren er maar vijf (10%) afkomstig uit benoemde geslachten. 

2. Overijssel.48 
In de ridderschap van Overijssel zijn tot en met 1816 zestig personen uit vierentwintig geslachten be-
noemd, waarbij de helft van de benoemden afkomstig was uit maar vijf geslachten.49 Het merendeel van 
de benoemden stamde uit geslachten die ook vóór 1795 al in de ridderschap vertegenwoordigd waren of 
in ridderschappen in andere gewesten. Bijna de helft was vóór 1795 ook al verschreven in de ridder-
schap.50 Nieuw waren de drie vertegenwoordigers van drie rooms-katholieke families.51 In Overijssel 
pakte men ten aanzien van de personele bezetting de draad van vóór 1795 dus weer op. Die continuïteit 
blijkt ook uit de admissies, want bijna de helft van de benoemde geslachten leverde ook geadmitteerden 
en wel bijna 60% van hen. 

3. Groningen. 
De provincie Groningen kende vóór 1795 wel adel maar geen ridderschap. In de ridderschap van deze 
provincie werden tot en met 1815 negenentwintig leden benoemd van wie er twee geen zitting namen.52 
De resterende zevenentwintig benoemden zijn afkomstig uit dertien geslachten. Zes geslachten worden 
door Bouman gerekend tot de oude Ommelander adel, één geslacht maakte hiervan deel uit door huwe-
lijk en één geslacht behoorde tot het Groninger stadspatriciaat. De overige vijf geslachten deelden een 
kortere geschiedenis met het gewest. De oude adellijke geslachten domineerden de ridderschap dus in 
het begin, want meer dan 60% van de benoemden behoorde hiertoe. Evenals in Overijssel leverde bijna 
de helft van de benoemde geslachten ook geadmitteerden, maar zij domineren met 38% van het totaal 
aantal geadmitteerde leden minder sterk. 

4. Utrecht. 
In de ridderschap van Utrecht werden dertig leden benoemd van wie er achttien afkomstig waren uit ze-
ven Utrechtse en vier uit drie andere riddermatige geslachten. De sterke continuïteit met het verleden 
zien we ook terug in het feit dat het merendeel van deze geslachten een ridderhofstad bezat en zes ge-
slachten er zelfs meer dan één hadden.53 

5. Limburg. 
De provincie Limburg was nieuw binnen het koninkrijk. De zeer uiteenlopende achtergrond en historie 
van de gebieden die samen deze provincie vormden, wordt ook weerspiegeld door de zeer gespreide her-
komst van de benoemden in de ridderschap.54 De analyse van de door Heynens vermelde gegevens levert 
vierenzeventig namen op uit zesenvijftig geslachten, van wie het niet duidelijk is of deze ook allemaal 
zitting hebben genomen in de ridderschap.55 Deze onduidelijkheid doet echter niets af aan het beeld van 
diversiteit, zoals dat ook blijkt uit het feit dat maar liefst drieënveertig geslachten één vertegenwoordiger 
kenden onder de benoemde leden. Van tien geslachten werd tussen 1817 en 1830 één lid geadmitteerd en 
deze geadmitteerden vormden ongeveer één derde van het totaal aantal geadmitteerde leden. In de in 
1842 nieuw opgerichte ridderschap van het Hertogdom Limburg waren nog twintig geslachten verte-
genwoordigd met iets meer dan de helft van de toen benoemden. 

  

                                                   
48 Mede gebaseerd op Van Meeuwen, De Ridderschap van Noord-Brabant, 31-34. 
49 Van Meeuwen noemt het getal van 57 maar heeft waarschijnlijk de benoemden uit 1815 en 1816 niet meegenomen. Van Meeuwen, De Ridder-
schap van Noord-Brabant, 31. De lijst van de tot en met 1815 benoemden is afkomstig uit: Mensema, Inventaris, 36-37, bijlage 1. De twee in 
1816 benoemden heb ik gevonden op: www.cbg.nl/index.php?registratiecode=HDATNL016369&status=D&exact=JA&cat=HDAT&zoekterm 
=Vos (geraadpleegd 14 maart 2012) en www.herinckhave.nl/geschiedenis/uitgebreide-geschiedenis/ (geraadpleegd 14 maart 2012). 
50 Van de 24 geslachten komen er 13 voor op de lijst met omvangrijkste riddermatige families. Mensema, ‘Van ridderschap naar “zedelyk lig-
chaam”’ , 61 en 120 tabel ‘Vertegenwoordiging van de ridderschappen in de Provinciale Staten in 1816’. Blok stelt vast dat 29 van de 53 op 28 
augustus 1814 benoemden vóór 1795 ook al deel uitmaakten van de ridderschap. Blok, Stemmen en kiezen, 83. 
51 Zie ook Van Meeuwen, De Ridderschap van Noord-Brabant, 31. 
52 Voor de analyse van de benoemingen in de ridderschap van Groningen heb ik gebruikt gemaakt van Bouman, De Ridderschap, 19-23 en de 
ledenlijst in bijlage A, 85-94. Mensema vermeldt 28 leden, maar het verschil wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de twee leden die geen zitting 
namen. Een ervan overleed in het voorjaar van 1816 en één werd op 1 juli 1816 benoemd in de Ridderschap van Holland. 
53 Aalbers, ‘Een oude inrichting doorbroken’, 55. Mensema vermeldt in zijn opgave 32 leden in 1816. 
54 De gegevens over de benoemingen en admissies zijn afkomstig uit Heynens, Adel in ‘Limburg’, 58-63 en 136-340. 
55 Mensema vermeldt voor 1816 een omvang van 65 leden. 
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Overzicht 12.6 Analyse van de admissies in de ridderschap van Noord-Brabant in de periode 1814-
1850 
 
1. Analyse van de notabelen uit 1814. 

Van de vijftien notabelen van 1814 die op enig moment tot de adelstand toetraden, bevonden er zich ze-
ven onder de benoemden. Van de acht verhevenen traden er vijf toe tot de ridderschap en van twee van 
hen werd een zoon toegelaten.56 Verder traden er nog drie nakomelingen van notabelen toe tot de ridder-
schap.57 De enige naam op de lijst van notabelen die verwacht had mogen worden en die ontbreekt op de 
ledenlijst van de ridderschap, is Van der Brugghen. Na het niet gehonoreerde verzoek om benoeming in 
1814 heeft hij verder geen pogingen ondernomen tot admissie.58 De voordracht van gouverneur Hultman 
uit 1814 leverde veertien benoemden op. Eén van de afgewezen rekestranten trad later alsnog toe tot de 
ridderschap en van twee een zoon.59 De enige naam op de voordracht van wie tot 1850 een nakomeling 
onder de geadmitteerden ontbrak, is C.F. Wesselman.60 De twee mannen op de lijst van de arrondisse-
mentscommissarissen uit 1814 die voor de ridderschap in aanmerking kwamen, staan ook beiden op de 
lijst van geadmitteerden.61 

2. Analyse van de snelheid waarmee leden toetraden. 
Van de 48 tussen 1817 en 1849 geadmitteerden behoorden er 4 tot het geslacht van een benoemd lid en 
13 tot het geslacht van een geadmitteerd lid.62 Van de overige 31 eerste leden van een geadmitteerd ge-
slacht63 werden er 13 (42%) toegelaten binnen één jaar na hun verheffing en 7 (23%) binnen twee jaar. 
Bij de overige elf zijn diverse (mogelijk) oorzaken aan te wijzen voor de latere admissie. W.A.A.L. von 
Geusau kende bijvoorbeeld moeilijkheden met de gegoedheidseisen, vier geadmitteerden waren militair, 
van wie er twee buiten de provincie woonden, en één geadmitteerde was diplomaat. P.A. van Meeuwen 
was lid van de Tweede Kamer, kon daarom geen lid van Provinciale Staten worden en was wellicht min-
der geïnteresseerd in het lidmaatschap van het kiescollege voor de staten.64 De admissie van A.J.L. van 
den Bogaerde van Terbrugge had ongetwijfeld te maken met het feit dat hij gouverneur was van de pro-
vincie. De overige geadmitteerden waren niet uit Noord-Brabant afkomstig en werden waarschijnlijk pas 
lid op het moment dat zij door een langer verblijf of een huwelijk enigszins geworteld waren in de pro-
vincie en het wellicht aantrekkelijk werd deel te gaan uitmaken van een college als de ridderschap. 

3. Problemen met betrekking tot de vervanging van aangewezen goederen. 
W.A.A.L. von Geusau meldde in 1828 dat hij het door hem ingebrachte Zegenwerp verkocht had, vroeg 
en kreeg in 1829 uitstel65 en meldde in 1830 de onbezwaarde aankoop van Zionsburg. In 1842 bedankte 
hij als lid “wegens bijzondere omstandigheden”. Dit had waarschijnlijk met zijn financiële situatie te 
maken, want Von Geusau had in 1843 bijvoorbeeld schulden bij de familie De Senarclens de Grancy, 
maar hij stond ook bekend om zijn onzedelijke levenswandel.66 F. van Harencarspel Eckhardt meldde in 
1828 de verkoop van het door hem ingebracht huis in ’s-Hertogenbosch. Hij kocht in 1829 vervangende 
goederen nadat hij eerst had aangeboden een inschrijving op het Grootboek van de Werkelijke Schuld te 
nemen en kon pas in 1830 het bewijs leveren dat deze goederen niet hypothecair belast waren.67 
Voor twee leden resulteerde de verkoop van hun goederen op den duur in het einde van hun lidmaat-
schap. A.F. Speelman liet in 1825 weten dat hij het door hem ingebracht Jagtlust in Boxtel verkocht had 
en dat hij nog geen nieuwe goederen had aangekocht. De vergadering verleende hem een jaar uitstel, 
maar door een vertraging in de afwerking van de nalatenschap van zijn vader kon hij in 1826 nog steeds 
niet aan de eisen voldoen. In 1827 zag hij zich gedwongen voor het lidmaatschap te bedanken, waarbij 
hij “met het innigste gevoel van dankbaarheid [bemerkte], de uitnemende delicatesse, met welk diverse 
Edelen van die vergadering [de ridderschap] volkomen bekend met de tegenspoeden die mij zedert eeni-
ge tijd hebben getroffen, mij de bittere grieven hebben willen menageeren van tot een aveu, en tot eene 

                                                   
56 De vijf geadmitteerden zijn: P.E.A. de la Court, J.F. de Kuijper, H.B. Martini, W.H. van Thije Hannes en F.X. Verheyen. De twee zonen zijn: J. 
Bowier, de zoon van H. Bowier en J.O. de Jong van Beek en Donk, de zoon van J. de Jong van Beek en Donk. 
57 M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen, de zoon van F.A. de Jonge; A.Th. van Rijckevorsel van Kessel, de zoon van Th.C. van Rijckevorsel en 
J.M. van Boecop, de zoon van L.Th.J. van Boecop. 
58 Bijlage 2 tabel 2.13. 
59 Het betreft respectievelijk H.B. Martini, A.F. Speelman (zoon van C.J. Speelman) en J.O. de Jong van Beek en Donk (zoon van J. de Jong van 
Beek en Donk). 
60 Een achterkleinzoon van C.F. Wesselman, C.F. Wesselman van Helmond, werd in 1900 lid van de ridderschap. 
61 J. van Beresteijn en W.A.A.L. von Geusau. 
62 J. Bowier behoorde wel tot het geslacht Bowier waarvan het lid M. Bowier benoemd was, maar zijn vader H. Bowier werd in 1821 verheven en 
dus tel ik J. Bowier in dit geval mee als de eerste geadmitteerde van zijn geslacht. 
63 Het gaat om 28 geslachten. Van 3 geslachten werden 2 leden tegelijkertijd geadmitteerd. 
64 Vergelijk Van Meeuwen, De Ridderschap van Noord-Brabant, 41. 
65 Hierbij werd verwezen naar hetgeen een aantal jaren daarvoor was gebeurd met A.F. Speelman. Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 1 
juni 1829. 
66 Van Meeuwen, De Ridderschap van Noord-Brabant, 59; Van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties, 118; Nl-HtBHIC, 278, 
HH, inv.nr. 82, Staat van pretenties, door Henri, Suzette en Charles, kinderen van Onno A.M.W. de Senarclens de Grancy, over stukken van 
financiële aard, 1843, schuldbekentenissen ten laste van Von Geusau uit 1819, 1828 en 1843. 
67 Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 2 juni 1828, 1 juni 1829, 25 mei 1830; inv.nr. 4, Bijlagen bij notulen, 1822-1831, fol. 124 en 145. 
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demarche te worden gerappelleerd”.68 Nadat R. Bangeman Huijgens in 1847 lid was geworden, moest hij 
in 1849 al aan de vergadering meedelen dat hij de door hem ingebracht goederen met een hypotheek had 
moeten belasten en daarmee niet meer aan de voorwaarden voldeed. Hij meende voorlopig geen zitting 
te kunnen nemen en liet op 26 mei 1850 weten definitief af te zien van zijn lidmaatschap.69 

4. Verhindering van toetreding door de gegoedheidseisen? 
De families Van der Brugghen en Wesselman ontbreken op de ledenlijst. Gezien hun positie en het feit 
dat zij eigenaar waren van een heerlijkheid, is dat waarschijnlijk niet het gevolg van een gebrek aan ge-
goedheid. Dat laatste kan wel de reden zijn van het ontbreken van de families Stern (vader en twee 
zoons) en Von Schmidt auf Altenstadt (twee broers). Aan beide families werd vrijstelling van taxa ver-
leend, in het geval van de familie Stern nadat J.L. Stern liet weten dat hij niet in staat was deze te vol-
doen.70 Op de ledenlijst van 1816 tot 1850 ontbreken ook de namen van C.Th. de Beijer en P. de Roock. 
Beiden zijn relatief jong overleden en hadden op het moment van hun overlijden nog geen voorname 
maatschappelijke positie bereikt. Twee telgen uit ridderschapsfamilies hebben zich geïnteresseerd ge-
toond om lid te worden, maar zij hebben uiteindelijk niet doorgezet. J.L.J.B. Sweerts de Landas heeft 
waarschijnlijk van zijn lidmaatschap moeten afzien door de verkoop van Groot Bijsterveld in Oirschot in 
183171 en ook L.W.F.A.W. van Dopff heeft wellicht moeten constateren dat hij niet aan de gegoedheids-
eisen kon voldoen. 
Waarom sommige telgen van de overige ridderschapsfamilies wel lid werden en andere niet, is in veel 
gevallen niet met zekerheid te achterhalen. Van een aantal kunnen we vaststellen dat hun band met 
Noord-Brabant maar gering was of dat zij niet voldeden aan de inwoningseis.72 Voor anderen heeft er 
waarschijnlijk geen financiële barrière bestaan. Zij hebben misschien om persoonlijke redenen besloten 
geen lid te worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor H.F. de Senarclens de Grancy, de oudste zoon van 
O.A.M.C. de Senarclens de Grancy, die in de jaren veertig voorkomt op lijsten met hoogstaangeslage-
nen.73 Ook voor de twee broers van J. van Beresteijn, P.A. en H. van Beresteyn, lijkt er geen belemme-
ring te zijn geweest.74 Voor een aantal anderen is er wellicht wel sprake geweest van een financiële 
drempel. De geldt bijvoorbeeld voor C. Speelman, de oudere broer van A.F. Speelman, die zelf immers 
ook zijn lidmaatschap moest opzeggen. Van de vijf zonen van L.F.J.J.J. van Sasse van Ysselt trad alleen 
L.J.B. van Sasse van Ysselt toe tot de ridderschap, en wel op basis van het bezit van zijn vrouw.75 De 
jongere broer van J. Bowier, D. Bowier, was van 1825 tot zijn dood in 1847 wel secretaris van de ridder-
schap, maar werd geen lid. Ook hier kan een gebrek aan gegoedheid de oorzaak zijn geweest.76 De con-
clusie lijkt gerechtvaardigd dat voor sommigen het niet voldoen aan de gegoedheidseisen een belemme-
ring heeft gevormd. Omdat anderen geen lid werden, hoewel ze waarschijnlijk wel aan deze eisen kon-
den voldoen, hebben ook andere, niet vast te stellen motieven een rol gespeeld bij de keuze voor het lid-
maatschap van de ridderschap.77 

 
 
Overzicht 12.7 Analyse van de admissies in verschillende ridderschappen in de periode 1814-1850 
 
1. Zeeland. 

Gemiddelde leeftijd bij toetreding: 38 jaar. Van de toetreders behoorde 40% tot de jongeren, zijnde zo-
nen van benoemde of geadmitteerde leden of zonen van een paar jaar voor toetreding verheven vaders. 
Een groot deel van de oudere toetreders is op latere leeftijd in de adelstand verheven. 
Onder de twintig geadmitteerden bevonden zich één maal een vader en twee zonen die gelijktijdig lid 
waren en twee maal een vader en één zoon. Drie leden werden lid na het overlijden van hun vader. 
 
 

                                                   
68 Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 31 mei 1825, 31 mei 1826, 31 mei 1827; inv.nr. 4, fol. 112. Het citaat is uit brief va n 22 mei 1827. 
69 Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 1 juni 1849 en 1 juli 1850. 
70 Bijlage 2 tabel 2.13. 
71 www.montfortaans-beresteyn.nl/Bijsterveld/ (geraadpleegd 27 maart 2012). 
72 Dit geldt bijvoorbeeld voor de zonen van W.F. van Bylandt (F.H.A. en L.E. van Bylandt), J.M. Singendonck (W.C. en J.A. Singendonck), 
W.H. van Thije Hannes (J.W. en J.F. van Thije Hannes) en J.J. Melvill van Carnbee (J.J. Melvill van Carnbee) en voor de broer van J.O. de Jong 
van Beek en Donk (B. de Jong van Beek en Donk). 
73 Het betreft de lijst van 17 hoogstaangeslagenen in de regio, exclusief de vier grote plaatsen, uit 1844 en de lijst van hoogstaangeslage-
nen/verkiesbaren voor de Eerste Kamer 1848 in Oostelijk Noord-Brabant. Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk, 249 en 260. 
74 P.A. van Beresteijn komt voor op de lijst verkiesbaren voor de provinciale staten uit 1826 en H. van Beresteyn op een lijst van hoogstaangesla-
genen uit 1812. Hij was in 1827 verkiesbaar met een onbekende aanslag. Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk, 244 en 293. 
75 Zijn broer L.B.C.L. van Sasse van Ysselt vinden we overigens aan het einde van de negentiende eeuw wel terug op de lijst met hoogstaangesla-
genen uit 1895. Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk, 346. 
76 D. Bowier stond overigens aan het eind van zijn leven wel op de lijst van 24 hoogstaangeslagenen te Eindhoven uit 1844. Duijvendak, Rooms, 
rijk of regentesk, 303. 
77 Datzelfde geldt ook voor de ridderschappen van Groningen en Friesland, want ook daar leverden niet alle daarvoor in aanmerking komende 
families leden voor de ridderschap. Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 170. 
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2. Groningen. 
Gemiddelde leeftijd bij toetreding: 33 jaar. Van de toetreders behoorde 44% tot de jongeren, onder wie 
negen zonen van benoemde leden, twee zonen van geadmitteerde leden, twee broers De Marees van 
Swinderen, één van de twee broers De Savornin Lohman en een jonkheer Backer. Er waren vrijwel geen 
oudere toetreders. Blijkbaar waren in Groningen bijna alle mannen benoemd die voor de ridderschap in 
aanmerking kwamen. In grote lijnen traden voornamelijk juristen, ambtenaren, burgemeesters en particu-
lieren toe.78 
Een aantal van de geadmitteerden hebben toegang verkregen dankzij een profijtelijk huwelijk. Vier leden 
werden geadmitteerd nadat hun echtgenote een borg erfde of nadat ze een rijke vrouw huwden.79 Een 
groot deel van de welgestelde families in de ridderschap bestond uit broers. Daarnaast waren twee vaders 
tegelijk lid met twee zonen en drie vader met één zoon. Verder waren op enig moment in één familie drie 
broers en in zes families twee broers lid. Voor twee van deze laatste families geldt dat de broers tegelijk 
lid konden zijn dankzij de bezittingen van hun vrouw.80 Drie zonen werden lid na het overlijden van hun 
vader. 

3. Friesland. 
Gemiddelde leeftijd van na 1829 toegelaten leden bij hun toetreding: 28 jaar.81 Dit zijn waarschijnlijk 
vooral jongere leden van al benoemde of geadmitteerde geslachten geweest. 

 
 
Overzicht 12.8 Analyses met betrekking tot de karakteristieken van de diverse ridderschappen in de 
periode 1814-185082 
 
1. Omvang van de ridderschappen. 

Het aantal benoemden in de ridderschap van Drenthe was het kleinst met slechts twaalf benoemden (van 
wie er één overkwam uit Overijssel) uit zeven geslachten. Daarna komen de ridderschap van Zeeland 
met veertien benoemden83 uit twaalf geslachten en die van Noord-Brabant met achttien benoemden uit 
achttien geslachten.84 De middenmoot bestaat uit de ridderschappen van Groningen met 27 benoemden85 
uit 13 geslachten en die van Utrecht met 30 benoemden uit 18 geslachten. De grote ridderschappen wa-
ren de ridderschap van Overijssel met 59 benoemden86 uit 24 geslachten, de ridderschap van Limburg 
met 70 benoemden uit 55 geslachten87 en de ridderschap van Gelderland met 103 benoemden.88 
In verschillende ridderschappen verdwenen leden uit de ridderschap om een andere reden dan ten gevol-
ge van overlijden. Drie leden uit de ridderschap van Noord-Brabant moesten in 1827, 1842 en 1850 be-
danken omdat zij niet meer aan de gegoedheidseisen konden voldoen.89 De ridderschap van Overijssel 
verloor twee leden die in 1829 en 1834 verhuisden naar Gelderland respectievelijk Drenthe en één lid dat 
in 1848 bedankte.90 Ook een lid van de Groningse ridderschap verhuisde in 1833 naar een andere pro-
vincie, en wel naar Overijssel.91 De Limburgse ridderschap kende vooral in de eerste jaren een aantal van 
deze mutaties, waarschijnlijk omdat de status van een aantal benoemde geslachten of personen niet altijd 
direct duidelijk was. In 1817 en 1822 werden twee personen geroyeerd, in 1820 werden twee benoemin-

                                                   
78 Ik heb voor het bepalen van de beroepen van de leden van de Groningse ridderschap gebruik gemaakt van Bouman, De Ridderschap, 81-100. 
79 Bouman, De Ridderschap, 26. De vier voorbeelden zijn: J. Hora Siccama van Slochteren, wiens vrouw H.L.Chr. de Sandra Veltman in 1816 de 
Freylemaborg te Slochteren erfde; W. Hora Siccama van Slochteren, die na het overlijden van zijn neef J. Hora Siccama van Slochteren diens 
weduwe huwde; S.L. Lewe van Aduard en zijn broer E.J. Lewe van Aduard, die beiden kort voor hun admissie een rijke vrouw trouwden. 
80 Zie noot 79. 
81 Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 170-171. 
82 De gegevens ten aanzien van andere ridderschappen die in dit overzicht voorkomen, heb ik gebaseerd op de volgende publicaties. De ridder-
schap van Zeeland: www.ridderschap-van-zeeland.nl/wij.htm (geraadpleegd 14 maart 2012). De ridderschap van Groningen: Bouman, De Rid-
derschap en Bouman, De Ridderschap. De ridderschap van Overijssel: Mensema, Inventaris en Mensema, ‘Van ridderschap naar “zedelyk lig-
chaam”’. De ridderschap van Friesland: Kuiper, ‘Adel in Friesland’ en Reglement voor de ridderschap van Vriesland , 12-15. De ridderschap van 
Limburg: Heynens, Adel in ‘Limburg’. 
83 Oorspronkelijk werden zestien personen benoemd. Van hen overleed er één (J.W. Thibaut van Aagtekerke) voor hij zitting kon nemen en werd 
er één (F.L.A. de Spangen) overgeschreven naar de ridderschap van Zuid-Brabant. 
84 Oorspronkelijk werden er 24 personen benoemd. Van twee van hen (J.B.F.J. de Marchant et d’Ansembourg en Coppin de Galoppe) werd de 
benoeming als niet gedaan verklaard, drie (Th.J. de Billehé de Valensart, C.Th.A. von Clermont en C.Ph.F.H. von Riedesel und Eisenbach) 
werden opnieuw benoemd in de ridderschap van Limburg en één (Ch.E.M.X.L.S. de Geloes d’Elsloo) in die van Luik. 
85 Van de oorspronkelijk 29 benoemden namen er twee (E.J. Alberda van Bloemersma en B. Lewe tot Aduard) geen zitting in de ridderschap. 
86 Van de oorspronkelijk zestig benoemden werd één persoon (C. de Vos van Steenwijk) overgeschreven naar de ridderschap van Drenthe. 
87 Van de oorspronkelijk 74 benoemden (inclusief de opnieuw benoemden die in eerste instantie in de Brabantse ridderschap waren benoemd) 
aanvaardden twee personen (Ch.S. de Rosen de Haren en C.F. de Stockem) de benoeming niet, werd er één benoeming ingetrokken (J.L.H. 
Olislagers) en werd één benoemde (Fr.M.B.B. de Copis) overgeschreven naar de ridderschap van Luik. 
88 Schimmelpenninck van der Oije, ‘Van gewest naar vaderland’, 256. Zes van de benoemden overleden in deze periode en één ging over naar de 
ridderschap van Utrecht. 
89 A.F. Speelman, W.A.A.L. von Geusau en R. Bangeman Huijgens. 
90 H.A.J. van Goltstein van Hoekenburg, R.H. de Vos van Steenwijk tot de Havikshorst en R.A. van Hoevell tot Nijenhuis en Avergoor. Mense-
ma, ‘Van ridderschap naar ‘zedelyk ligchaam’’ , 118; Mensema, Inventaris, 24. 
91 A.H.P.C. van Suchtelen tot de Haere. 
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gen ingetrokken en in 1822 werd er één vervallen verklaard. In 1817, 1825 en 1827 werd een lid overge-
schreven naar de ridderschap van Luik.92 

2. Samenstelling van de ridderschappen. 
De verschillende categorieën die zijn gebruikt bij de indeling van de geslachten zijn niet voor elke rid-
derschap exact gelijk. Ten behoeve van het vaststellen daarvan is gebruik gemaakt van de volgende in-
formatie. De indeling van de ridderschap van Noord-Brabant is gebaseerd op de in de bijlage 2 en deze 
bijlage vermelde informatie, waarbij de categorieën Oud-Brabants en Brabander zijn samengevoegd. Ge-
slachten die zijn erkend of ingelijfd of waarvan de benoemingen zijn gekarakteriseerd als erkenning of 
inlijving, zijn ingedeeld bij (oude) adel. Bij de onderverdeling van de geslachten in de Zeeuwse ridder-
schap is voor de bepaling Zeeuws/niet-Zeeuws gebruik gemaakt van de informatie van Van Meeuwen.93 
Tot de adel zijn die geslachten gerekend waarvan op de ledenlijst sprake is van erkenning in de Neder-
landse adel of homologatie van een titel of een titel ‘op allen’. De informatie over de ridderschap van 
Groningen is voornamelijk gebaseerd op de gegevens uit de masterscriptie van Bouman. In aanvulling 
daarop is bij de indeling het uitgangspunt gehanteerd dat een geslacht met een titel ‘op allen’ behoort tot 
de (oude) adel. De cijfers over de Friese ridderschap zijn afkomstig uit het artikel van Kuiper. Hij heeft 
voor zijn indeling iets andere criteria gehanteerd. Onder de niet-Friese geslachten heeft hij ook geslach-
ten gerangschikt die oorspronkelijk niet uit Friesland kwamen maar bijvoorbeeld via huwelijksbanden al 
langere tijd met voorname Friese geslachten verbonden waren (‘genaturaliseerde adel in Friesland’). De 
categorie verheven geslachten heet bij Kuiper verheven of erkende geslachten (op te vatten als nieuwe 
adel tegenover de oude adel) en bevat bijvoorbeeld het in 1842 erkende geslacht Van Beyma. Dit ge-
slacht zou door mij ingedeeld zijn bij de (oude) adel.94 Bij de indeling van de Limburgse ridderschap ten 
slotte zijn die geslachten als Limburgs beschouwd die van Heynens de kwalificatie ‘inheems’ hebben 
meegekregen en zijn voor de bepaling van adeldom de hiervoor genoemde criteria gehanteerd.95 

3. Woonplaatsen. 
Bij de start van de ridderschap kwam een relatief groot deel van de leden uit het noordoosten van de pro-
vincie.96 Dat blijkt ook uit de regionale spreiding van de woonplaatsen in de eerste periode. Het noord-
oosten is oververtegenwoordigd onder de in Noord-Brabant wonende ridderschapsleden en de omgeving 
van ’s-Hertogenbosch ondervertegenwoordigd. Na 1820 nam de oververtegenwoordiging van het noord-
oosten geleidelijk af. Tot 1820 woonde ongeveer een vijfde van zowel de totale populatie als de ridder-
schapsleden in het midden en westen van de provincie. Daarna neemt dat percentage voor de totale po-
pulatie iets af. Van de ridderschapsleden woonde in de jaren veertig echter nog maar 6% in het midden 
en westen van Noord-Brabant. Een steeds kleiner deel van de ridderschapsleden woonde dus in de ‘pro-
vincie’. Dat blijkt ook uit het feit dat de toenemende concentratie van de populatie in ’s-Hertogenbosch 
en omgeving in de jaren twintig en dertig ook geldt voor de ridderschapsleden. In de jaren veertig woon-
den de leden van de populatie weer meer verspreid over de gehele provincie maar woonde een nog even 
groot deel van de ridderschapsleden in de hoofdstad en omgeving. Terwijl in de periode 1810-1819 on-
geveer een derde van de ridderschapsleden daar woonachtig was, geldt dat in de periode 1840-1849 voor 
bijna twee derde. 

4. Geboorte- en overlijdensplaatsen. 
Van de vóór 1830 geboren populatieleden heeft iets meer dan de helft in Noord-Brabant het levenslicht 
gezien. Iets minder dan een tiende kwam in het buitenland ter wereld en de rest in Nederland. Van de in 
Noord-Brabant geboren populatieleden overleed ongeveer 70% ook in de provincie. Van de buiten de 
provincie geboren leden overleed de helft in Noord-Brabant. Dit betekent dat 60% van de vóór 1830 ge-
boren populatieleden in de provincie overleed.97 De ridderschapsleden, die allen vóór 1830 werden gebo-
ren, waren voor bijna 60% afkomstig uit de provincie. Ongeveer 7% werd in het buitenland geboren en 
de rest in Nederland. Voor de in Noord-Brabant geboren ridderschapsleden geldt dat drie kwart daar ook 
overleed. Van de buiten de provincie geboren leden overleed ruim 60% in de provincie. Iets meer dan 
70% van de ridderschapsleden overleed dus in Noord-Brabant.98 Uit de vergelijking van de cijfers van de 
totale populatie met die van de ridderschap blijkt dat het aandeel in Noord-Brabant geborenen onder de 
ridderschapsleden een kleine 10% hoger is dan in de totale populatie. Het aandeel van de in de provincie 
geborenen die daar ook overleden zijn, is bij de ridderschapsleden ongeveer 10% hoger dan in de totale 
populatie. Van de totale populatie had ruim een derde een grote binding met de provincie omdat ze daar 
zowel geboren als overleden zijn, en van de leden van de ridderschap is dat iets meer dan vier tiende. De 

                                                   
92 J.M.J. von Saint Remy, C.Th.A. von Clermont, F.F. vom den Bongart, Cl.W. von und zu Hoensbroech, C.F. de Copis, Ch.E.J.F. de Senzeille, 
G.Fr.A. de Spirlet en Ch.L.M.D. de Rosen van der Maesen. 
93 Van Meeuwen, De Ridderschap van Noord-Brabant, 32-33. 
94 De indeling in categorieën en tabel 1 voor het geslacht Van Beyma: Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 169; Tabel 2 voor de cijfers, 170. 
95 Heynens, Adel in ‘Limburg’, 131. 
96 Bijlage 3 tabel 3.13 en tabel 3.14. 
97 Bijlage 4 tabel 4.1 en tabel 4.3. 
98 Bijlage 4 tabel 4.2 en tabel 4.4. 
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ridderschapsleden hadden dus door de bank genomen een grotere binding met Noord-Brabant dan de 
overige leden van de populatie. 
Bij een vergelijking van de cijfers van de Brabantse ridderschap met die van Groningen blijkt dat de 
Groningers in overgrote meerderheid (82%) in Groningen geboren waren en dus ten aanzien van hun af-
komst veel sterker aan de provincie gebonden waren dan de Brabantse ridderschapsleden. Het percentage 
van deze groep dat ook in Groningen overleed, is iets lager dan in Noord-Brabant. Het deel van de niet in 
Groningen geboren leden dat wel overleed in de provincie is echter veel hoger dan onder de Brabantse 
ridderschapsleden. Dit betekent dat iets meer dan 70% van alle ridderschapsleden overleed in de provin-
cie Groningen. Dit cijfer is vergelijkbaar met dat voor de Brabantse ridderschap. Het aandeel leden met 
een grote binding met Groningen dat daar zowel geboren als overleden was, is met bijna 60% wel onge-
veer 15% hoger dan in Noord-Brabant. 

5. Bloedverwantschap. 
Analoog aan de totale populatie is de mate van bloedverwantschap bepaald tussen de mannen die van 
1814 tot 1850 lid waren van de ridderschap.99 Van 60% van de leden is ook een bloedverwant in die pe-
riode lid geweest van de ridderschap. Die bloedverwanten zijn vooral vaders en zonen en in veel mindere 
mate broers, ooms en neven.100 Van de leden van de totale populatie die vóór 1830 geboren zijn, heeft 
zo’n 85% een bloedverwant in de populatie. Daarmee vergeleken lijkt het alsof onder de leden van de 
ridderschap een geringere mate van bloedverwantschap bestond. Houden we echter rekening met het feit 
dat de ridderschapsleden een derde uitmaken van de totale populatie en dat door de korte periode bloed-
verwanten als (over)grootvaders en (achter)kleinzonen ontbreken, dan is de mate van bloedverwantschap 
onder de ridderschapsleden juist relatief hoog. In de totale populatie wordt de mate van bloedverwant-
schap vooral bepaald doordat van relatief veel leden broers en neven in de derde graad in de populatie 
opgenomen zijn. Onder de ridderschapsleden gaat het vooral om vaders en zonen en ten opzichte van de 
totale populatie relatief veel ooms. Dit is een aanwijzing dat een vader en één zoon wel (tegelijk) lid 
werden, maar dat van meer broers uit één familie er maar één lid werd, zoals ook blijkt uit het feit dat de 
combinatie vader met zo(o)n(en) dertien keer voorkomt en de combinatie broers maar vijf keer. 
Uit een vergelijking van de mate van bloedverwantschap van de leden van de ridderschap van Noord-
Brabant met die van Groningen en Zeeland101 blijkt dat de Brabantse ridderschap een tussenpositie in-
neemt. In de ridderschap van Groningen is van bijna alle leden (82%) minstens één bloedverwant lid van 
de ridderschap geweest. Die veel hogere mate van bloedverwantschap wordt ten eerste veroorzaakt 
doordat van meer dan de helft van de leden minstens één broer ook lid is geweest. Verder is het gemid-
deld aantal zonen per vader hoger dan in de Brabantse ridderschap (1,7 tegenover 1,3) en het aantal ne-
ven per oom (1,9 tegenover 1,2). Al deze cijfers wijzen erop dat in de Groningse ridderschap vaker dan 
in de Brabantse een vader en meer dan één zoon (tegelijk) lid waren. In de Zeeuwse ridderschap is van 
minder dan de helft (44%) van de leden ook een bloedverwant lid geweest. De verdeling over de ver-
schillende categorieën is vergelijkbaar met die van de Brabantse ridderschap. Wel waren in de Zeeuwse 
ridderschap iets meer broers lid. De Zeeuwse ridderschap kende dus in vergelijking met de Brabantse 
ridderschap meer ‘eenlingen’. In de Friese ridderschap waren op enig moment 14 van de 35 families ver-
tegenwoordigd door een vader en een of meer zonen terwijl dat in de Brabantse ridderschap geldt voor 
11 van de 45 geslachten.102 Ook in de Friese ridderschap was dus waarschijnlijk sprake van een hogere 
mate van bloedverwantschap. 
Ten aanzien van het verloop van de mate van bloedverwantschap zijn de volgende vragen te stellen. In 
hoeverre waren de leden op enig moment onderling verwant en in hoeverre traden er leden van niet-
verwante families toe? Daarvoor is vastgesteld van hoeveel leden in een bepaald jaar ook één of meer 
bloedverwanten tot de ridderschap behoorden. Bij de start van de Brabantse ridderschap waren bijna alle 
leden ‘eenlingen’. Onder de achttien benoemden bevonden zich een oom en een neef. In 1822 werden de 
gebroeders De Van der Schueren lid en in 1823 vader en zoon Martini. In 1826 waren voor het eerst 
twee neven lid. In dat jaar kende de ridderschap ook voor het eerst leden die bloedverwant waren van 
twee andere leden en in 1831 ook leden die drie andere leden tot hun bloedverwant konden rekenen. In 
1847, toen ruim 60% van de leden minstens één bloedverwant als medelid had, was er sprake van de 
grootste onderlinge verbondenheid. Van vijftien leden was toen één bloedverwant lid, van vijf leden 
twee bloedverwanten en van vijf leden drie bloedverwanten.103 Een steeds kleiner deel van de ridder-
schap bestond dus uit ‘eenlingen’. Vanaf de eerste jaren, toen oom De Raet en neef Van Sasse van Ysselt 
samen zo’n 10% van de leden uitmaakten, tot de jaren veertig toen gemiddeld tussen 50% en 60% van de 

                                                   
99 Bijlage 5 tabel 5.3 en tabel 5.5. Zie voor de totale populatie bijlage 5 tabel 5.1, tabel 5.2 en tabel 5.4. 
100 Tabel 12.6. 
101 Voor de bepaling van de bloed- en aanverwantschap van de leden van de ridderschappen van Groningen en Zeeland heb ik ten eerste gebruik 
gemaakt van de in noot 82 genoemde publicaties. Daarnaast heb ik naar familieverbanden gezocht in het Nederland’s Adelsboek en via een aantal 
genealogiewebsites. 
102 Kuiper, ‘De Friese adel’, 178. 
103 Tabel 12.6. 
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leden zitting had samen met minstens één bloedverwant, nam de mate van bloedverwantschap voortdu-
rend toe. 
Er is al vastgesteld dat bloedverwanten vooral bestonden uit vaders en zonen (en ooms en neven) en dat 
er relatief weinig broers lid waren. Dat blijkt ook uit het feit dat de groei van het aantal leden met bloed-
verwanten gepaard ging met een groei van het aantal families waaruit deze bloedverwanten afkomstig 
waren. Dat aantal nam toe van de twee families uit 1814 tot gemiddeld tien families in de jaren veertig. 
In deze jaren was het aantal bloedverwanten per familie gemiddeld 1,3. Dit cijfer duidt erop dat relatief 
veel ‘nieuwe’ families leden leverden voor de ridderschap van Noord-Brabant. Tussen 1814 en 1850 wa-
ren de leden afkomstig uit veertig geslachten. De leden met minstens één bloedverwant stamden uit ne-
gentien geslachten. Uit tien geslachten waren twee bloedverwanten afkomstig en uit twee geslachten drie 
bloedverwanten. Eén geslacht telde behalve twee bloedverwanten in het eigen geslacht bloedverwanten 
in andere geslachten en drie geslachten hadden naast drie bloedverwanten in het eigen geslacht bloed-
verwanten in een ander geslacht. Drie geslachten hadden leden met alleen maar bloedverwanten in ande-
re geslachten. De groepen families met de meeste bloedverwanten waren de protestantse families Martini 
en De Jonge van Zwijnsbergen en de rooms-katholieke families Van Sasse van Ysselt met De Raet en 
Van Hugenpoth, Van Rijckevorsel van Kessel met Half-Wassenaer en Van Hugenpoth met Van Sasse 
van Ysselt.104 
De ontwikkeling van de mate van verwantschap in de Zeeuwse ridderschap is tot en met de jaren dertig 
vergelijkbaar met die in de Brabantse ridderschap. Wel stamden de bloedverwanten uit minder families. 
In Noord-Brabant kwamen ze uit negentien van de veertig geslachten en in Zeeland uit vijf van de twee-
entwintig geslachten. Van deze vijf geslachten waren er ook nog twee onderling door bloedverwantschap 
verbonden. Een familie leverde gemiddeld zo’n drie bloedverwanten. In de jaren veertig liep de omvang 
van de Zeeuwse ridderschap sterk terug doordat relatief veel leden overleden en er slechts twee leden 
toetraden, afkomstig uit nieuwe families. Daardoor liep ook het aantal gelijktijdig zitting hebbende 
bloedverwanten sterk terug 
In de Groningse ridderschap had in de eerste jaren ongeveer drie kwart van de leden tegelijk zitting met 
minstens één bloedverwant. Deze waren afkomstig uit relatief weinig families, want het aantal bloed-
verwanten per familie bedroeg ongeveer drie. Die sterke onderlinge verbondenheid van leden afkomstig 
uit een paar families veranderde in de loop der jaren. Er deden nieuwe families hun intrede in de ridder-
schap van Groningen. Zij waren gemiddeld met minder telgen vertegenwoordigd dan de oude families. 
Het aantal leden dat tegelijk zitting had met minstens één bloedverwant nam geleidelijk af totdat het per-
centage leden zonder bloedverwanten aan het eind van de jaren veertig ongeveer even groot was als in de 
Brabantse ridderschap. Wel was de onderlinge verbondenheid in de Groningse ridderschap nog steeds 
groter dan in de Brabantse, want per familie waren er gemiddeld twee bloedverwanten gelijktijdig lid. 
De grotere onderlinge verbondenheid van de leden van de ridderschap van Groningen en de spreiding 
van het netwerk van bloedverwanten is af te lezen aan het veel grotere aantal bloedverwanten per ge-
slacht (er zijn bijvoorbeeld drie geslachten met respectievelijk elf, zeven en vijf bloedverwanten) en het 
feit dat de bloedverwanten afkomstig zijn uit dertien van de drieëntwintig geslachten. 

6. Het huwelijk.105 
De 161 mannen uit de totale populatie die vóór 1830 zijn geboren en een huwelijk sloten, deden dat ge-
middeld op dertigjarige leeftijd. De leden van de ridderschap waren gemiddeld één jaar jonger bij hun 
eerste huwelijk. Dat komt doordat een groter deel van hen al huwde voordat ze dertig waren. In de totale 
populatie bleef zo’n 19% ongehuwd, van de ridderschapsleden trouwde 12% niet. Beide cijfers zijn een 
aanwijzing dat de ridderschapsleden behoorden tot de meer welgestelde populatieleden, die vaker en op 
jongere leeftijd een huwelijk konden sluiten. 
De leden van de Zeeuwse ridderschap waren bij hun eerste huwelijk gemiddeld één jaar jonger dan die 
van de Brabantse ridderschap.106 Ongeveer één derde van hen trouwde voordat hij vijfentwintig werd te-
genover één kwart van de Brabanders. Van de laatsten huwde ruim een vijfde nadat hij 35 was geworden 
terwijl dat maar geldt voor 14% van de Zeeuwen. Van de leden van de ridderschap van Groningen bleef 
13% ongehuwd en diegenen die wel trouwden deden dat voor het eerst op gemiddeld zeventwintigjarige 
leeftijd. Ruim een derde trouwde voor de eerste keer voordat hij 25 werd en evenals in de Zeeuwse rid-
derschap huwde 15% pas na zijn vijfendertigste levensjaar. Hiervoor bleek al dat relatief veel vaders en 
zonen of broers lid werden van de ridderschap van Groningen. Een aantal van de Groningse families was 
zo welgesteld dat ook jongere leden op eigen kracht lid konden worden. Dat wordt nog eens bevestigd 
door de relatief jonge leeftijd waarop een groot aantal van hen in het huwelijk trad. Het feit dat van de 
Zeeuwse ridderschap meer broers lid waren dan van de Brabantse en de cijfers ten aanzien van het huwe-

                                                   
104 Tabel 12.7. 
105 Zie voor de ‘Brabantse’ cijfers bijlage 4 tabel 4.7 tot en met tabel 4.12. 
106 Daarmee waren de leden van de Zeeuwse ridderschap gemiddeld even oud als die van de Friese ridderschap. Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 172. 
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lijk, vormen een aanwijzing dat ook de leden van de Zeeuwse ridderschap wellicht wat welgestelder wa-
ren dan de leden van de ridderschap van Noord-Brabant. 
Indien de leden van de ridderschap de elite zijn geweest onder de adel in Noord-Brabant of zich als zo-
danig hebben beschouwd, dan blijkt dat niet uit de huwelijken die zij sloten. Een kwart van de huwelij-
ken die de 161 vóór 1830 geboren populatieleden sloten, was er een met een adellijke echtgenote. Voor 
de ridderschapsleden is dat maar een paar procent meer. In de totale populatie is 63% van de huwelijken 
er één binnen de eigen stand (adel en patriciaat) en onder de ridderschapsleden is dat 67%. Zo’n 33% 
van de totale populatie koos een Brabantse echtgenote evenals 33% van de ridderschapsleden. Kortom, 
van een andere huwelijkspolitiek is geen sprake. 
De leden van de ridderschappen van Groningen en Friesland wijken duidelijk af van dit patroon.107 Van 
de Groningers koos zo’n 70% een echtgenote uit Groningen en van de Friezen koos 58% een Friese 
echtgenote. Iets meer dan de helft van alle huwelijken van de Groningse leden werd gesloten met een 
adellijke vrouw en 72% van alle echtgenotes was afkomstig uit de eigen stand (adel en patriciaat). Van 
de Friese leden sloot 45% een huwelijk met een adellijke vrouw. De Groningse en Friese ridderschapsle-
den toonden dus een veel grotere mate van zowel regionale als sociale endogamie dan hun Brabantse 
collega’s en waren ook homogamer, waarbij dit in nog grotere mate gold voor de Groningers.108 
De achtenvijftig ridderschapsleden die trouwden, sloten in totaal achtenzestig huwelijken. Zij waren af-
komstig uit eenenveertig geslachten en hun echtgenotes uit zestig geslachten. Van deze zestig geslachten 
leverden er zes meer dan één echtgenote.109 Uit zeven geslachten zijn zowel ridderschapsleden (twaalf 
leden = 21% van de gehuwde leden) als echtgenotes (elf echtgenotes = 16% van de echtgenotes) afkom-
stig.110 De drie geslachten Half-Wassenaer, Van Hugenpoth en Smits (van Eckart) leverden zowel rid-
derschapsleden als minstens twee echtgenotes.111 
Voor de analyse van de huwelijken van de Zeeuwse ridderschapsleden zijn van dertig leden de huwe-
lijksgegevens meegenomen. Deze leden waren afkomstig uit negentien geslachten en trouwden in totaal 
vierendertig keer. Hun echtgenotes ware afkomstig uit vijfentwintig geslachten, waarvan er zes meer dan 
één echtgenote leverden. Zeven geslachten vinden we zowel terug bij de ridderschapsleden (vijftien le-
den = 50%) als bij de geslachten met echtgenotes (elf echtgenotes = 32%). Uit twee geslachten zijn zo-
wel ridderschapsleden als minstens twee echtgenotes afkomstig. Van de leden van de ridderschap van 
Groningen trouwden er drieënvijftig in totaal eenenzestig keer. Zij waren afkomstig uit eenentwintig ge-
slachten en hun echtgenotes uit vierenveertig geslachten. Van deze geslachten leverden er elf meerdere 
echtgenotes en tien geslachten vinden we ook terug bij de ridderschapsleden, waaruit in totaal eenender-
tig leden (= 58% ) en tweeëntwintig echtgenotes (36%) afkomstig waren. Zes geslachten leverden zowel 
ridderschapsleden als meerdere echtgenotes. 
Het beeld dat uit deze cijfers naar voren komt is dat van een veel grotere onderlinge samenhang in de 
Zeeuwse en Groningse ridderschap. Maar een tiende van de geslachten waaruit echtgenotes van de Bra-
bantse leden afkomstig waren, telt meer dan één echtgenote, terwijl dit in Zeeland en Groningen geldt 
voor één kwart van de geslachten. De geslachten die de kern vormden van de netwerken van verwanten 
met zowel leden als meerdere echtgenotes, vervulden in de Zeeuwse en Groningse ridderschap een veel 
belangrijkere rol. Ten eerste kwam uit die geslachten meer dan de helft van de leden en ongeveer één 
derde van de echtgenotes terwijl dat in de Brabantse ridderschap gold voor ongeveer één vijfde van de 
leden en de echtgenotes. Verder vormden die geslachten in de ridderschappen van Zeeland en Groningen 
ruim één derde en iets minder dan de helft van de geslachten met gehuwde leden en ongeveer één kwart 
van de geslachten met echtgenotes terwijl deze geslachten in Noord-Brabant minder dan één vijfde van 
zowel de geslachten met gehuwde leden als de geslachten met echtgenotes uitmaakten. 

7. Aanverwantschap. 
Van 48% van de populatieleden die vóór 1830 geboren zijn, is minstens één aanverwant in de populatie 
aanwezig.112 Van de mannen die tussen 1814 en 1850 lid van de ridderschap waren, telt 36% minstens 
één aanverwant onder de medeleden. Gezien de korte periode en de geringe populatie is, evenals bij het 
aantal bloedverwanten, het aantal leden met een aanverwant vergeleken met de totale populatie relatief 
groot. In verschillende categorieën aanverwanten zijn de cijfers betreffende de totale populatie en de rid-
derschap vergelijkbaar. De grootste afwijkingen doen zich voor bij de volgende aanverwanten. Hoewel 
de leden van de ridderschap 33% uitmaken van de vóór 1830 geborenen, behoorde 58% van de leden 
met een schoonvader tot de ridderschap. Er waren daarnaast weinig ridderschapsleden met een neef in de 

                                                   
107 Bouman, De Ridderschap, 85-94 bijlage A; Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 175 tabel 3. 
108 Zie voor het gebruik van de termen endogamie en homogamie pagina 190-191. 
109 Het betreft de volgende geslachten met tussen haakjes het aantal echtgenotes : Van Bommel (2), Half-Wassenaer (2), Van Hanswijk (3), Van 
Hugenpoth (2), Van der Sleyden (2) en Smits (van Eckart) (3). 
110 Het betreft de volgende geslachten met tussen haakjes het aantal ridderschapsleden respectievelijk het aantal echtgenotes: Half-Wassenaer (1, 
2), Van Hogendorp (1, 1), Van Hugenpoth (3, 2), Martini (2, 1), Melvill van Carnbee (1, 1), Van Sasse van Ysselt (2, 1) en Smits (van Eckart) (2, 
3). 
111 Het geslacht Half-Wassenaer ontbreek in tabel 2.13 omdat een van de echtgenotes niet van adel was. 
112 Bijlage 5 tabel 5.6, tabel 5.7, tabel 5.9, tabel 5.10, .tabel 5.8 en tabel 5.11. 
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derde graad onder de medeleden, terwijl dat wel geldt voor meer dan een vijfde van de populatieleden. 
Ook was het aantal ridderschapsleden van wie een kind huwde met het kind van een ander lid, relatief 
kleiner dan in de totale populatie. Hiervoor bleek al dat de cijfers ten aanzien van bloedverwantschap er-
op wijzen dat uit een gezin vaak maar één zoon lid van de ridderschap werd. Deze zonen waren blijkbaar 
relatief vaak gehuwd met een dochter van een medelid. Het ontbreken van hun broers blijkt uit het rela-
tief geringe aantal neven en de geringere onderlinge verbondenheid tussen ridderschapsleden door een 
huwelijk van hun kinderen. 
Onder de leden van de ridderschappen van Zeeland en Groningen is sprake van een (veel) grotere mate 
van aanverwantschap. Van de Zeeuwse leden had 44% een aanverwant onder de medeleden en van de 
Groningers 69%. Deze hogere percentages zijn vooral te danken aan het feit dat tussen de 30% en 40% 
van de leden van deze ridderschappen een zwager telde onder zijn medeleden. Ook het aandeel ooms en 
neven was bij de Zeeuwse en Groningse ridderschap groter dan bij de Brabantse. Omdat niet de volledi-
ge familieverbanden van de Zeeuwen en Groningers zijn onderzocht, geldt voor verschillende categorie-
en waarschijnlijk een ondervertegenwoordiging en was de werkelijke mate van aanverwantschap nog 
groter dan hier vermeld. 
Over het verloop in de mate van aanverwantschap is het volgende te constateren. In 1814 werden de 
twee zwagers J.B.J.H.O.A. van Hugenpoth van Stockum en L.F.J.J.J. van Sasse van Ysselt benoemd in 
de ridderschap van Noord-Brabant. Pas in 1830 kregen zij gezelschap van de zwagers J.W. Half-
Wassenaer en A.Th. van Rijckevorsel van Kessel. Toen in 1833 de dochter van J.W. Half-Wassenaer 
trouwde met het lid L.J.A.A. de la Court, de zoon van het lid P.E.A. de la Court, werd Half-Wassenaer 
de spil van een klein familienetwerkje. Dit duurde tot zijn dood in 1837. Pas in de jaren veertig ontston-
den meer permanente verwantschapsbanden tussen de leden van de ridderschap. In 1850 bestonden bin-
nen de ridderschap de volgende aanverwantschapsbanden. Twee leden hadden één verwantschapsrelatie 
met een ander lid en vijf leden twee verwantschapsrelaties. Daarnaast waren er ook nog vier leden die 
met drie andere leden een verwantschapsrelatie onderhielden.113 
De mate van aanverwantschap in de Groningse en Zeeuwse ridderschap is gedurende de gehele periode 
van 1814 tot 1850 (aanzienlijk) hoger geweest dan in de Brabantse ridderschap. Pas aan het einde ging 
de Brabantse ridderschap meer lijken op de andere twee. In de Zeeuwse ridderschap was niet alleen het 
aantal leden met een aanverwant die gelijktijdig zitting had hoger dan in de Brabantse ridderschap, maar 
was ook de onderlinge verbondenheid groter. In de jaren dertig hadden alle leden die gelijktijdig zitting 
hadden met een aanverwant, een relatie met minstens twee andere leden en er waren twee leden die een 
relatie hadden met vijf andere leden. Die relaties werden allemaal gevormd doordat leden elkaars zwa-
gers waren of met twee zusters waren gehuwd. De hoogste mate van aanverwantschap vinden we in de 
ridderschap van Groningen. Evenals in de Zeeuwse ridderschap in de jaren dertig, was er in de jaren tien 
sprake van een grote onderlinge verbondenheid van zwagers en leden die met zusters gehuwd waren. In 
de jaren twintig overleden een aantal van deze mannen en werd hun plaats ingenomen door leden van 
nieuwe families. Vanaf de jaren dertig zien we ook andere relaties ontstaan zoals die tussen schoonva-
ders en schoonzonen en ooms en neven, waardoor de mate van verwantschap weer toenam. 

8. Familienetwerken. 
In de ridderschap van Noord-Brabant ontstonden in de periode 1814 tot 1850 door huwelijken een aantal 
familienetwerkjes. De protestantse families De Senarclens de Grancy en Martini werden met elkaar ver-
bonden.114 De rooms-katholieke families Van Sasse van Ysselt en Van Hugenpoth van Stockum waren al 
voor 1814 met elkaar verbonden, evenals de rooms-katholieke families Half-Wassenaer en Van Rijcke-
vorsel (van Kessel).115 Deze netwerkjes werden tot 1850 uitgebreid met ridderschapsleden uit de families 
Van Hugenpoth, Van Grotenhuis van Onstein, Van der Beken Pasteel, Smits (van Eckart), De Kuijper, 
De la Court en opnieuw Van Rijckevorsel van Kessel.116 Van de zo ontstane familienetwerken heeft on-
geveer één derde van de leden van de Brabantse ridderschap deel uitgemaakt. 
In de Zeeuwse ridderschap was er sprake van één familienetwerk met twee helften. Twee leden van de 
families Schorer en Versluys waren al voor 1816 getrouwd met twee zusters. De netwerkhelft van de 
familie Versluys werd uitgebreid met twee families doordat nieuwe leden van de ridderschap trouwden 
met dochters uit die familie. In de helft van de familie Schorer volgde opname van drie nieuwe families 
doordat drie nieuwe leden van de ridderschap huwden met dochters uit de familie Schorer. Van dit fami-
lienetwerk heeft ongeveer één derde van alle leden van de Zeeuwse ridderschap deel uitgemaakt. In de 
Groninger ridderschap vinden we een klein en een groot familienetwerk. Het kleine netwerk bestond uit 
twee takken van hetzelfde geslacht en werd in 1822 uitgebreid met de familie van een man die in 1836 
lid toetrad tot de ridderschap. Van het grote netwerk hebben successievelijk zo’n tien geslachten (waar-

                                                   
113 Tabel 12.8. 
114 Bijlage 8 figuur 8.3. 
115 Bijlage 8 figuur 8.5. 
116 Bijlage 8 figuur 8.7. 
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van sommige geslachten met verschillende takken) en meer dan de helft van de leden van de ridderschap 
deel uitgemaakt. 

9. De onderlinge band van de ridderschapsleden. 
In de eerste jaren van het bestaan van de ridderschap van Noord-Brabant had ongeveer 80% van de leden 
geen band met een ander lid. Daarna daalde dit percentage gestaag tot van 1845 tot 1850 slechts 30% 
van de leden geen band met een ander lid had. Van de leden die wel een band hadden met een ander lid, 
was tussen de 50% en 80% bloedverwant van een ander lid (de jaren tien vormen een uitzondering met 
35%). Tussen de 15% en 25% van de leden met een band met een ander lid was aanverwant van een an-
der lid (de jaren tien vormen weer een uitzondering met 35%). De overige leden met een band hadden 
zowel een bloed- als aanverwantsband met minstens één ander lid. Zij waren in de jaren veertig het best 
vertegenwoordigd. De toegenomen onderlinge verbondenheid in de jaren veertig die ook al eerder is 
vastgesteld, blijkt dus zowel uit het afgenomen percentage leden zonder band als in het toegenomen per-
centage leden die zowel bloed- als aanverwant van een ander lid waren. Er is ook een duidelijk verschil 
waar te nemen tussen de protestantse en rooms-katholieke leden. Tot 1820 had geen enkel protestants lid 
een band met een ander lid. Daarna nam het percentage protestantse leden zonder band wel af, maar pas 
na 1844 was dat minder dan 50%. Ook was er pas in de jaren veertig sprake van aanverwanten onder de 
protestantse leden. Het percentage rooms-katholieke leden zonder band kwam nooit boven de 40% en 
bedroeg na 1844 zelfs maar 15%. De rooms-katholieke leden met een band waren merendeels bloedver-
wanten, maar ook een aanzienlijk deel bestond uit aanverwanten. In de eerste tien jaar van het bestaan 
van de ridderschap en aan het einde waren er relatief veel rooms-katholieke leden die zowel bloed- als 
aanverwant waren van andere leden. De verbondenheid onder de laatsten is veel groter en aanverwant-
schap komt vanaf de beginjaren voor terwijl daarvan bij de protestanten pas sprake is in de jaren veertig. 
Bij de start van de Zeeuwse ridderschap was het percentage leden zonder enige band met een ander lid 
even groot als in de Brabantse ridderschap. Evenals in Noord-Brabant daalde dit aandeel tot in de jaren 
dertig. In de Brabantse ridderschap zette deze daling door, maar in de Zeeuwse ridderschap nam het aan-
tal leden zonder band weer toe tot in 1850 zo’n 60% van de leden een ‘eenling’ was. De stijging in de ja-
ren veertig van het aantal leden zonder band kwam vooral doordat mannen overleden die bloedverwant 
van een ander lid waren. Het aandeel bloedverwanten was toch al lager dan in de ridderschap van Noord-
Brabant. Verwantschap bestond in de Zeeuwse ridderschap voor een groter deel uit aanverwantschap. Bij 
de start van de ridderschap van Groningen waren er bijna geen leden zonder band met een ander lid. Dat 
aandeel steeg in de jaren twintig om daarnaar op een ongeveer gelijk niveau te blijven. In 1850 telden de 
Brabantse en Groningse ridderschap een even groot aandeel leden zonder band. Een relatief groot deel 
van de leden van de Groningse ridderschap bestond uit leden die zowel elkaars bloed- als aanverwant 
waren. Alleen in de jaren twintig werden meer dan de helft van de onderlinge verwantschappen gevormd 
door bloedverwantschap.117 

10. Oligarchisering. 
In de loop der tijd deden veel nieuwe families hun intrede in de Brabantse ridderschap en deze families 
leverden ook verwanten. De groei van de onderlinge verwantschap ging gepaard met de groei van het 
aantal families dat daarbij betrokken was. In 1814 ging het om drie families, in de jaren twintig om vijf à 
zes, in de jaren dertig om negen en in de jaren veertig om twaalf à vijftien. Dat betekent dat in 1814 zo’n 
20% van het aantal families verwante leden telde. In de jaren twintig gaat het om zo’n 30%, in de jaren 
dertig om zo’n 35% en in de jaren veertig om iets meer dan de helft. Dit betekent wel dat de onderlinge 
verbondenheid van de leden vanaf de jaren twintig hoger was dan het aandeel families dat hierbij be-
trokken was, maar dit verschil is niet zodanig, dat we kunnen spreken van de concentratie van die ver-
bondenheid in een beperkt aantal families. Dat blijkt ook uit het aantal afzonderlijke clusters en de groot-
te hiervan. Het aantal losstaande clusters nam namelijk ook toe van één in 1814 tot tien in 1847, het jaar 
van de grootste onderlinge verbondenheid. Deze clusters bestonden veelal uit broers of vaders en zonen. 
Het grootste cluster onder de protestantse leden bestond in 1847 uit vader H.B. Martini, zijn twee zonen, 
neef De Jonge van Zwijnsbergen en aangetrouwde kleinzoon De Senarclens de Grancy. Het grootste ka-
tholieke cluster bestond uit J.B.J.H.O.A. van Hugenpoth van Stockum, een zoon, neef tevens schoon-
zoon Van Hugenpoth, schoonzoon Van Grotenhuis van Onstein en neef Van Sasse van Ysselt. Een 
tweede katholiek cluster werd gevormd door de gebroeders Smits van Eckart, hun oom Van der Beken 
Pasteel en hun zwager De Kuijper. 

11. Sociaal-cultureel profiel. 
Van 1814 tot 1850 zijn zesenzestig mannen lid geweest van de ridderschap van wie er zevenendertig 
(56%) protestant en negenentwintig (44%) rooms-katholiek waren. Uit het verloop van de onderlinge 
verhouding118 blijkt dat in de jaren veertig het aantal rooms-katholieke leden ongeveer even groot was 
als het aantal protestantse. Pas in de jaren zeventig bestond de meerderheid van de populatie uit rooms-

                                                   
117 Zie voor de familierelaties in de Groningse ridderschap Bouman, De Ridderschap, 30-32. 
118 Grafiek 6.7. 
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katholieken. De totale populatie bestond tot 1850 dan ook uit 69% protestanten en 31% rooms-
katholieken. De ridderschap had dus een veel katholiekere signatuur dan de totale populatie. Al vanaf 
1825 was het aandeel rooms-katholieken onder de ridderschapsleden duidelijker groter dan in de totale 
populatie. Zo’n 65% van de rooms-katholieke populatieleden is dan ook vóór 1850 lid geweest van de 
ridderschap. 
Zo’n 30% van de vóór 1830 geboren populatieleden heeft een rechtenstudie afgerond.119 Dat geldt ook 
voor de leden van de ridderschap. Wel is er een duidelijk verschil tussen de protestantse en de rooms-
katholieke leden. Van de eersten voltooide maar één vijfde een studie en van de laatsten twee vijfde. Het 
lijkt er dus op dat voor rooms-katholieke ridderschapsleden de studie heeft gefungeerd als extra kwalifi-
catie. Zij hebben dit culturele kapitaal ingezet voor het bereiken van een goede maatschappelijk positie. 
Hun protestantse collega’s hadden in meerderheid geen behoefte aan zulk kapitaal omdat ze inzetten op 
een carrière in het leger of hun inkomen en aanzien dankten aan (groot)grondbezit of het bezit van een 
heerlijkheid. 
In grote lijnen oefenden populatie- en ridderschapsleden dezelfde beroepen uit. Het meest opvallend is 
het grotendeels ontbreken onder de leden van de ridderschap van militairen met een militaire functie in 
Noord-Brabant en notarissen De populatieleden die op enigerlei wijze betrokken zijn geweest bij de na-
tionale en/of provinciale politiek waren vrijwel allen lid van de ridderschap en zij vervulden hun politie-
ke functies ook voor het overgrote deel tijdens dat lidmaatschap. Ten aanzien van de provinciale politiek 
valt dat ook te verwachten, want de functie van de ridderschap was immers het leveren van leden van 
Provinciale Staten. Het merendeel van de adellijke burgemeesters is op enig moment ook lid geweest 
van de ridderschap, maar het bekleden van het burgemeesterschap viel vaak niet samen met het lidmaat-
schap van de ridderschap. 
Op basis van de gegevens uit het boek van Bouman is een inschatting gemaakt van de functies en beroe-
pen die de leden van de ridderschap van Groningen uitoefenden.120 Daaruit komt naar voren dat in verge-
lijking met hun Brabantse collega’s een veel groter deel van de Groningse ridderschapsleden werkzaam 
is geweest als ambtenaar. De Groningse ridderschap telde vooral meer houtvesters en belastingambtena-
ren, functies die door leden van de Friese ridderschap daarentegen maar weinig werden bekleed.121 Juris-
ten waren zowel in de Groningse als Brabantse ridderschap ruimschoots vertegenwoordigd, evenals in de 
Friese ridderschap. De militairen en notarissen die in Noord-Brabant vrijwel ontbraken waren wel lid 
van de ridderschap van Groningen. In de Friese ridderschap volgde ongeveer 20% van de leden een mili-
taire carrière. Ten aanzien van de openbare ambten bestaat er geen verschil tussen Groningen en Noord-
Brabant waar het de uitoefening op landelijk niveau betreft. Wel kende de Groningse ridderschap iets 
meer burgemeesters. Deze groep was in de Friese ridderschap in vergelijking met de beide andere ridder-
schappen, sterk oververtegenwoordigd. Het meest opvallende verschil is dat ongeveer vier tiende van de 
Brabantse ridderschapsleden lid van Provinciale Staten is geweest en ruim meer dan de helft van de van 
de Groningse ridderschapsleden. In hoofdstuk 4 is behandeld hoe de verschillende ridderschapen verte-
genwoordigd waren in de staten van hun provincie. Op basis van deze opmerkingen is wellicht voorzich-
tig vast te stellen dat de Friese en Groningse ridderschap een wat adellijker signatuur hadden vanwege 
het grotere aantal militairen.122 Tevens duidt het grotere aandeel ambtenaren, burgemeesters en statenle-
den wellicht op een sterkere worteling in de provincie, hoewel voor een definitieve uitspraak een meer 
gedetailleerd onderzoek nodig is naar de exacte aard van de functies en achtergronden van de betrokken 
edellieden. 
Naast hun beroep of een functie bekleedden ridderschapsleden ook verschillende andere (be-
stuurs)functies. Ze vormden bijvoorbeeld het overgrote deel van de adellijke bestuursleden in allerlei 
semi-overheidscommissies. In de schutterij, in waterschaps- en polderbesturen en in besturen van land-
bouw- en nijverheidsorganisaties was ook een behoorlijk aantal niet-ridderschapsleden actief. Behalve 
bij de religieuze instellingen en sociëteit De Zwarte Arend bestond het adellijk deel van de besturen van 
verschillende verenigingen tevens voor een groot deel uit ridderschapsleden. Dat geldt bijvoorbeeld ook 
voor het ILVB. In het algemeen waren ridderschapsleden vaker dan de overige edellieden in Noord-
Brabant lid van diverse verenigingen en daarin als ook in verschillende commissies meer bestuurlijk ac-
tief. In hoofdstuk 3 is behandeld om welke verenigingen en edellieden het ging. 
  

                                                   
119 Zie voor de cijfers van de rest van dit punt bijlage 7 tabel 7.1 t/m tabel 7.10 en bijlage 6 tabel 6.1 t/m tabel 6.4. 
120 Bouman, De Ridderschap, 81-100. 
121 Zie voor de gegevens betreffende de Friese ridderschap: Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 171. 
122 In het Duitse Rijk was een militaire carrière voor zonen uit de adel gebruikelijk. Wienfort spreekt over ‛die enge Verflechtung zwischen Adel 
und Militär’. Wienfort, Der Adel in der Moderne, 28. Zie ook Reif, Adel im 19. und 20. Jahrhundert. In Nederland was de adel minder verbonden 
met het militaire bedrijf dan in Duitsland. Hier was eerder sprake van een noblesse de robe dan van een noblesse d’épée. Moes, Onder aristocra-
ten, 89. Na de Belgische Opstand was de animo van de adel voor een militaire carrière al teruggelopen en ‘1848’ betekende een einde aan de 
‘priviliged military position’ van de adel Brusse en Mijnhardt, Towards a new template, 88. Zie ook Kuiper, Adel in Friesland, 133-134. 



189  Bijlage 12 De ridderschap van Noord-Brabant 

Adel in Noord-Brabant, 1814-1918 ISBN 978-90-8704-534-2 
 
 

Overzicht 12.9 Overzicht van de voorzittersverkiezingen in de ridderschap van Noord-Brabant, 1814-
1850 
 

1821-
1829 

M. Bowier In 1821 provisorische voorzitter. Bij zijn verkiezing bestond de ridderschap uit vijf-
tien benoemde en drie geadmitteerde leden van wie er één ouder was dan Bowier en 
één even oud.123 Deze leden waren echter niet in staat de vergaderingen te bezoeken 
en dus lijkt de verkiezing van Bowier een logische uitslag indien anciënniteit (in dit 
geval leeftijd) een belangrijke factor was. Hij werd daarna steeds herkozen tot zijn 
aankondiging in 1829 dat hij wegens toenemende jicht geen vergaderingen meer zou 
bezoeken. 

1830 A.J.J.C. de 
Voccht 

Vervangend voorzitter. Hij was met zijn 55 jaar lang niet het oudste lid, zelfs niet 
van de aanwezige leden.124 Hij werd dan ook niet verkozen 

1830-
1843 

J.D. van 
Tuyll van 
Serooskerken 

Hij werd met bijna eenparigheid verkozen. Hij was niet het oudste lid, zelfs niet van 
de leden die evenals hij in 1814 benoemd waren. De twee oudere leden woonden 
echter niet in Noord-Brabant en één van hen was vrijwel nooit op de vergaderingen 
aanwezig.125 Hij was wel de oudste van de op de vergadering aanwezige leden die 
vanaf het begin lid waren. Twee andere leden die evenals hij op nationaal niveau een 
politieke functie bekleedden, waren jonger of korter lid van de ridderschap.126 Aan-
zien, maar vooral anciënniteit lijkt dus doorslaggevend te zijn geweest. Hij werd de 
volgende jaren steeds herkozen, hoewel niet altijd met eenparigheid van stemmen.127 
Er was waarschijnlijk geen sprake van een door hemzelf uitgebrachte tegenstem, 
want in de eerste jaren heerste er wel eenparigheid. Blijkbaar was niet iedereen het 
met zijn voorzitterschap eens. 

1844-
1845 

H.M. de 
Kock 

Hij werd met 17 van de 24 stemmen (en 1 blanco stem) in de tweede ronde verko-
zen. Een verrassende keuze, want onder de aanwezigen bevonden zich leden die 
ouder waren of langer lid van de ridderschap. Blijkbaar had men deze keer de anci-
enniteit geen doorslaggevende rol laten spelen, maar gekozen voor het aanzien van 
een ex-minister en lid van de Eerste Kamer.128 

1845-
1850 

J.B.J.H.O.A. 
van Hugen-
poth van 
Stockum 

Met hem werd de eerste rooms-katholieke voorzitter gekozen, en wel met 13 van de 
21 stemmen. In de tweede helft van de jaren veertig waren de rooms-katholieke 
leden in de meerderheid en dat kan een rol gespeeld hebben bij de zijn verkiezing. 
Anderzijds past de keuze op hem ook goed bij overwegingen waarin anciënniteit 
belangrijk is. Van de leden die evenals Van Hugenpoth vanaf 1814 tot de ridder-
schap behoorden, waren er maar twee ouder dan hij. Een van hen was niet aanwezig 
en bezocht de vergaderingen niet vaak en de ander was wellicht al ziekelijk, want hij 
overleed een paar maanden later.129 Ook Van Hugenpoth werd tot aan zijn dood 
steeds herkozen, hoewel er in 1847 blijkbaar wat tegenstand was, want toen gebeur-
de dat met 23 van de 29 stemmen.130 

1850 A.J.L. v.d. 
Bogaerde 
van  
Terbrugge 

Hij werd met overgrote meerderheid gekozen. Hij was nog maar tien jaar lid, maar 
het waren voor de ridderschap woelige tijden. Men moest zich beraden op de toe-
komst en de leden dachten wellicht met hem een krachtige persoonlijkheid te kiezen 
met een aanzienlijk netwerk en goede verbindingen aan het hof. 

  

                                                   
123 J.B.F.W. de Raet en W.A.L. van Gronsfeld Diepenbroeck-Impel. 
124 Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 25 mei 1830. Eén lid was ouder maar korter lid van de ridderschap (P.E.A. de la Court) en twee 
leden waren ook ouder en even lang lid (J.D. van Tuyll van Serooskerken en J.W. Half-Wassenaer). 
125 W.F. van Bylandt en J.C. van Kretschmar. 
126 L.F.J.J.J. van Sasse van Ysselt, die evenals J.D. van Tuyll van Serooskerken lid was van de Tweede Kamer en H.B. Martini, die lid was van de 
Eerste Kamer. 
127 In de Groningse ridderschap werd er bij de herverkiezing van de voorzitter steeds één tegenstem uitgebracht, en Bouman veronderstelt dat 
deze van de voorzitter zelf kwam. Bouman, De Ridderschap, 35-36. 
128 Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 30 mei 1844. 
129 W.F. van Bylandt en A.J.J.C. de Voocht. 
130 Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 1 juni 1847. 
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Overzicht 12.10 Overzicht van de verschillende commissies in de ridderschap van Noord-Brabant, 
1814-1850 
 
1. Commissie voor het opstellen van het reglement in 1815. 

Deze belangrijke commissie werd bemand door de voorzitter, de voorlopige secretaris en een lid. Dat 
waren niet de oudste leden van de ridderschap. Dit in tegenstelling tot de Groningse ridderschap waar 
men de zes oudste leden in deze commissie benoemde. De commissie werd in 1815 ook aangesteld om 
ten behoeve van de Hoge Raad van Adel een lijst op te stellen van de geslachten die vóór of sedert 1579 
in de Ridderschap of Edelen ingeschreven waren geweest en nog niet in de ridderschap benoemd wa-
ren.131 

2. Commissie ter verwelkoming van gouverneur jonkheer E. van Vredenburch in 1823. 
Deze commissie was een mix van twee mannen die als leden van de ‘commissie papieren’ een belangrij-
ke plaats innamen in de ridderschap en twee jongere leden, die ook nog maar kort deel uitmaakten van 
de ridderschap. Het waren A.J.J.C. de Voocht, W.A.A.L. van Geusau, A.F. Speelman en J. Bowier.132 

3. Commissie ter begroeting van de nieuwe gouverneur A.F.G. burggraaf Van der Fosse in 1827. 
Drie van de commissieleden uit 1823 keerden in deze commissie terug. Ze werden vergezeld door twee 
leden die al sinds 1814 lid waren en van wie er één lid was van de ‘commissie papieren’. Het waren 
A.J.J.C. de Voocht, W.A.A.L. van Geusau, J. Bowier, O.A.M.G. de Senarclens de Grancy en Th. de 
Smeth.133 

4. Commissie voor de complimentering van gouverneur A.J.L. Borret in 1843. 
Bij de vorming van deze commissie blijkt dat er bij het bemannen van commissies sprake was van een 
zekere continuïteit. Twee mannen die ook al deel hadden uitgemaakt van de commissies in de jaren twin-
tig keerden in deze commissie terug. Zij werden vergezeld door twee van de oudere leden die als sinds 
1814 deel uitmaakten van de ridderschap. Het waren W.F. van Bylandt, J.B.J.H.O.A. van Hugenpoth van 
Stockum, A.J.J.C. de Voocht en J. Bowier.134 

5. Commissie ter complimentering van gouverneur A.J.L. Borret in 1845. 
Uit de notulen blijkt niet wat de reden was voor deze commissie. Wellicht was men blij dat de populaire 
gouverneur was aangebleven en niet benoemd was als ambassadeur in Brussel, waar in januari 1845 
sprake van was.135 Deze commissie bestond maar uit twee leden, en wel de twee leden die van de op de 
vergadering aanwezige leden het langste lid waren. Het waren A.J.J.C. de Voocht en H.B. Martini.136 
Een van hen, A.J.J.C. de Voocht, heeft daarmee deel uitgemaakt van alle vier de ad-hoc commissies. 

6. ‘Commissie papieren’. 
In 1817 moest naar aanleiding van de aanvraag van W.A.A.L. von Geusau voor het eerst een commissie 
samengesteld worden. Men koos voor drie protestanten en één rooms-katholiek, aangevuld met voorzit-
ter J. van der Dussen. Het lijkt erop dat anciënniteit geen doorslaggevende rol heeft gespeeld, want dan 
zou men uit de op de vergadering aanwezigen wel een andere keuze gemaakt hebben. De leden van deze 
commissie bekleedden een vertrouwensfunctie. Zij kregen inzicht in (een deel van) de financiële positie 
van toekomstige leden en moesten in staat zijn de aangeleverde informatie op waarde te schatten. Wel-
licht dat men daarom koos voor twee leden aan wie men ook het opstellen van de reglementen had toe-
vertrouwd en voor twee leden van wie er één een aanzienlijke grondeigenaar was en de ander een be-
langrijke rooms-katholieke bestuurder. De commissie bestond uit J. van der Dussen (voorzitter), M. Bo-
wier (secretaris), D.J.F. van Hogendorp, O.A.M.G. de Senarclens de Grancy (aanzienlijke grondeige-
naar) en J.W. Half-Wassenaer (belangrijke rooms-katholieke bestuurder).137 
In 1821 volgde een herschikking van de commissie. M. Bowier was voorzitter van de ridderschap ge-
worden en D.J.F. van Hogendorp keerde niet terug. Hij ontbrak in deze jaren wegens een langdurige 
ziekte ook op de vergaderingen. De overige twee leden bleven in functie en de vergadering koos als 
nieuwe leden de rooms-katholiek A.J.J.C. de Voocht, die tot aan zijn dood in 1845 deel zou blijven uit-
maken van de commissie, en de protestant A.F. Speelman.138 De keuze voor Speelman was verrassend. 
Hij was met zijn 36 jaar nog relatief jong en nog maar twee jaar lid van de ridderschap. De commissie 
bestond behalve uit de voorzitter M. Bowier, nu uit twee rooms-katholieke leden (J.W. Half-Wassenaer 
en A.J.J.C. de Voocht) en twee protestanten (O.A.M.G. de Senarclens de Grancy en A.F. Speelman). 

                                                   
131 Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 30 maart en 1 mei 1815. De leden van deze commissies waren J.  van der Dussen, M. Bowier en 
D.J.F. van Hogendorp. Bouman, De Ridderschap, 48. 
132 Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 2 juni 1823. 
133 Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 31 mei 1827. 
134 Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 1 juni 1843. 
135 Van Kempen, ‘De voet in de stijgbeugel’ 136. 
136 Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 3 juni 1845. 
137 Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 12 mei 1817. Zie voor de commissies uit 1815  noot 131. Zie voor de positie van Half-Wassenaer 
Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk, 68, 85, 253 en 314. Zie ook Bouman, De Ridderschap, 49-50 en 65. 
138Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 4 juni 1821. 
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In 1827 bedankte Speelman als lid van de ridderschap en werd vervangen door een andere protestant, 
H.B. Martini. Deze was als 58-jarige met een aanzienlijke bestuurlijke en financiële achtergrond een 
meer voor de hand liggende keuze dan Speelman.139 De commissie bestond toen uit M. Bowier (voorzit-
ter), J.W. Half-Wassenaer, A.J.J.C. de Voocht, O.A.M.G. de Senarclens de Grancy en H.B. Martini. In 
1829 werd H.B. Martini op eigen verzoek vervangen door zijn zoon A. Martini.140 De commissie be-
stond voortaan uit M. Bowier (voorzitter), J.W. Half-Wassenaer, A.J.J.C. de Voocht, O.A.M.G. de Se-
narclens de Grancy en A. Martini. In 1830 werd J.D. van Tuyll van Serooskerken voorzitter en verving 
dus M. Bowier. 
In 1837 moesten twee overleden leden vervangen worden. De protestant O.A.M.G. de Senarclens de 
Grancy was in 1836 overleden en werd vervangen door de 46-jarige protestant M.B.W. de Jonge van 
Zwijnsbergen, die elf jaar lid was van de ridderschap. De rooms-katholiek J.W. Half-Wassenaer was in 
1837 overleden en werd vervangen door de 42-jarige rooms-katholiek L.J.A.A. de la Court, die negen 
jaar lid was.141 In 1837 was de gemiddelde leeftijd van de leden 52 jaar en de nieuwe commissieleden 
behoorden niet tot de jongste leden, maar zeker ook niet tot de ouderen. Bij deze benoemingen speelden 
wellicht ook verwantschapsrelaties een rol. De Jonge van Zwijnsbergen was een neef van het commissie-
lid A. Martini en van de ridderschapsleden H.B. Martini en E.M.A. Martini. De la Court was de schoon-
zoon van het overleden commissielid Half-Wassenaer en de zoon van het ridderschapslid P.E.A. de la 
Court. De commissie bestond vanaf dat moment uit J.D. van Tuyll van Serooskerken (voorzitter), de pro-
testanten en neven A. Martini en M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen en de rooms-katholieken A.J.J.C. 
de Voocht en L.J.A.A. de la Court. 
Van 1844 tot 1845 was H.M. de Kock voorzitter. Hij werd in 1845 vervangen door J.B.J.H.O.A. van 
Hugenpoth van Stockum. In 1846 moest de in 1845 overleden A.J.J.C. de Voocht vervangen worden. 
Als zijn opvolger kozen de leden het rooms-katholieke lid J.G.H.A. van Hugenpoth. Hij was op dat mo-
ment nog maar 34 jaar en drie jaar lid van de ridderschap. Wel was hij de neef en schoonzoon van voor-
zitter J.B.J.H.O.A. van Hugenpoth van Stockum. In dit geval zal die familierelaties vrijwel zeker een rol 
gespeeld hebben.142 De commissie bestond uit J.B.J.H.O.A. van Hugenpoth van Stockum (voorzitter), de 
protestanten en neven A. Martini en M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen en de rooms-katholieken 
L.J.A.A. de la Court en J.G.H.A. van Hugenpoth, tevens neef en schoonzoon van de voorzitter. In 1848 
werd J.G.H.A. van Hugenpoth secretaris en werd vervangen door het protestantse lid J. Bowier. Bij zijn 
keuze heeft wellicht een rol gespeeld dat hij al 24 jaar lid was van de ridderschap en van de op de verga-
dering aanwezigen in ieder geval het langst. Tevens was hij al drie maal lid geweest van een ad-hoc 
commissie.143 De commissie bestond vanaf dat moment uit J.B.J.H.O.A. van Hugenpoth van Stockum 
(voorzitter), de protestanten en neven A. Martini en M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen, de protestant J. 
Bowier en de rooms-katholiek L.J.A.A. de la Court. 

 
 
Overzicht 12.11 Analyse van de afwezigheid van leden in de vergaderingen van de ridderschap van 
Noord-Brabant in de periode 1814-1850 
 
1. Afwezigheid wegens ziekte. 

De meest voorkomende oorzaak van afwezigheid was ziekte. Twee leden die bij hun benoeming al niet 
gezond waren, hebben nooit een vergadering bezocht. A. van Dopff liet in 1816 weten al twintig jaar niet 
meer in staat te zijn om uit te gaan en in 1818 dat hij leed aan een ‘menselijkerwijs ongeneeslijke ze-
nuwziekte’. J.B.F.W. de Raet meldde een aantal malen, waarvan één maal via een doktersverklaring en 
één maal op zijn woord van eer, dat hij wegens ‘zwakkigheid en ziekelijkheid’ niet in staat was een ver-
gadering te bezoeken. Vanaf 1820 was hij zonder opgave van redenen afwezig, wellicht omdat de overi-
ge leden wel wisten hoe zijn toestand was. J.L. Trip, die ook maar een paar vergaderingen bezocht heeft, 
maakte zich in 1817 erg boos dat hij een boete kreeg. Hij was in 1816 niet aanwezig geweest en wist dus 
ook niets van een in te leveren doktersverklaring. Dat deed hij alsnog en zijn boete werd ingetrokken. In 
zijn geval bestond het bewijs in 1819 uit een verklaring van twee medeleden die bij hun bezoek hadden 
vastgesteld dat hij ‘los en duizelig in het hoofd’ was. Veel van de zieken leden aan podagra of aan reu-
matische pijnen, maar ook verkoudheid kwam voor en in 1825 ontbrak L.F.J.J.J. van Sasse van Ysselt 
vanwege ‘een zeer bedenkelijk ongemak in de mond’.144 
 
 

                                                   
139 Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 1 juni 1827. 
140 Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 1 juni 1829. 
141 Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 1 juni 1837. 
142 Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 2 juni 1846. 
143 Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 5 juli 1848. 
144 Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 7 oktober 1816, 1 juni 1818, 1 juni 1819 en 1 juni 1825; inv.nr. 3, fol. 16 en 20. 
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2. Afwezigheid als gevolg van beroep of functie. 
Een groep leden die geregeld schitterde door afwezigheid bestond uit militairen. Dezen verbleven van-
wege dienstzaken vaak elders. Een van hen was W.F. van Bylandt, die als gevolg van zijn afwezigheid in 
1816 een boete had gekregen, waartegen hij in een boze brief van 20 april 1817 hevig protesteerde. Hij 
vond het vervelend steeds te moeten afzien van de vergaderingen van de ridderschap, maar hij was con-
tinu in actieve dienst. In de vergadering van 1816 had men zijn situatie gelijk gesteld aan die van een an-
dere afwezige militair, J.D. Sweerts de Landas. Deze laatste voldeed zijn boete wel. Van Bylandt vond 
echter dat hij en Sweerts de Landas niet met elkaar te vergelijken waren. Van Bylandt moest zich toch 
gewonnen geven en in de vergadering van 1818 werd meegedeeld dat hij zijn boete voldaan had. In 1819 
leverde hij een verklaring in van de koning dat hij de sterkte van de troepen in de provincie moest 
schouwen en dat vonden de overige leden een voldoende reden. Vaak echter had de afwezigheid wegens 
dienstzaken tot gevolg dat men de boete wel degelijk moest betalen. Dat veranderde pas in 1832, toen de 
vergadering besliste dat indien leden afwezig waren als gevolg van zowel burgerlijke als militaire 
dienstzaken en dit tijdig meldden, zij niet beboet werden.145 

3. Omgang met de boetes. 
De meeste leden die afwezig waren betaalden zonder mopperen en boden soms bij de melding van hun 
afwezigheid al aan om de boete te voldoen. In 1818 werd dat aanbod van Van Sasse van Ysselt afgesla-
gen omdat zijn afwezigheid het gevolg was van het overlijden van zijn zoontje. Maar toen hij het vol-
gende jaar weer afwezig was omdat zijn vrouw binnen afzienbare tijd kon bevallen, moest hij wel beta-
len.146 Blijkbaar vond men een geboorte die pas in juli plaatsvond niet dringend genoeg want G. van Be-
resteijn kreeg in 1828 wel vrijstelling omdat zijn vrouw op het punt van bevallen stond.147 Vanaf de jaren 
dertig is in de notulen vaak alleen maar vermeld dat iemand afwezig is, al of niet met ‘genoegzaam be-
wijs van verhindering’, en of daarvan al of niet een boete het gevolg was. Vanaf de jaren veertig zijn de 
uitslagen van de stemmingen over het al of niet verstrekken van een boete vermeld in de notulen. In de 
meeste gevallen was men unaniem dezelfde mening toegedaan maar soms heerste er grote verdeeldheid 
en in 1849 besloten twaalf van de dertien aanwezige leden het afwezige lid W.F. van Bylandt te beboe-
ten, maar verklaarde het lid E.J.C.M. de Kuijper hier tegen te zijn. Een bijzondere stemming vond plaats 
in 1841. In het voorjaar was het lid C.G.I. van Boecop overleden zonder ooit een vergadering te hebben 
bijgewoond. Met twintig tegen vier stemmen besloot men de achterstallige boetes op de erfgenamen te 
verhalen.148 

 
 
Overzicht 12.12 Overzicht van de financiën van de ridderschap van Noord-Brabant in de periode 
1814-1850149 
 
1. Verloop van de jaarrekening. 

De jaarrekeningen van de ridderschap van Noord-Brabant zijn bewaard gebleven en daaruit is het finan-
ciële reilen en zeilen van de ridderschap te destilleren.150 In mei 1817 hadden bijna alle leden hun en-
treegeld betaald en waren de eerste boetes ontvangen zodat er ruim f 332 (€ 2.025) in kas was. Daarom 
kocht men het daaropvolgende jaar het eerste certificaat aan van het Grootboek Werkelijke Nationale 
Schuld ter grote van f 500 (€ 3.045). In de volgende jaren schafte men ook een paar maal een syndicaat-
bon van f 100 (± € 840) aan. Deze loste men echter vrij snel weer in. Het besluit tot aankopen van een 
certificaat of bon werd genomen door de op de vergadering aanwezige leden door bijvoorbeeld een be-
paald bedrag af te spreken of de opdracht te geven “zoveel uit te zetten als voordelig is”.151 In 1824 bezat 
de ridderschap effecten met een nominale waarde van f 2.600 (€ 28.130) en daarom besloot men de lijst 
voortaan te controleren.152 Vanaf de jaren dertig was in ieder geval een gedeelte van het beheer van de 
effectenportefeuille in handen van de firma Martini Buys, commissionairs in effecten te Amsterdam. 
Vanaf dat tijdstip duikt regelmatig aan de inkomstenkant van de jaarrekening een bedrag op met de om-
schrijving “Het saldo van rekening met den Heer Martini Buijs”.153 

                                                   
145 Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 1 juni 1818 en 30 mei 1832; inv.nr. 3, fol. 15, 19 en 26. 
146 Zoon L.B.C.L. van Sasse van Ysselt werd op 30 juli 1819 geboren. 
147 Dochter C.C. van Beresteijn werd op 2 juni 1828 geboren. 
148 Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen 1 juni 1819, 2 juni 1828, 1 juni 1841, 1 juni 1842, 1 juni 1849. 
149 De in dit overzicht vermelde bedragen zijn omgerekend naar de huidige tijd met behulp van www.iisg.nl/hpw/calculate.php en tussen haakjes 
geplaatst. 
150 Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 3; inv.nr. 4; inv.nr. 5. Het betreft de jaarrekeningen van de jaren 1816-1817 tot en met 1849-1850, behalve 
1829-1830. 
151 Zie bijvoorbeeld Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen van 13 mei 1817, 4 juni 1821 en 1 juni 1822. 
152 Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, notulen van 1 juni 1824. 
153 Zie bijvoorbeeld Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 5, Staat van inkomsten en uitgaven 1834-1835. 



193  Bijlage 12 De ridderschap van Noord-Brabant 

Adel in Noord-Brabant, 1814-1918 ISBN 978-90-8704-534-2 
 
 

Uit de inventaris van het archief van de ridderschap van Overijssel valt af te leiden dat het beheer van het 
fonds daar niet in handen van een derde was. In deze ridderschap waren de griffiers echter buitenstaan-
ders die wellicht ook over de benodigde expertise beschikten. 

2. Fout in de jaarrekening. 
De eerste jaarrekening is die van het boekjaar 1816-1817 en de laatste van het boekjaar 1849-1850, 
waarbij de jaarrekening van het boekjaar 1829-1830 ontbreekt. Volgens de jaarrekening van 1849-1850 
had de ridderschap op 1 juni 1850 ongeveer f 1.200 (€ 13.275) in kas, terwijl een totalisering van alle 
posten een bedrag van ongeveer f 750 (€ 8.300) oplevert. Dit verschil wordt veroorzaakt door een fout in 
de aansluiting van de jaarrekeningen van 1847-1848 en 1848-1849. De laatste jaarrekening begint niet 
met het saldo dat volgens de eerste jaarrekening in kas was, maar met het totaal van de ontvangsten van 
deze jaarrekening. Men kan zich bij een dergelijk verschil afvragen hoe serieus de commissie papieren 
de controle van de jaarrekening eigenlijk ter hand nam. Nu bestaat de mogelijkheid dat het bedrag in kas 
in grote lijnen toch overeenkwam met de jaarrekening. In het voorjaar van 1848 kreeg de secretaris 
J.G.H.A. van Hugenpoth de opdracht om bij de firma Martini Buys de vrijvallende rente te incasseren 
plus een bedrag van f 465 (€ 4.810) van de rekening-courant van de vorige secretaris Daniel Bowier.154 
Indien ook dit bedrag niet juist is geadministreerd, kunnen beide fouten elkaar grotendeels hebben opge-
heven. 

3. Inkomsten. 
Om enig inzicht te krijgen in de omvang van de verschillende posten zijn de bedragen op de verschillen-
de jaarrekeningen ingedeeld in rubrieken en per rubriek getotaliseerd. Daaruit blijkt dat de entreegelden 
van in totaal f 6.450,- in de periode 1815 tot en met 1850 de grootste inkomstenpost voor de ridderschap 
vormden. Het entreegeld bedroeg oorspronkelijk f 25 en werd in 1834 verhoogd tot f 100 voor afstamme-
lingen van ridderschapsleden en f 200 voor overige nieuwe leden. In totaal 18 leden hebben f 25 betaald, 
36 leden f 100 en 12 leden f 200. Een andere bron van inkomsten was de rente op de waardepapieren. De 
aangekochte certificaten en syndicaatbonnen hebben in ieder geval een bedrag opgeleverd van                 
f 3.542,50. Daarnaast is er f 1.214 ontvangen van Martini Buys. In dit bedrag kan ook de aankoop van 
certificaten verwerkt zijn, want volgens de opgave bij de jaarrekening van 1850-1851 bezat de ridder-
schap op 1 juni 1850 f 13.500 (€ 149.380) aan certificaten terwijl een totalisering van alle in de jaarreke-
ning verwerkte aankopen in een bezit van f 13.100 ( € 144.955) resulteert. De boetes leverden ten slotte 
het toch niet onaanzienlijke bedrag van f 672 op. De leden waren overigens niet altijd even snel met be-
talen en vanaf de jaren veertig voegde de secretaris een lijst van openstaande posten bij de jaarrekening. 
L.F.J.J. van Sasse van Ysselt betaalde bijvoorbeeld in 1836 zijn boetes over de jaren1830-1836 en in 
1844 over de jaren 1837-1843. 

4. Uitgaven. 
Voor de aankoop van de certificaten is ongeveer f 7.015 betaald. De secretarissen hebben f 1.525 aan 
traktement ontvangen terwijl daarnaast ongeveer f 620 voor schrijflonen en het inhuren van een klerk is 
uitgegeven. De schrijfbehoeften, porti-, zegel-, notaris-, druk- en overige kosten bedroegen in totaal on-
geveer f 425. De bodes van het gouvernement hebben f  336 ontvangen voor hun diensten. De reguliere 
uitgaven ten behoeve van de organisatie van de ridderschap zijn bescheiden te noemen in vergelijking 
met bijvoorbeeld die van Holland, waar bijna het dubbele werd uitgegeven.155 
Naast deze reguliere uitgaven vinden we ook een aantal speciale posten in de jaarrekeningen. De leden 
konden via de ridderschap de knopen voor hun kostuum aanschaffen. Op 1 juni 1850 had de ridderschap 
er waarschijnlijk nog in voorraad want op dat moment was f 60 meer uitgegeven voor de aankoop dan er 
was ontvangen aan bijdragen. Van 1830 tot 1841 schafte de ridderschap zeventien cahiers aan van een 
algemeen wapenboek dat men in 1847 liet inbinden. Men gaf hier in totaal ruim f 160 voor uit. In 1848 
werd op initiatief van A. Martini besloten om aan alle leden een diploma uit te reiken. Dat kostte de rid-
derschap ongeveer f 130. Dat is aanzienlijk minder dan op basis van een brief uit 1826 mocht worden 
verwacht.156 Toen kwam W.A.A.L. von Geusau met het voorstel om het entreegeld te verhogen tot f 200. 
De ridderschap zou dan een bewijs van admissie kunnen uitreiken waarvan hij de kosten schatte op f 10 
aan zegelkosten en f 40 aan leges en schrijfloon. Gezien de bedragen die in de jaarrekeningen voorko-
men betreffende zegelkosten en schrijflonen, was die schatting aan de hoge kant en zou de ridderschap 
meer hebben overgehouden dan de door Von Geusau geschatte f 150. 
Al vanaf de jaren twintig hield de ridderschap een gezamenlijk diner waaraan de leden op eigen kosten 
konden deelnemen. Halverwege de jaren veertig werd besloten dat de ridderschap voortaan de kosten 
zou dragen en dat de leden een bijdrage moesten betalen. De organisatie was in handen van de commis-
sie papieren, die die taak weer opdroeg aan de secretaris en een lid, die ook de gouverneur moesten uit-

                                                   
154 Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 7, Notulen “commissie” bestuur Ridderschap, 1844-1912, notulen van 6 april 1848. 
155 d’Ablaing van Giessenburg, De Ridderschappen, 32. Jaarlijks werd voor bureaukosten een bedrag van f 150 gereserveerd. Eenzelfde bedrag 
werd ook gehanteerd bij de ridderschappen van Noord- en Zuid-Holland. 
156 Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 4, fol. 97. 
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nodigen.157 Over de jaren 1846 tot en met 1849 kostte het diner de ridderschap bijna f 870 (€ 9.355), 
waarbij de al ontvangen bijdragen van leden verrekend zijn. Indien men bedenkt dat de jaarlijkse inkom-
sten gemiddeld tussen f 350 en f 400 bedroegen, dan is een diner dat jaarlijks ruim f 200 kost een behoor-
lijke uitgave. 

 
 
Overzicht 12.13 Overzicht van de reacties van diverse ridderschappen op het opheffen van deze colle-
ges als kiescolleges in de periode 1848-1852 
 
1. Gelderland. 

De ridderschap van Gelderland ging al in 1848 tot actie over. Op 1 juni 1849 besloten de op de vergade-
ring aanwezige leden eenstemmig de ridderschap voort te zetten als zedelijk lichaam en aan het fonds 
een liefdadige bestemming te geven omdat men had vastgesteld dat er geen staatkundige reden was om 
het fonds van f 11.000 (€ 118.295) in de oude vorm te laten voortbestaan. Het door een commissie ont-
worpen reglement werd op 10 juni 1850 aangenomen en ter goedkeuring voorgelegd aan de koning. De-
ze goedkeuring was niet nodig omdat de ridderschap als zedelijk lichaam viel onder artikel 1690 van het 
Burgerlijk Wetboek. Met het in werking treden van de Provinciale Wet kon de ridderschap geacht wor-
den volgens het aangenomen reglement te worden gecontinueerd. Deze was van plan ‘één maal per jaar 
te vergaderen en stilletjes te blijven voortbestaan.’158 

2. Utrecht. 
Een andere ridderschap die bleef bestaan, was die van Utrecht, overigens niet met instemming van alle 
leden. Twintig van hen bedankten in 1851 voor het lidmaatschap. Daarom had men het bezit van de rid-
derschap moeten waarderen om het aandeel te kunnen vaststellen van degenen die de ridderschap wilden 
verlaten. Het restant was bij notariële akte op de blijvende leden overgegaan.159 

3. Noord-Holland. 
Ook de leden van de ridderschap van Noord-Holland besloten in 1850 na stevige discussie in meerder-
heid de ridderschap en het fonds voort te zetten. Leden zouden kunnen uittreden met hun aandeel in het 
fonds bestaande uit inleggeld plus rente, maar konden daarna geen aanspraak meer maken op een tege-
moetkoming uit het fonds. In het rapport dat is gemaakt van de beraadslagingen is te lezen dat men het 
vertrouwen had dat hoewel de stand der edelen geen onderdeel meer vormde van het Nederlandse staats-
gebouw, zij bleef bestaan als een vereniging van mannen die tot dusver bevoorrecht waren geweest en 
die zich bleven inzetten voor samenwerking tot een weldadig doel.160 

4. Overijssel. 
De ridderschap van Overijssel moest evenals die van Noord-Brabant in 1852 nog een besluit nemen om-
dat de leden het in de vergadering van 1851 niet eens waren geworden en er daarom een commissie was 
ingesteld. In de vergadering van 1852 antwoordden 17 van de 19 aanwezige leden positief op de vraag 
‘acht de Ridderschap van Overijssel het wenselijk voortdurend bij elkander te blijven?’161 

5. Friesland. 
De secretaris van de Friese ridderschap meldde dat men al in geen twee jaar meer vergaderd had. Omdat 
de voorzitter overleden was en het oudste nog in leven zijnde lid niet in de provincie woonde, zou men 
ook in 1852 waarschijnlijk niet bij elkaar komen. Hij meende overigens dat de ridderschap als zedelijk 
lichaam nog bestond, maar omdat met het voortbestaan geen algemeen belang gediend werd en de fond-
sen van de ridderschap gering waren, zou men wel tot opheffing besluiten. Hij veronderstelde overigens 
ten onrechte dat de ridderschap van Friesland daarmee in de voetsporen zou treden van die van Gelder-
land.162 Uit deze opmerking blijkt dat de Friese ridderschap, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Brabant-
se, geen contact had opgenomen met andere ridderschappen om inlichtingen in te winnen. We krijgen de 
indruk dat de Friese edelen zich niet druk maakten om het voortbestaan van hun ridderschap. Dat blijkt 
ook uit het feit dat de ridderschap pas op 1 juni 1885 weer bijeenkwam en toen alsnog besloot tot ophef-
fing.163 

                                                   
157 Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 7, notulen van 28 april 1846 en 20 mei 1847. 
158 Van Nispen tot Pannerden en Dronkers, ‘Van Politiek Orgaan’, 301; Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 5, Reglement van de Ridderschap van 
Gelderland 1851; inv.nr. 6, Bijlagen bij notulen, 1852-1906, Brief van voorzitter ridderschap van Gelderland van 7 april 1852. Zie ook Kuiper, 
‘Van Heerlijkheid naar Familiestichting.’, 210. De voorzitter verklaarde bij de aanbieding van het reglement in de begeleidende brief ‘dat de 
Gelderse ridderschap niet van zins was zelfmoord te plegen.’ 
159 Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 6, Brief van voorzitter ridderschap van Utrecht van 9 april 1852; Blok, Stemmen en kiezen, 104-105. De 
ridderschap van Utrecht werd in 1878 alsnog opgeheven maar in 1880 heropgericht. Mensema, ‘Van ridderschap naar “zedelyk ligchaam”’, 130. 
160 Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 6, Brief van ridderschap van Noord-Holland van 12 april 1852. Deze ridderschap hief zichzelf in 1860 alsnog 
op en verdeelde het fonds onder de inleggers en hun afstammelingen. d’Ablaing van Giessenburg, De Ridderschappen, 16. 
161 Mensema, ‘Inleiding’, 8; Mensema, ‘Van ridderschap naar “zedelyk ligchaam”’, 130. 
162 Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 6, Brief van secretaris van ridderschap van Friesland van 19 april 1852. De in 1850 overleden voorzitter was 
M.C.W. baron du Tour van Bellinchave. De secretaris die niet van plan was zelf initiatieven te ontplooien, was jonkheer F.J.J. van Eysinga. 
Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 184. 
163 Kuiper, ‘Adel in Friesland’, 184-185. 
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6. Groningen. 
Ook de ridderschappen van Groningen en Drenthe hadden in 1852 nog geen besluit genomen. De brief-
schrijver namens de Groningse ridderschap veronderstelde dat de meerderheid van de leden zou willen 
overgaan tot verdeling van de fondsen, maar zag zelf wel iets in voortzetting als vereniging. Deze moest 
dan het fonds beheren dat diende tot het ondersteunen van edelen. Men mocht dan wel geen staatkundige 
macht meer hebben maar zo’n vereniging kon door verstandig opereren nog steeds invloed uitoefenen. 
De leden waren het hier waarschijnlijk niet mee eens, want in de vergadering van 14 april 1853 besloten 
ze de ridderschap van Groningen op te heffen. De tegenstemmers waren van mening dat de zittende le-
den de ridderschap niet konden beëindigen omdat de opheffing van een zedelijk lichaam alleen bij wet 
zou kunnen. Omdat één van de tegenstemmers als secretaris de beheerder van het fonds was, kon de li-
quidatiecommissie in 1854 maar een gedeelte van het fonds aan de leden uitkeren. Pas na zijn dood in 
1882 volgde de definitieve afwikkeling en overdracht van het archief.164 

7. Zeeland. 
Vóór 1850 had een aantal ridderschappen een apart fonds opgericht met hogere inleggelden dan het en-
treegeld van de overige ridderschappen. Zoals bijvoorbeeld in de Utrechtse en Hollandse ridderschap 
vormde de bepaling van de totale waarde van het fonds en het aandeel van de (vroegere) en zittende le-
den een belangrijk onderdeel van de besprekingen over doorgaan of opheffen. De leden van de Zeeuwse 
ridderschap besloten al op 1 juni 1850 tot verdeling van het fonds. Zij hadden de grondslag voor uitbeta-
ling aan de leden bepaald, daarna was de rekening over 1851 opgemaakt en was het archief in het pro-
vinciaal archief gedeponeerd, waarmee de ridderschap de facto ophield te bestaan.165 Uit de inhoud van 
deze brief valt af te leiden dat de leden van de Zeeuwse ridderschap in goed overleg en ‘pijnloos’ een 
einde aan de ridderschap hebben gemaakt. 

8. Zuid-Holland. 
Hoe anders ging dat in Zuid-Holland. Daar was men er evenals in Gelderland vroeg bij, want al op 2 juni 
1848 werd een commissie benoemd die voorstellen moest doen om de rechten van de ridderschap en 
haar kapitalen en eigendommen zeker te stellen. Op 1 en 2 november daaropvolgend vergaderden de le-
den over het rapport van de commissie. Dit bepaalde ten eerste dat de ridderschap ten gevolge van de 
grondwet geacht moest worden te zijn ontbonden. Uitzondering vormden eventuele staatkundige ver-
plichtingen tot het inwerkingtreden van de kieswet. De ridderschap was immers enkel opgericht met als 
doel het uitoefenen van die verplichtingen. Dertig van de veertig aanwezige leden waren het hiermee 
eens, maar tien leden vonden niet dat de grondwet automatisch de ontbinding van de ridderschap tot ge-
volg had. 
De behandeling van het deel over de financiële consequenties van opheffing zorgde voor nog meer 
commotie. Omdat bij het instellen van het fonds in 1818 de toen zittende leden niet verplicht werden 
mee te doen, was het fonds geen onafscheidbaar onderdeel van de ridderschap maar haar eigendom. Bij 
opheffing van het fonds hadden leden die bijgedragen hadden en hun erfgenamen recht op hun deel, 
waarbij wel rekening moest worden gehouden met de rechten van belanghebbenden met een uitkering uit 
het fonds. De vraag die nog te beantwoorden was wat men moest doen met leden die bedankt hadden. 
Om de opheffing af te wikkelen besloot de meerderheid van de leden tot de instelling van een commissie 
van liquidatie. Een minderheid was het er niet mee eens en wenste ook niet te stemmen over de voorstel-
len omdat de opheffing volgens hen niet nodig was, niet kon zonder de rechten van derden te schenden, 
en niet overeenkwam met de waardigheid van de ridderschap. Deze minderheid wilde met naam en toe-
naam in de notulen vermeld worden, ook om gevrijwaard te blijven van de gevolgen van het besluit. Dat 
gebeurde echter niet en daarom en omdat de minderheid het recht tot protest bepleitte, stuurde deze op 4 
december 1848 aan alle leden een brief waarin nogmaals benadrukt werd dat opheffing van het fonds 
geen gewone beslissing kon zijn waarbij de minderheid zich maar had neer te leggen bij de meerderheid. 
De commissie van liquidatie werkte echter door en op 1 juni 1849 besprak men het rapport van deze 
commissie. Een weduwe die een uitkering kreeg zou bij opheffing van het fonds haar rechten verliezen, 
maar men stelde voor dit op te lossen door een lijfrente aan te kopen. De minderheid gaf de strijd nog 
niet op en op 1 juni 1850 ontving de ridderschap een deurwaardersexploit, maar de vergadering ver-
klaarde dit exploit strijdig met het reglement. De liquidatie was toen de facto al uitgevoerd want de 
commissie had voor de geliquideerde bezittingen, die per 1 januari 1850 een niet onaanzienlijke waarde 
hadden van f 350.000 (€ 3.872.820), 350 certificaten van f 1.000 gekocht en die gedeponeerd bij een ad-
ministratiekantoor. Ook met deze handeling waren overigens niet alle leden ingenomen.166  

                                                   
164 Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 6, Brief uit Groningen van 12 april 1852 en brief van de secretaris van de ridderschap van Drenthe van 16 
april 1852; Bouman, De Ridderschap, 72-74. De secretaris van de ridderschap van Groningen en één van de tegenstemmers in 1854 was jonkheer 
U.W.F. van Panhuys. Na zijn overlijden in 1882 zorgde het enige nog in leven zijnde lid van de liquidatiecommissie, jonkheer M. Backer, voor de 
afhandeling. Het restant van het fonds werd geschonken aan het Instituut voor Doofstommen ten bate van het ‘Herstellingsfonds’. 
165 Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 6, Brief uit Middelburg van 14 april 1852. 
166 Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 5, conceptverbaal van 1 en 2 november 1848 en protestbrief van 1 december 1848; inv.nr. 6, brief van 
ridderschap van Zuid-Holland van 13 april 1852 met bijlagen. Zie ook d’Ablaing van Giessenburg, De Ridderschappen, 15-16. 
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Overzicht 12.14 Overzicht van de reglementen van de ridderschappen zoals die vanaf 1850 golden167 
 
1. Toelatingseisen. 

In zowel de ridderschap van Noord-Brabant als van Gelderland konden meerderjarige Nederlandse edel-
lieden zitting nemen die in het bezit waren van hun burgerlijke en burgerschapsrechten. Bij verlies hier-
van werd hun het lidmaatschap ontnomen. Ze konden niet tegelijk ook lid zijn van de ridderschap van 
een andere provincie. Deze nadruk op het provinciale karakter werd in Gelderland nog versterkt doordat 
de inwoningseis van vóór 1850 gehandhaafd bleef en leden hun lidmaatschap verloren als zij uit de pro-
vincie vertrokken. Ook de leden van de Brabantse ridderschap benadrukten in zekere zin het provinciale 
karakter, maar meer nog de aanzienlijkheid van de ridderschap door het opnemen van gegoedheidseisen. 
In de notulen staat dat de overgrote meerderheid van de aanwezigen het bezwaarlijk vond dat niet een 
bepaalde aanwijzing van gegoedheid gevorderd werd. Men greep daarom terug op de bepalingen uit het 
oude reglement en verlaagde alleen de bedragen tot f 10.000 respectievelijk f 1.000. Beide ridderschap-
pen ontzegden het lidmaatschap aan een lid dat zich gedroeg in strijd met de hoedanigheid van een 
edelman. Het concept noemt ook nog specifiek wangedrag, zedeloosheid en ontrouw, maar deze toevoe-
gingen werden door de vergadering geschrapt. Aan zo’n ontzetting moest twee derde deel van de aanwe-
zige leden zijn goedkeuring geven, eventueel nadat de aangeklaagde zich had verdedigd.168 Leden die 
om wat voor reden dan ook hun lidmaatschap verloren of leden die overleden, raakten daarmee hun recht 
op de eigendommen of fondsen van de ridderschap kwijt. Omdat er voorwaarden aan het lidmaatschap 
verbonden waren, bevatten de reglementen ook bepalingen met betrekking tot de te leveren bewijzen en 
de afhandeling van de toelating. Deze bepalingen kwamen in grote lijnen overeen met het vóór 1850 
hierover bepaalde. Het reglement van Noord-Brabant bevat een bepaling dat aspirant-leden een onderte-
kende verklaring moesten inleveren waarin zij beloofden de aangewezen goederen of ingeschreven ren-
ten niet zonder voorkennis van de ridderschap te vervreemden of bezwaren. Deze bepaling sluit aan bij 
de praktijk van vóór 1850. In beide ridderschappen bleef ook het entreegeld van vóór dat jaar gehand-
haafd.169 

2. Organisatorische artikelen. 
Na de artikelen over het lidmaatschap volgen artikelen over de gang van zaken tijdens de vergaderingen, 
de organisatie van de ridderschap, de omgang met het fonds, het wapen en kostuum en het doorvoeren 
van reglementswijzigingen. In een opvallende bepaling in het reglement van de ridderschap van Gelder-
land staat dat men niet over staatkundige aangelegenheden vergaderde. Deze bepaling kan enerzijds op-
genomen zijn omdat deze ook al stond in het oude reglement en anderzijds omdat men juist politieke 
discussies en meningsverschillen buiten de vereniging wilde houden. Ook de leden van de Brabantse 
ridderschap wilden ten aanzien van dit punt aansluiten bij de ‘oude’ ridderschap. De vergadering liet de-
ze bepaling, die immers vóór 1850 ontbrak in het reglement, verwijderen uit het concept-reglement. Op 
verzoek van de vergadering bestond het bestuur van de ridderschap in Noord-Brabant behalve uit een 
voorzitter en een secretaris/thesaurier tevens uit een ondervoorzitter en drie leden. Hiermee week men 
zowel af van de eigen organisatie van vóór 1850 als die van andere ridderschappen na 1850. Het bestuur 
had als geheel de eindverantwoordelijkheid, zoals ook blijkt uit artikelen over het functioneren van de 
secretaris/thesaurier, het doen van rekening en verantwoording en de omgang met het fonds.170 

3. Het fonds. 
De op 17 augustus 1852 aanwezige leden hadden ook invloed op de wijze waarop de gelden van het 
fonds belegd konden worden. Op aandringen van de vergadering werden de beleggingsmogelijkheden 
uitgebreid met binnen- en buitenlandse effecten en vaste goederen. Daarnaast mocht het bestuur redelijk 
zelfstandig opereren met betrekking tot de beleggingen. Daarmee was men in de Brabantse ridderschap 
veel minder strikt dan in bijvoorbeeld die van Gelderland en Overijssel en zetten de leden wellicht in op 
een zo groot mogelijke opbrengst. Het fonds had evenals in Gelderland tot doel het ondersteunen van 
behoeftige (vrouwelijke) afstammelingen of weduwen van ridderschapsleden voor twee respectievelijk 
drie jaar (behoudens verlenging) of totdat zij trouwden. In Noord-Brabant gebruikte men hiervoor 
maximaal de helft van de jaarlijkse netto opbrengsten, in Gelderland drie kwart. Het bestuur kon op ei-
gen initiatief voorstellen doen voor ondersteuning maar elk lid had ook het recht kandidaten voor te dra-
gen, waarna de vergadering besliste. Dat deze ondersteuning een pijnlijke zaak kon zijn, blijkt uit de be-

                                                   
167 Dit overzicht is voornamelijk gebaseerd op: Van Nispen tot Pannerden en Dronkers, ‘Van Politiek Orgaan’, 301-303, 311; Mensema, ‘Van 
ridderschap naar “zedelyk ligchaam”’, 134-135; Reglement Noord-Brabant (1852); Reglement voor de Ridderschap van Overijssel (1873); Nl-
HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 2, Notulen 1851-1886, notulen van 17 augustus 1852; inv.nr. 5, Reglement van de Ridderschap van Gelderland 
1851; inv.nr. 6, Brief van ridderschap van Noord-Holland van 12 april 1852. 
168 In Noord-Brabant moest de helft van de leden aanwezig zijn, in Gelderland een derde. 
169 In Gelderland was dat f 300 voor leden van nieuwe families en f 50 voor afstammelingen en in Noord-Brabant f 200 respectievelijk f 100. Dit 
laatste bedrag werd overigens door de vergadering toegevoegd want het stond niet in het concept-reglement. Leden van de Brabantse ridderschap 
kregen ook een diploma. 
170 De secretaris/thesaurier van de Brabantse ridderschap mocht voor zijn werkzaamheden jaarlijks f 50 in rekening brengen, die van de Gelderse 
ridderschap f 25. 
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paling dat door de vergadering geheimhouding kon worden opgelegd zodat de behoeftige omstandighe-
den van de uitkeringsgerechtigde binnenskamers bleven. 

4. Opkomst. 
De ridderschappen wilden de betrokkenheid van de leden versterken door iedere drie jaar aan hen een le-
denlijst te verstrekken. In Gelderland en Noord-Brabant maakte men zich blijkbaar nog geen zorgen over 
de opkomst bij de vergaderingen, hoewel het belangrijkste onderdeel, het kiezen van vertegenwoordigers 
in de staten, was weggevallen. In Noord-Holland zagen de leden de bui blijkbaar wel hangen, want daar 
nam men een reiskostenvergoeding op in het reglement. Gezien de voorgaande opmerkingen over het be-
lang van de verkiezingen en de betrokkenheid van de leden vóór 1850 is het echter de vraag of de ver-
kiezingen van de vertegenwoordigers voor Provinciale Staten nu werkelijk voor veel leden doorslagge-
vend zijn geweest bij hun besluit de vergaderingen al of niet bij te wonen. Het kan zijn dat de leden van 
de Gelderse en Brabantse ridderschap dan ook vonden dat het belang van de vergaderingen voor de le-
den niet wezenlijk veranderd was. 

5. Wijziging reglement. 
Evenals vóór 1850 sloot het reglement met een bepaling omtrent de wijze waarop dit veranderd kon 
worden. In Gelderland moest minstens één derde van de leden aanwezig zijn, maar het dagelijks bestuur 
in Noord-Brabant meende dat één kwart wel voldoende was. De vergadering was echter van mening dat 
een reglementswijzing een beslissing van de ridderschap was en niet van een beperkte groep leden, zodat 
in het reglement werd opgenomen dat minstens twee derde van de leden aanwezig moest zijn. 

 
 
Overzicht 12.15 Wijzigingen in de vanaf 1850 geldende reglementen171 
 
1. Overijssel. 

De ridderschap van Overijssel had te kampen met een teruglopende belangstelling voor de vergaderin-
gen. Daar veranderde men niet, zoals in Noord-Brabant, de vergaderdatum, maar paste het reglement zo-
danig aan dat leden zich ter vergadering konden laten vertegenwoordigen door een ander lid. Veel be-
langrijker echter zijn twee aanpassingen in het Overijsselse reglement van 1873 die betrekking hebben 
op het karakter van de ridderschap.172 Dat betreft ten eerste de bepaling dat iemand alleen maar lid kon 
worden na het ondertekenen van een verklaring waarin hij beloofde nooit te zullen meewerken aan de 
opheffing van de ridderschap of de verdeling of wegschenking van het kapitaal. Dat kapitaal was het on-
verdeelbare eigendom van alle leden. Ten tweede werd het lidmaatschap voortaan beperkt tot wettige 
mannelijke afstammelingen van riddermatige geslachten die vóór 1852 zitting hadden in de ridderschap. 
Volgens Mensema besloot de ridderschap het reglement aan te passen naar aanleiding van de houding 
van sommige leden van de Utrechtse ridderschap bij de inhuldiging van koningin Wilhelmina in 1898. 
Deze waren aan het hof verschenen in het kostuum van de ridderschap en de Overijsselse ridderschap 
vond dat gedrag laakbaar ten opzichte van de andere ridderschappen. Men verweet de ongepaste houding 
aan die leden die behoorden tot de ‘nieuwe’ adel. Daarom waren voortaan alleen nog maar telgen uit 
vóór 1852 toegelaten geslachten welkom. Deze bepaling stamt echter al uit het reglement van 1873. Met 
deze bepaling versterkte men het oud-adellijk en Overijssels karakter van de ridderschap.173 De ridder-
schap werd zo een vereniging van ‘oude’ en ‘aanzienlijk’ adel waarin geen plaats was voor ‘nieuwelin-
gen’. Het ‘Overijsselse’ karakter van de ridderschap werd versterkt, want voor edellieden die vanuit an-
dere provincies naar Overijssel kwamen was geen plaats als zij niet van een ‘Overijssels’ geslacht af-
stamden. 

2. Bestemming fonds. 
In 1881 deed de ondervoorzitter van de ridderschap van Noord-Brabant, J.G.H.A. van Hugenpoth, het 
voorstel de bestemming van het fonds uit te breiden met een studiebeurs voor Nederlandse edelen en dan 
bij voorkeur zonen en familieleden van (voormalige) ridderschapsleden. De beurs gold voor een periode 
van maximaal drie jaar en kon verlengd worden. Hij dacht dat de ridderschap meer aanzien in de buiten-
wereld zou verwerven door te laten zien dat ze aan haar inkomsten een weldadige bestemming gaf. Vol-
gens hem betreurden andere ridderschappen het ontbreken van een dergelijke bepaling in het reglement. 
In de vergadering werd hij bijgevallen door zijn medebestuurslid J.B.A.J.M. Verheyen en medelid 
L.C.J.A. van Meeuwen. Het voorstel tot aanpassing van artikel 17 van het reglement formuleerde men 
zodanig dat het woord studiebeurs niet behoefde te worden gebruikt. Tevens stelde men voor om de term 
‘behoeftige’ te vervangen door ‘in minder gunstigen finantieelen toestand verkeerende’ omdat het woord 

                                                   
171 Dit overzicht is voornamelijk gebaseerd op Mensema, ‘Van ridderschap naar “zedelyk ligchaam”’, 134-135; Reglement Noord-Brabant (1881, 
1912); Reglement voor de Ridderschap van Overijssel (1873); Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 2, notulen 4 oktober 1881; inv.nr. 7, notulen van 
19 september 1881. 
172 Reglement voor de Ridderschap van Overijssel (1873), artikelen 13, 4 en 5, 2. 
173 Mensema, Inventaris, 10, 22-23; Mensema, ‘Van ridderschap naar “zedelyk ligchaam”’, 134, 138-139; Reglement voor de Ridderschap van 
Overijssel (1873), art. 2. 
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‘behoeftige’ minder kies was ten opzichte van de uitkeringsgerechtigde. Het voorstel werd met negen te-
gen zes stemmen aanvaard, waarbij de uitkeringstermijn voor zowel de studiebeurs als de uitkering be-
paald werd op drie jaar. Voorwaarde voor de studiebeurs was dat de opleiding gevolgd werd aan een in 
het Rijk gevestigde en erkende hogeschool of militaire instelling en dat de uitkering zou eindigen bij het 
voltooien van de studie. 
Zo bleef enerzijds de ene vorm van ondersteuning intact en sloot men anderzijds met de tweede vorm 
enigszins aan bij de bestemming die de ridderschap van Overijssel aan haar fonds had gegeven. Deze 
wilde door het instellen van drie- of vierjarige dotaties van f 300,- het geven van een fatsoenlijke opvoe-
ding ondersteunen en zo het aanzien van geslachten vergroten die tot de ridderschap behoorden. De ou-
ders moesten daarbij beloven dat een dotatie uitsluitend zou worden gebruikt voor de opvoeding van het 
aangewezen kind dat twaalf jaar of ouder moest zijn. Het aanzien van de beneficiant of de familie en de 
medewerking van de ouders speelden ook een rol bij de uitkeringen in Noord-Brabant. 

3. Aanscherping artikelen gegoedheidseisen en verliezen van lidmaatschap. 
In het reglement van de Brabantse ridderschap van 1912 zijn de artikelen betreffende de gegoedheidsei-
sen en het verliezen van het lidmaatschap verder aangescherpt. Tot dat jaar stond in het reglement dat 
men moest beloven de aangewezen goederen niet te vervreemden of bezwaren, maar was er geen oplos-
sing indien iemand zich niet aan deze belofte hield. Het ontbreken hiervan leverde in de praktijk geen 
problemen op maar blijkbaar vond men het toch beter het reglement dienaangaande aan te passen.174 Ar-
tikel 6 over het verlies van het lidmaatschap werd uitgebreid met een opsomming van situaties die tot dit 
verlies zouden leiden. Dit was ten eerste het geval indien men geen Nederlander of edelman meer was. 
Verder werd expliciet bepaald dat vervreemding of bezwaring van de aangewezen goederen of renten 
zonder vervanging het verlies van het lidmaatschap tot gevolg had. De aangewezen goederen mochten 
wel deel uitmaken van een onverdeelde erfenis, wat in de praktijk inderdaad voorkwam. Indien bij ver-
deling zou blijken dat het door het lid ontvangen deel minder dan f 10.000 waard was, moest dit vervan-
gen worden door goederen die wel minstens deze waarde hadden. In artikel 7 werd de opmerking toege-
voegd dat bij de bepaling van de waarde van de goederen geen rekening gehouden werd met het vrucht-
gebruik. Tevens nam men de bepaling ten aanzien van de goederen van de echtgenote die in het regle-
ment van 1881 ontbreekt, weer op. 

 
 
Overzicht 12.16 Analyse van de admissies in verschillende ridderschappen in de periode 1850-1918 
 
1. Noord-Brabant. 

Zo’n 80% van de na 1850 geadmitteerden woonde bij hun admissie in Noord-Brabant en van hen woon-
de zo’n 70% in ’s-Hertogenbosch en omgeving. Van de resterende 30% woonde de ene helft in het wes-
ten en midden van de provincie en de andere helft in het oosten. In nog sterkere mate dan vóór 1850 
kwamen nieuwe leden vooral uit de hoofdstad en omgeving. Tevens kregen edellieden uit het westen een 
grotere belangstelling voor de ridderschap. Het reglement bevatte na 1852 geen inwoningseis meer met 
als gevolg dat een groter deel van de toetreders na 1850 buiten Noord-Brabant woonde. Sommigen ver-
bleven maar tijdelijk buiten de provincie en keerden later weer terug of stonden op het punt naar Noord-
Brabant te verhuizen. Van degenen die via een huwelijk met de adel in Noord-Brabant werden verbon-
den, woonde er ook een aantal buiten de provincie. Er waren echter leden die permanent buiten de pro-
vincie verbleven en dankzij bezittingen in Noord-Brabant lid van de ridderschap konden worden. Dat 
waren bijvoorbeeld een burgemeester van Sloten (F.W.H.P.J. Martini van Geffen), een notaris in Gro-
ningen (A.A.J.M. Verheyen) en een rechter (P.L. van Meeuwen) en raadsheer (J.B.J.N. de van der 
Schueren) in ’s-Gravenhage. Door de admissies veranderde na 1850 het karakter van de ridderschap 
enigszins van een vereniging van edelen in Noord-Brabant in een van ‘Brabantse’ edelen. 
De geadmitteerden waren bij hun admissie gemiddeld 43 jaar oud en daarmee zo’n 4 jaar ouder dan de 
toetreders van vóór 1850. Dat komt vooral omdat vóór 1850 relatief meer toetreders tot de jongeren be-
hoorden. Het aandeel ouderen was overigens na 1850 ook kleiner dan daarvoor, hoewel er nog een man 
op 76-jarige leeftijd lid werd (J. Custis). Onder de ouderen bevinden zich twee mannen die direct na hun 
nobilitering toetraden (B.M.A.A. de Roy van Zuidewijn en Th.G.M. Smits). Deze laatsten wilden hun 
nieuw verworven status waarschijnlijk mede onderstrepen door het lidmaatschap van de ridderschap. Het 
merendeel van de geadmitteerden bestaat uit ‘gearriveerde’ dertigers en veertigers. Van hen was bij hun 
admissie ongeveer de helft werkzaam als jurist of ambtenaar. Daarmee nemen de juristen en ambtenaren 
een iets grotere plaats in dan vóór 1850. De opvallendste verschillen tussen de geadmitteerden vóór en 

                                                   
174 L.F.C.H.M. de van der Schueren had bijvoorbeeld bij zijn vertrek naar Zevenaar zijn woonhuis in ’s-Hertogenbosch verkocht, maar dat woon-
huis had hij ook ingebracht in de ridderschap. Hij werd hierop gewezen door de secretaris J.M.H.J. de Grez en bracht nog in 1887 vervangende 
goederen in. Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 7, notulen van 17 september 1888. 
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na 1850 zijn het grotere aandeel particulieren na 1850, het bijna ontbreken van politici en militairen en 
het verschijnen van mannen met aan het bedrijfsleven gerelateerde beroepen. 
De ridderschap van Noord-Brabant handhaafde de gegoedheidseisen in het reglement. De bedragen wer-
den verlaagd tot f 10.000,- respectievelijk f 1.000,- en deze bedragen vinden we ook nog terug in het re-
glement van 1923.175 In tabel 12.4 is een overzicht opgenomen van de bezittingen op basis waarvan de 
leden zijn toegelaten. Van drie geadmitteerden is niet achterhaald wat zij inbrachten.176 Drie leden traden 
(gedeeltelijk) toe met behulp van de goederen van hun echtgenote en één lid verving de bij admissie in-
gebrachte goederen door goederen die gedeeltelijk op naam stonden van zijn echtgenote.177 Omdat de 
ridderschap bleef vasthouden aan de gegoedheidseis, hebben twee leden hun lidmaatschap moeten be-
eindigen. D.L.W. van Hardenbroek (lid in 1864) verkocht zijn woonhuis in 1870 en vertrok naar elders. 
J.M.W.E. de la Court (lid in 1880) werd in 1904 failliet verklaard en schreef daarom aan de ridderschap: 
‘Door omstandigheden buiten mijn wil acht ik mij verpligt mijn ontslag te nemen als lid der Ridderschap 
v Noordbrabant’.178 
Ongeveer 60% trad toe op basis van de inbreng van landerijen, zo’n 10% meer dan vóór 1850. Dit komt 
omdat er na 1850 relatief meer geadmitteerden buiten de provincie woonden. Dezen brachten evenals 
vóór 1850 vooral landerijen in. Na 1850 traden geadmitteerden vaker dan voor dat jaar toe op basis van 
hun eigen woonhuis en lagen de ingebrachte landerijen vaker in de omgeving van hun woonplaats. Na 
1850 werd vrijwel niemand meer toegelaten op basis van de inbreng van een landgoed, een teken dat 
zich onder de nieuwe leden minder plattelandsadel bevond. 
Ook na 1850 moesten zonen en broers elk voor zich gegoed zijn en vormt het gelijktijdig lidmaatschap 
van vaders en zonen en broers nog steeds een aanwijzing voor de welgesteldheid van de familie. Van 
1850 tot en met 1918 zijn vijf vaders tegelijk met één zoon lid geweest. In diezelfde periode hebben vier 
keer drie broers zitting gehad in de ridderschap en vijf keer twee broers.179 Dit betekent dat volgens deze 
maatstaf bijna één derde van de na 1850 geadmitteerde geslachten welgesteld was. Dat lijkt aanzienlijk 
minder dan vóór 1850, toen bijna de helft op basis van deze maatstaf tot de welgestelde geslachten be-
hoorde. Dit komt echter waarschijnlijk niet doordat men werkelijk minder welgesteld was. Na 1850 wer-
den nog veel ‘nieuwelingen’ lid van wie we sommigen als buitenstaander kunnen beschouwen. Deze 
laatsten traden wellicht toe om particuliere redenen en niet om hun familie een prestigieuze positie te be-
zorgen. Daarnaast blijkt uit vooral de cijfers betreffende de broers dat in grotere mate dan vóór 1850 van 
sommige families meer leden tegelijk lid waren. Vijf van de geslachten die we vóór 1850 onder de ‘wel-
gestelde’ geslachten tegenkomen, zijn ook na 1850 in deze groep vertegenwoordigd, soms met meer ge-
neraties. Evenals vóór 1850 behoorden de ridderschapsleden dus voor een belangrijk deel tot de welge-
stelde adellijke families in de provincie. 
Door een gegoedheidseis op te nemen hebben de leden van de ridderschap het lidmaatschap van hun 
vereniging een zekere exclusiviteit mee willen geven. Evenals vóór 1850 kan dit sommige edellieden 
verhinderd hebben om tot deze prestigieuze vereniging toe te treden. Een uitputtend en sluitend onder-
zoek hiernaar voert te ver, want er kan een heel scala aan redenen zijn waarom in Noord-Brabant wo-
nende edellieden geen lid van de ridderschap werden. Om toch een zekere indicatie te krijgen, zijn eerst 
de Brabantse verheffingen van na 1850 onder de loep genomen. Van vier van de zeven verheven ge-
slachten behoorden telgen niet tot de leden van de ridderschap. De familie Reigersman had wel een Bra-
bantse achtergrond maar voor deze familie kan een gebrek aan gegoedheid een rol gespeeld hebben, te-
meer daar de verheven A. Reigersman minstens twee zonen had die ook tot de adel in Noord-Brabant 
behoorden. V. Dittlinger was bij zijn verheffing al op leeftijd, maar ook hij had een zoon die tot de Bra-
bantse adel ging behoren en dus kunnen we ook hier denken aan het niet kunnen voldoen aan de gegoed-
heidseisen. Voor J.B. van Bommel geldt dat zijn verheffing plaatsvond toen hij nog minderjarig was en 
dat hij in ieder geval daarna werkzaam is geweest in Indië. J.H. de Ranitz was een Groninger die in       
’s-Hertogenbosch woonde toen hij verheven werd. Hij was toen al niet meer zo jong en had alleen doch-
ters, dus hij kan om die reden geen interesse hebben gehad in een lidmaatschap van de ridderschap. Ten 
tweede is er gekeken naar een aantal niet-Brabantse adellijke families waarvan verschillende generaties 
tot de adel in Noord-Brabant behoorden. De familie Meijer bestond uit militairen die misschien niet aan 
de eisen konden voldoen maar wellicht ook niet geïnteresseerd waren in het lidmaatschap. Telgen uit de 
families d’Aulnis de Bourouill en De Bieberstein Rogalla Zawadska waren vóór 1850 lid van de ridder-
schappen in Groningen en Limburg en deze families voelden zich wellicht toch meer verbonden met die 
provincies. We kunnen dus concluderen dat enerzijds gebrek aan gegoedheid in sommige gevallen waar-

                                                   
175 Dit betekent dat de toelatingseis omgerekend naar de huidige waarde terugliep van € 129.420 naar € 107.850. Deze bedragen zijn uitgerekend 
met behulp van www.iisg.nl/hpw/calculate.php. 
176 Th. de Smeth (1911), A.K.M.G. van Oldeneel tot Oldenzeel (1913) en E.L.M.H. Speyart van Woerden (1913). 
177 J.L.E.M. de Kuijper (1888), A.A.A.M. van der Does de Willebois (1899) en J.A. de Jonge van Zwijnsbergen (1902) respectievelijk J.M.H.J. 
de Grez (vervanging in 1897). 
178 Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 2, notulen van 4 oktober 1870; inv.nr. 6, brief van J. de la Court van 12 september 1904. 
179 Tabel 12.9. 
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schijnlijk belemmerend heeft gewerkt en dat anderzijds een geringe betrokkenheid bij de provincie oor-
zaak was van het niet toetreden tot de ridderschap. 
Ook na 1850 was er in de ridderschap van Noord-Brabant plaats voor nieuwe geslachten en wel veertien. 
Van deze geslachten werden gemiddeld minder leden lid dan van de geslachten die al vóór 1850 in de 
ridderschap vertegenwoordigd waren. De geringe mate van ‘Brabanderschap’ van de benoemde geslach-
ten die al bleek bij de admissies voor 1850, zien we ook terug na 1850. De vijf toetreders uit deze ge-
slachten waren afkomstig uit vijf geslachten. De 24 toetreders uit vóór 1850 geadmitteerde geslachten 
behoorden tot 10 geslachten. We kunnen dus stellen dat de kern van de na 1850 geadmitteerden afkom-
stig is uit vóór 1850 geadmitteerde geslachten. Ondanks de ruimte voor ‘nieuwelingen’ na 1850 is er wel 
degelijk sprake van continuïteit. 

2. Overijssel. 
De Overijsselse ridderschap geeft een heel ander beeld. De grote mate van continuïteit die al vóór 1850 
zichtbaar was, zette na 1850 in versterkte mate door. De in 1873 vastgelegde beperking tot de opname 
van telgen uit al vóór 1852 toegelaten geslachten heeft weinig praktische betekenis gehad. Tussen 1850 
en 1873 trad ook maar één lid uit een nieuw geslacht toe. In tegenstelling tot de Brabantse ridderschap 
waren in de Overijsselse ridderschap drie kwart van de geadmitteerden na 1850 vooral telgen uit be-
noemde geslachten. Bij beide ridderschappen is er dus ten aanzien van de afkomst van de geadmitteer-
den na 1850 sprake van continuïteit maar in de Overijsselse ridderschap ligt de basis hiervan in een ver-
der verleden. 

 
 
Overzicht 12.17 Enkele kenmerken van de ridderschappen in de periode 1850-1918 
 
1. Omvang van de ridderschappen. 

In 1850 waren er 32 mannen lid van de ridderschap van Noord-Brabant. Hoewel eerder bleek dat het 
kiesrecht wellicht niet de belangrijkste reden was om lid te zijn van de ridderschap, heeft het vervallen 
van dit recht waarschijnlijk wel tot gevolg gehad dat de eerste nieuwe admissies pas in 1859 plaatsvon-
den. Op dat moment telde de ridderschap nog maar 25 leden. Het liep vanaf dat jaar niet meteen storm, 
maar vanaf de jaren zeventig van de negentiende eeuw tot aan het einde van die eeuw zien we een toe-
nemende belangstelling voor de ridderschap (met respectievelijk acht, tien en twaalf admissies per tien 
jaar), waarna aan het begin van de twintigste eeuw de belangstelling weer iets terug liep. De geringe be-
langstelling in de jaren vijftig en zestig vertaalde zich in een teruglopend ledental zodat de ridderschap in 
1889 nog zeventien leden telde. Eind jaren negentig waren er echter weer meer dan twintig leden en van-
af dat moment verhield het aantal weggevallen leden zich met het aantal toegetreden leden, zodat de rid-
derschap in 1918 26 leden telde. 
De ridderschap van Overijssel nam vóór 1850 al continu in omvang af en telde in 1850 nog 38 leden. In 
1854 vonden de eerste admissies plaats en in de jaren vijftig traden totaal acht nieuwe leden toe. In de ja-
ren zestig kreeg de ridderschap geen nieuwe aanwas, waarna in de daaropvolgende decennia de aanwas 
fluctueerde. Dit betekent dat ook de ridderschap van Overijssel na 1850 in eerste instantie in omvang af-
nam totdat deze in 1879 evenveel leden telde als die van Noord-Brabant. Bij de ridderschap van Gelder-
land zien we een vergelijkbaar verloop, alleen op een veel hoger niveau. Deze ridderschap telde op het 
dieptepunt in 1880 nog altijd 55 leden.180 
Het verschil in aantal admissies tussen Noord-Brabant en Overijssel in de eerste jaren na 1850 is nog-
maals een aanwijzing voor het relatieve belang van het verlies van politieke rechten. Edellieden hadden 
ook andere redenen om lid van de ridderschap te worden. 

2. Samenstelling van de ridderschap. 
Tot 1850 bestond een kleine meerderheid van de leden van de Brabantse ridderschap uit Brabanders. Die 
trend zette zich na 1850 in versterkte mate voort zodat in de laatste decennia van de negentiende eeuw 
tussen 70% en 80% van de leden behoorde tot Brabantse geslachten. In die jaren maakte een aantal van 
de niet-Brabantse geslachten al enkele generaties deel uit van de ridderschap zodat we de telgen uit die 
geslachten ook tot de Brabanders kunnen rekenen. Na de eeuwwisseling liep het aandeel Brabanders te-
rug tot ongeveer 65%, mede omdat enkele niet-Brabantse aanverwanten van Brabantse ridderschapsle-
den tot de ridderschap toetraden. Het percentage Brabanders uit een oud-adellijk geslacht nam vóór 1850 
al af en na een kleine opleving in de eerste decennia na 1850 zette die trend zich versterkt door, zodat er 
in 1918 nog maar twee telgen uit zo’n geslacht lid waren. 
 
 

                                                   
180 Mensema, ‘Van ridderschap naar “zedelyk ligchaam”’, 134; Mensema, Inventaris, 22-23; Van Nispen tot Pannerden en Dronkers, ‘Van 
Politiek Orgaan’, 305. 
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Al diverse malen bleek de ridderschap van Noord-Brabant vooral uit ‘nieuwe’ adel te bestaan en dat 
geldt ook na 1850. Toch schommelde het percentage leden uit oud-adellijke geslachten vanaf 1850 tot 
1918 tussen ongeveer 20% en 35%. Dit betekent dat het oud-adellijk aanzien van de Brabantse ridder-
schap vooral te danken was aan van oorsprong niet-Brabantse geslachten. 

3. Woonplaatsen. 
Van zowel de totale populatie als de ridderschapsleden woonde na 1850 ongeveer drie kwart in Noord-
Brabant.181 Alleen in de jaren vijftig en zestig, toen de ridderschap in omvang afnam en er relatief veel 
niet-Brabanders lid waren, woonden er relatief minder ridderschapsleden in de provincie. De al vóór 
1850 ingezette trend dat ridderschapsleden minder in de ‘provincie’ domicilie hielden, zette na 1850 
door. Bij de admissies bleek dat vanaf de jaren zeventig van de negentiende eeuw tot en met het eerste 
decennium van de twintigste eeuw ongeveer drie kwart van de ridderschapsleden in ’s-Hertogenbosch of 
omgeving woonde en zelfs meer dan de helft in de hoofdstad zelf. In de loop van de twintigste eeuw 
kwamen er weer meer ridderschapsleden uit de provincie en dan vooral uit het zuidoosten en het wes-
ten.182 

4. Geboorte- en overlijdensplaatsen. 
Van de populatieleden die in dezelfde periode werden geboren als de mannen die van 1850 tot en met 
1918 lid van de ridderschap waren, kwam iets meer dan de helft in Noord-Brabant ter wereld, slechts een 
fractie in het buitenland en de rest in Nederland. Van deze populatieleden overleed ook ruim de helft in 
de provincie.183 Van de mannen die van 1850 tot en met 1918 lid waren van de ridderschap kwam onge-
veer 70% in Noord-Brabant ter wereld, een enkeling in het buitenland en de rest in Nederland en over-
leed zo’n drie kwart in de provincie.184 Een vergelijking met de cijfers van de ridderschap vóór 1850 
leert dat een groter deel van de leden in Noord-Brabant geboren werd en het percentage leden dat in de 
provincie overleed in beide periode ongeveer gelijk is. Wel hebben de ridderschapsleden van na 1850 
door de bank genomen een grotere binding met de provincie (ze werden daar geboren én overleden daar) 
dan die van vóór 1850. De verschillen tussen de totale populatie en de ridderschap zijn groter dan vóór 
1850. Dat komt omdat de ridderschapsleden (met een relatief grote band met de provincie) een veel klei-
ner deel vormen van de populatie, terwijl deze wel meer passanten bevat die niet hun hele leven in 
Noord-Brabant bleven wonen. 

5. Vergrijzing. 
In de laatste decennia vóór 1850 trad een lichte vorm van vergrijzing in de ridderschap op. Deze zette na 
1850 door totdat in de jaren zeventig de gemiddelde leeftijd van de ridderschapsleden 59 jaar was. Daar-
na trad een ommekeer in doordat in de jaren zeventig veel jonge dertigers tot de ridderschap toetraden en 
in de jaren tachtig en negentig relatief veel nieuwe leden. Omdat de ridderschapsleden gemiddeld 72 jaar 
oud geworden zijn (tegenover de leden van de totale populatie 67 jaar) en de ridderschap dus voor een 
behoorlijk deel bestond uit mannen op leeftijd, betekent het teruglopen van de admissies in het begin van 
de twintigste eeuw dat de gemiddelde leeftijd weer toenam tot 59 jaar in de jaren tien.185 Admissies 
zorgden dus voor het teruglopen van de gemiddelde leeftijd, maar de geadmitteerden waren gemiddeld 
genomen ouder dan vóór 1850 en daarmee bleef de gemiddelde leeftijd ruim boven het vroegere niveau. 

6. Lengte van het lidmaatschap. 
Omdat veel ridderschapsleden een respectabele leeftijd bereikten, was een aantal van hen gedurende een 
aantal decennia lid van de ridderschap. Van de 55 leden die vanaf 1850 lid waren en vóór 1919 overle-
den, was de helft minder dan dertig jaar lid, een kwart tussen de dertig en veertig jaar en een kwart meer 
dan veertig jaar. Zes leden bereikten hun gouden jubileum en één lid zelfs het diamanten jubileum.186 
Het jubileum van J.B.A.J.M. Verheyen, die op dat moment voorzitter was, ging niet onopgemerkt voor-
bij. Het bestuur stelde voor hem namens de ridderschap een medaille aan te bieden. Hij kreeg de medail-
le uitgereikt door ondervoorzitter J.M.H.J. de Grez in de jaarvergadering van 6 oktober 1896.187 Lid van 
de ridderschap werden edellieden voor de rest van hun leven en gezien de lange duur van dit lidmaat-
schap, heeft het voor veel van hen zeker betekenis gehad. 

  

                                                   
181 Bijlage 3 tabel 3.4 en tabel 3.5. Totale populatie: 71% tot 84%; ridderschap: 71% tot 83%. 
182 Bijlage 3 tabel 3.14. 
183 Bijlage 4 tabel 4.1 en tabel 4.3. 
184 Bijlage 4 tabel 4.2 en tabel 4.4. 
185 Bijlage 4 tabel 4.5 en tabel 4.6. 
186 Gouden jubileum: J.F. de van der Schueren, G. van Beresteijn, J.O. de Jong van Beek en Donk, E.J.C.M. de Kuijper, J.B.A.J.M. Verheyen en 
V.F.A.H. de Kuijper; diamanten jubileum: L.J.H. de van der Schueren. 
187 Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 7, notulen van 10 december 1895; Gelevert, ‘Een generatie’, 128. 
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Overzicht 12.18 De onderlinge band van de leden van de ridderschap van Noord-Brabant in de periode 
1850-1918 
 
1. Bloedverwantschap. 

Gezien de langere periode waarover gemeten is, mag het geen verrassing zijn dat de mate van bloedver-
wantschap in de ridderschap van na 1850 (78%) groter is dan voor 1850 (59%). Toch ligt dit cijfer nog 
onder dat van de totale populatie (85%).188 Dat wordt ten eerste veroorzaakt doordat in het cijfer van de 
ridderschap de periode vóór 1850 niet meetelt en daarom het aandeel mannen met grootvaders, vaders en 
ooms kleiner is dan in de totale populatie. Ten tweede is ook het aandeel mannen met broers en neven in 
de vierde graad in de ridderschap lager dan in de totale populatie wat betekent dat van een gezin niet alle 
broers lid werden. Toch gebeurde dat wel in grotere mate dan vóór 1850, want na dat jaar behoorden 
veel vaker twee of meer broers gelijktijdig tot de ridderschap. Het gelijktijdige lidmaatschap van vaders 
en hun zonen kwam na 1850 minder voor.189 Er is al gebleken dat men na 1850 bij toetreding gemiddeld 
ouder was dan vóór dat jaar. Blijkbaar traden mannen met één of meer broers pas toe tot de ridderschap 
nadat hun vader was overleden. 
De ridderschap van vóór 1850 veranderde in de loop der jaren van een groep ‘eenlingen’ in een groep 
mannen van wie bijna 60% een bloedverwant had onder de medeleden. Dat veranderde na 1850 in grote 
lijnen niet. Gedurende de hele periode geldt een mate van bloedverwantschap van ongeveer 50%. Een 
uitzondering vormen ten eerste de jaren vijftig van de negentiende eeuw toen er geen nieuwe leden toe-
traden en er wel leden overleden die bloedverwant waren van een ander lid. De tweede uitzondering zijn 
de jaren zeventig, toen dankzij de nieuwe admissies gedurende enkele jaren ruim meer dan 60% van de 
leden een bloedverwant als medelid had. Van 1872 tot en met 1874 telde de ridderschap bijvoorbeeld 
een vader en een zoon, vier keer twee broers, een oom en een neef en een neef plus twee neven. De on-
derlinge verbondenheid valt ook af te lezen aan het aantal leden dat meer dan één bloedverwant onder 
zijn medeleden telde. Het gemiddeld aantal leden met één of twee relaties was vóór 1850 en na 1850 on-
geveer even groot, het aantal leden met drie relaties was vóór 1850 iets groter maar na 1850 kende de 
ridderschap ook leden die wel vier of vijf bloedverwanten onder hun medeleden telden. Van 1861 tot en 
met 1863 geldt dat voor één lid en in de perioden 1895-1898 en 1899-1904 voor respectievelijk drie en 
vijf leden en in de periode 1905-1916 weer voor één lid.190 
Na 1850 zijn de leden van de ridderschap afkomstig uit 41 geslachten waarvan 23 geslachten leden tellen 
met minstens één bloedverwant. Bij elf geslachten zien we alleen bloedverwanten in het eigen geslacht, 
bij tien geslachten naast bloedverwanten in het eigen geslacht ook in andere geslachten en bij twee ge-
slachten alleen één of meer bloedverwanten in een ander geslacht.191 Van de groep van 23 geslachten 
met meer dan één bloedverwant behoorden er vóór 1850 ook al zestien tot de ridderschap. De zeven 
nieuwe geslachten zijn op twee na rooms-katholiek. De groep families met veel bloedverwanten bevat 
evenals vóór 1850 bij de protestantse families de combinatie van de families Martini en De Jonge van 
Zwijnsbergen (aangevuld met de familie Van Hardenbroek). De drie rooms-katholieke families Verhey-
en (aangevuld met De Roy van Zuidewijn), Van Meeuwen en De van der Schueren tellen respectievelijk 
acht, vijf en vier bloedverwanten en zijn nieuw in de groep met veel bloedverwanten evenals de familie 
De Kuijper aangevuld met de familie Smits van Eckart. De families Van Sasse van Ysselt en Van 
Hugenpoth telden ook na 1850 nog meerdere bloedverwanten. 

2. Het huwelijk. 
Leden van de ridderschappen hadden dus ook bloedverwanten in andere geslachten en dit was een ge-
volg van de onderlinge huwelijken. Over deze huwelijken van ridderschapsleden valt het volgende op te 
merken.192 De 228 mannen uit de totale populatie die in dezelfde periode zijn geboren als de leden van 
de ridderschap en een huwelijk sloten, deden dat evenals de ridderschapsleden op gemiddeld 31-jarige 
leeftijd. Van deze laatsten trouwde evenals vóór 1850 ongeveer een tiende niet en van de totale populatie 
trouwde bijna twee tiende niet. Dit wijst erop dat hoewel ridderschapsleden en de overige populatieleden 
op dezelfde leeftijd huwden de ridderschapsleden nog steeds gemiddeld welgestelder waren dan de rest 
van de populatie. 
Het huwelijksgedrag van diegenen die van 1814 tot en met 1850 lid waren van de ridderschap week 
maar weinig af van dat van de vóór 1830 geboren populatieleden. Vergelijken we het huwelijksgedrag 
van de leden vanaf 1850 met dat van de overige populatieleden, dan blijkt dat de verschillen groter zijn 
geworden. Zo’n 40% van de ridderschapsleden huwde een adellijke echtgenote tegen 31% van de popu-

                                                   
188 Bijlage 5 tabel 5.3 en tabel 5.5. Zie voor de getallen betreffende de totale populatie bijlage 5 tabel 5.1, tabel 5.2 en tabel 5.4. 
189 Zie voor de combinaties van bloedverwanten die gelijktijdig lid waren van de ridderschap tabel 12.9 en tabel 12.10. 
190 1861-1863: M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen samen met zijn zoon J. de Jonge van Zwijnsbergen en zijn neven A., E.V.A. en P.J.G. Marti-
ni; 1895-1916: verschillende combinaties van de broers J.B.A.J.M., F.X.J.M. en A.A.J.M. Verheyen en hun zonen respectievelijk neven, de 
broers E.J.B.J.M., F.X.A. en H.F.J.M. Verheyen en hun neef B.M.A.A. de Roy van Zuidewijn.  
191 Tabel 12.11. 
192 Zie voor de cijfers betreffende de huwelijken bijlage 4 tabel 4.7 t/m tabel 4.12. 
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latieleden. Slechts 23% van de ridderschapsleden zocht een echtgenote buiten de eigen stand terwijl dit 
geldt voor ruim 30% van de hele populatie. De ridderschapsleden waren dus meer standsbewust dan de 
overige populatieleden en dat geldt voor alle geboortecohorten. Ongeveer één derde van de populatiele-
den had een voorkeur voor een ‘Brabantse’ echtgenote terwijl dat geldt voor ruim vier tiende van de rid-
derschapsleden. De ridderschapsleden waren dus ook geografisch meer endogaam en ook dat geldt voor 
alle geboortecohorten. Dit laatste verschil is waarschijnlijk mede een gevolg van het grotere aantal pas-
santen in de totale populatie. De ridderschapsleden waren dus na 1850 zowel meer homogaam als sociaal 
en regionaal meer endogaam dan de leden van de totale populatie. 
Tweeënzeventig leden van de ridderschap afkomstig uit achtendertig geslachten sloten in totaal drieën-
tachtig huwelijken met echtgenotes afkomstig uit vierenzeventig geslachten. Van deze laatste geslachten 
was uit acht meer dan één echtgenote afkomstig.193 Twaalf geslachten vinden we zowel terug bij de rid-
derschapsleden (zesentwintig leden = 36% van de gehuwde leden) als bij de echtgenotes (zeventien 
echtgenotes = 20% van de echtgenotes).194 Uit de vier geslachten Van Hugenpoth (van Stockum), Van 
Meeuwen, De Roy van Zuidewijn en Smits (van Eckart) zijn zowel ridderschapsleden als minstens twee 
echtgenotes afkomstig.195 Een vergelijking van deze cijfers met de situatie vóór 1850 levert één opval-
lend verschil op en wel dat uit de geslachten met zowel ridderschapsleden als echtgenotes vóór 1850 één 
vijfde van de ridderschapsleden afkomstig is en na 1850 meer dan een derde. In de loop der jaren is een 
kern van ridderschapsfamilies ontstaan met relatief veel leden die daarnaast ook echtgenotes leverden 
aan andere ridderschapsleden. 

3. Aanverwantschap. 
Een vergelijking van de mate van aanverwantschap in de totale populatie met die in de ridderschap na 
1850 laat zien dat die in de ridderschap hoger is (58% tegenover 51%).196 Dat verschil wordt voorname-
lijk veroorzaakt doordat van een kwart van de ridderschapsleden een kind huwde met het kind van een 
ander lid. Door deze huwelijken kwamen in de ridderschap ook relatief meer zwagers en neven in de 
derde graad voor. De frequentere huwelijken tussen kinderen van leden van de ridderschap vormen ook 
het grote verschil met de situatie vóór 1850. In alle categorieën zijn de cijfers na dat jaar hoger dan er 
voor, overigens mede veroorzaakt door de langere periode waarover gemeten is. Door vooral de onder-
linge huwelijksbanden is het aandeel zwagers, ooms en neven sterk gestegen. Zowel ten opzichte van de 
totale populatie als ten opzichte van de ridderschap van vóór 1850 was de ridderschap van na 1850 een 
veel sterker door onderlinge huwelijken verbonden groep mannen. 
Die meer permanente aanverwantschapsbanden ontstonden al in de jaren veertig van de negentiende 
eeuw. Ze bleven gehandhaafd tot aan het einde van de jaren zeventig, hoewel het aandeel leden met min-
stens één aanverwant wel daalde in die jaren. In 1877 hadden verschillende zwagers samen zitting. Dat 
zijn E.J.C.M. de Kuijper en F.G.J. van Rijckevorsel van Kessel, J.M.H.J. de Grez en L.C.J.A. van 
Meeuwen, T.E.J.H. van Grotenhuis van Onstein en J.B.C.J.C.C.M. van Hugenpoth van Stockum, en 
H.B. Martini van Geffen en Ch.P. de Senarclens de Grancy. De laatste was tevens de neef van P.J.G. 
Martini.197 In de daaropvolgende jaren overleden bijna al deze mannen zodat in 1880 alleen J.M.H.J. de 
Grez en L.C.J.A. van Meeuwen nog een verwantschapsrelatie onderhielden. Pas in de twintigste eeuw 
nam dankzij de nieuwe admissies de mate van aanverwantschap weer toe. 

4. Familienetwerken. 
Vóór 1850 was in de ridderschap al een aantal familienetwerkjes ontstaan.198 Aan het protestantse net-
werk van de families De Senarclens de Grancy en Martini kwam een einde met de dood van Ch.P. de 
Senarclens de Grancy in 1878. Na 1850 ontstonden wel nieuwe tijdelijke netwerken rondom de familie 
De Jonge van Zwijnsbergen, enerzijds met de familie Van Hardenbroek, anderzijds met de familie Wes-
selman van Helmond.199 In hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe in de tweede helft van de negentiende 
eeuw onder de rooms-katholieke families een overkoepelend netwerk tot stand kwam.200 Daarvan maak-
ten ook leden van de ridderschap of hun bloedverwanten deel uit. Naast de al eerder genoemde families 
gingen ridderschapsleden van de families Van der Does de Willebois, De Grez, Van Meeuwen, Michiels 
van Kessenich, Van Oldeneel tot Oldenzeel, De Roy van Zuidewijn, Schade van Westrum, Speyart van 
Woerden en Verheyen van dit netwerk deel uitmaken. Van de achtendertig geslachten met gehuwde rid-

                                                   
193 Het betreft de volgende geslachten met tussen haakjes het aantal echtgenotes: Van Bommel (2), Van Hugenpoth (van Stockum) (2), Van 
Lanschot (2), Mahie (2), Van Meeuwen (2), Rouppe van de Voort (2), De Roy van Zuidewijn (2) en Smits (van Eckart) (3).  
194 Het betreft de volgende geslachten met tussen haakjes het aantal ridderschapsleden respectievelijk het aantal echtgenotes: Van der Does de 
Willebois (2, 1), Van Hardenbroek (1, 1), Van Hugenpoth (van Stockum) (3, 2), De Jonge van Zwijnsbergen (3, 1), Martini (4, 1), Van Meeuwen 
(5, 2), Van Rijckevorsel (3, 1), De Roy van Zuidewijn (1, 2), Van Sasse van Ysselt (1, 1), Schade van Westrum (1, 1), Smits (van Eckart) (1, 3) 
en Speyart van Woerden (1, 1). 
195 Het geslacht De Roy van Zuidewijn ontbreek in tabel 2.16 omdat de echtgenotes niet van adel waren. 
196 Bijlage 5 tabel 5.6, tabel 5.7, tabel 5.9, tabel 5.10, tabel 5.8 en tabel 5.11. 
197 Zie voor de huwelijken in dit en het volgende punt bijlage 8. 
198 Zie pagina Bijlagen pagina 186. 
199 Bijlage 8 figuur 8.4. 
200 Bijlage 8 figuur 8.8 tot en met figuur 8.10 en figuur 8.12. 
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derschapsleden komen er eenentwintig in deze netwerken voor, waarbij alleen rekening is gehouden met 
de verbindingen tijdens het lidmaatschap van de ridderschap van de diverse leden. Dit betekent dat iets 
meer dan de helft van de ridderschapsfamilies in deze netwerken voorkomt tegenover iets meer dan een 
kwart vóór 1850. 

5. Onderlinge verbondenheid. 
Wat betekenen de diverse verwantschapsbanden nu voor de onderlinge verbondenheid van de ridder-
schapsleden? Omstreeks 1850 had ongeveer een derde deel van de leden van de ridderschap geen ver-
wantschapsband met een ander lid. Door het overlijden van een aantal leden en gebrek aan nieuwe leden 
steeg dat aantal om daarna in de jaren zestig en zeventig van de negentiende eeuw, toen veel verwanten 
van zittende leden toetraden, weer te dalen. In deze decennia bestond iets minder dan een derde van de 
leden uit bloedverwanten, iets minder dan een vijfde uit aanverwanten en  een kwart uit leden die zowel 
bloed- als aanverwant van minstens één ander lid waren. Het aantal leden zonder verwant was evenals 
omstreeks 1850 weer ongeveer een derde. In de jaren tachtig en negentig zien we een stijging van leden 
zonder verwantschapsband, mede omdat een aantal nieuwe geslachten hun intrede deed in de ridderschap 
en door het overlijden van leden met aanverwantschapsbanden met andere leden. De wel verbonden le-
den werden dus vooral verbonden door banden van bloedverwantschap. Vanaf het begin van de twintig-
ste eeuw daalde het aandeel leden zonder verwantschapsband weer en bedroeg ongeveer een kwart. Bij 
de overige leden daalde het aantal bloedverwanten tot ongeveer een derde, steeg het aandeel aanverwan-
ten tot ongeveer een vijfde evenals het aandeel leden met zowel bloed- als aanverwanten. In de jaren 
tachtig en negentig van de negentiende eeuw was de onderlinge verbondenheid dus vooral geringer om-
dat ridderschapsfamilies vrijwel niet door huwelijken verbonden waren. De mate van onderlinge verbon-
denheid van de leden van de ridderschap werd vooral bepaald door het al of niet bestaan van huwelijks-
banden tussen ridderschapsfamilies. 

 
 
Overzicht 12.19 Sociaal-cultureel profiel van de leden van de ridderschap van Noord-Brabant in de 
periode 1850-1918 
 
1. Religie. 

Van de eenentachtig mannen die vanaf 1850 lid van de ridderschap zijn geweest, was 34% protestant en 
66% rooms-katholiek. Al vóór 1850 kreeg de ridderschap een steeds katholieker karakter en dat proces 
zette na 1850 door. Tegen het einde van de negentiende eeuw telde de ridderschap tussen de één en drie 
protestantse leden. Daarna werd een paar protestanten lid zodat in de jaren tien bijna één kwart van de 
ridderschap uit protestantse leden bestond. Het katholieke karakter van de ridderschap blijkt ook uit het 
feit dat het aandeel rooms-katholieken in de ridderschap tot aan het einde van de negentiende eeuw ster-
ker toenam dan in de totale populatie. 

2. Opleiding. 
Van de populatieleden die in dezelfde periode geboren zijn als de mannen die van 1850 tot en met 1918 
lid zijn geweest van de ridderschap, heeft zo’n 40% een academische opleiding voltooid.201 Voor meer 
dan 90% van hen betreft dit de rechtenstudie. Onder de ridderschapsleden is het aandeel academici in 
vergelijking met de jaren vóór 1850 een kleine 20% hoger en daarmee ook bijna 10% hoger dan in de to-
tale populatie. Deze relatieve groei van het aantal academici onder de ridderschapsleden is vooral te dan-
ken aan de toename van het aandeel rooms-katholieke leden dat een rechtenstudie afrondde. Het grote 
verschil tussen de protestantse en rooms-katholieke leden dat we vóór 1850 al gezien hebben is na 1850 
alleen maar toegenomen. Ook na 1850 voltooide maar één vijfde van de protestantse leden een rechten-
studie terwijl dit geldt voor drie vijfde van de rooms-katholieke leden. 

3. Beroepsuitoefening. 
Met betrekking tot hun beroepsuitoefening weken de ridderschapsleden evenals vóór 1850 in grote lijnen 
niet af van de overige leden van de populatie. De toename van het aandeel ridderschapsleden met een af-
geronde rechtenstudie is niet zichtbaar in een toename van het aandeel leden dat een beroep uitoefende in 
de juridische sector, maar dat komt omdat een aantal leden van de ridderschap werkzaam was in deze 
sector voordat ze lid werden van de ridderschap. Wel is het verschil tussen de protestantse en rooms-
katholieke leden met betrekking tot hun opleiding ook terug te zien in hun beroepen. Onder de protestan-
ten vinden we relatief veel militairen, diplomaten en grondeigenaren/particulieren. 

4. Politiek. 
Werd de adellijke Brabantse vertegenwoordiging in de nationale politiek vóór 1850 vrijwel gedomineerd 
door leden van de ridderschap, na dat jaar was dit minder het geval. Van de adellijke Brabantse leden 
van de Tweede Kamer behoorde maar een derde tot de ridderschap, de overige waren niet afkomstig uit 
Noord-Brabant. Wel waren alle adellijke Brabantse leden van de Eerste Kamer tevens lid van de ridder-

                                                   
201 Zie voor de cijfers van dit en de volgende punten bijlage 7 tabel 7.1 t/m tabel 7.10 en bijlage 6 tabel 6.1 t/m tabel 6.4. 
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schap. De adellijke vertegenwoordiging in Provinciale Staten van Noord-Brabant nam direct na 1850 af, 
maar nog altijd was iets minder dan drie kwart van die vertegenwoordiging in de periode na dat jaar af-
komstig uit de ridderschap. Dit betekent dat de ridderschapsleden de bepalende factor bleven voor zover 
het de politieke adellijke vertegenwoordiging op provinciaal niveau betreft. In tegenstelling tot vóór 
1850 behoorde na dat jaar de overgrote meerderheid van de adellijke burgemeesters niet meer tot de rid-
derschap, hoewel de burgemeesters die hiertoe wel behoorden, hun burgemeesterschap vaker combi-
neerden met het lidmaatschap van de ridderschap. Vóór 1850 waren er vrijwel geen adellijke raadsleden, 
na 1850 was 9% van alle populatieleden op enig moment raadslid en 14% van de ridderschapsleden. Het 
optreden van de Brabantse adel in ‘het bestuur en de politiek, onder wie dus een flink aantal ridder-
schapsleden, wordt behandeld in hoofdstuk 4. 

5. Presentie in semi-overheidssectoren. 
De adellijke presentie in de semi-overheidssectoren bestond ten eerste na 1850 voor een groter deel uit 
niet-ridderschapsleden. Nu is dit niet verrassend, want de leden van de ridderschap maakten na 1850 een 
veel kleiner deel van de totale populatie uit dan daarvoor. Bij de schutterij vormden de niet-
ridderschapsleden zelfs de meerderheid en in de overige sectoren functioneerden ongeveer evenveel niet-
ridderschapsleden als ridderschapsleden. Ten tweede valt op dat na 1850 behalve in de schutterij ook re-
latief minder leden van de ridderschap actief waren in de landbouw- en nijverheidscommissies dan daar-
voor en juist meer bij de waterschappen en als regenten van de gevangenissen en armenhuizen. Blijkbaar 
verschoof de belangstelling van de ridderschapsleden naar echte bestuursfuncties. 

6. Bestuursfuncties. 
Die bestuursfuncties vervulden de ridderschapsleden evenals vóór 1850 ook bij verschillende verenigin-
gen en sociëteiten, hoewel na 1850 adellijke bestuursleden in allerlei gremia niet altijd tevens lid van de 
ridderschap waren. Het adellijk deel van het bestuur van de ILVB bleef tot in de jaren zeventig van de 
negentiende eeuw wel vrijwel in de handen van leden van de ridderschap, daarna was er iets meer ruimte 
voor andere edellieden. Bij het GKW zien we juist een tegengesteld verloop, want daar behoorden in de 
twintigste eeuw bijna alle adellijke bestuursleden wel tot de ridderschap. In hoofdstuk 3 is het adellijk 
optreden binnen de verschillende besturen geanalyseerd en is tevens ingegaan op het verband tussen die 
adellijke deelname en het karakter van de sociëteiten en genootschappen. 

 
 
Overzicht 12.20 Vergaderingen in de ridderschap van Noord-Brabant in de periode 1850-1918 
 
1. Behandeling admissies. 

Evenals vóór 1850 werden de aanvragen van aspirant-leden beoordeeld, maar niet meer door de commis-
sie papieren maar door het bestuur. Daarna stemden de in de vergadering aanwezige leden over de toe-
treding. Deze stemmingen leverden geen problemen op. Hoewel hierover niets in het reglement stond, 
staat een aantal malen de aantekening in de notulen dat familieleden of de (mede)opmaker van de waar-
deringsakte niet meestemden. Daarbij hield men ten aanzien van de verwantschap de regels van vóór 
1850 aan.202 Sommige admissies moesten een jaar worden uitgesteld omdat de aspiranten niet tijdig de 
juiste bewijsstukken inleverden.203 
Soms bracht een verzoek tot admissie onoverkomelijke problemen met zich mee, zoals het verzoek van 
J.J.F. de Jong van Beek en Donk. Uit de inventarisstukken valt op te maken dat hij naar het oordeel van 
het bestuur in de eerste plaats zijn adeldom onvoldoende bewees. De Jong beriep zich op de afstamming 
van zijn vader (J.O. de Jong de Jong van Beek en Donk), die al lid van de ridderschap was toen deze nog 
politieke macht had. Hij snapte dan ook niet wat het probleem was. De Jong verwees met zijn opmerking 
naar de bepaling in het reglement van 1816. Daarin stond dat diegenen die bewezen af te stammen van 
(eerder) beschreven leden, toegang hadden tot de ridderschap. Deze bepaling ontbrak in het reglement 
van 1852 maar de ridderschap paste deze wel toe, zoals bij de toelating in 1881 van L.F.C.H.M. de van 
der Schueren en J.W.M.E. de la Court. De Jong heeft daarom wellicht zijn afstamming onvoldoende be-
wezen. Daarnaast wilde hij één derde deel van een tiendrecht inbrengen, maar omdat het reglement 
dwingend het inbrengen van vaste goederen voorschreef, was het bestuur hiermee niet akkoord. De ad-
missie van De Jong vond dan ook geen doorgang.204 

                                                   
202 In 1859 stemde M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen niet mee over de toelating van zijn zoon J. de Jonge van Zwijnsbergen en E.J.C.M. de 
Kuijper over die van zijn broer V.F.A.H. de Kuijper. A. Martini was mede-opmaker van de waarderingsakte van zijn achterneef J. de Jonge van 
Zwijnsbergen en stemde daarom ook niet mee over zijn toelating. In 1861 stemden M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen en A. Martini niet mee 
over de toelating van hun neef respectievelijk broer P.J.G. Martini. J. de Jonge van Zwijnsbergen stemde wel mee omdat hij een verwant in de 
vijfde graad was. Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 2, notulen van 4 oktober 1859 en 1 oktober 1861. 
203 Dit betreft bijvoorbeeld H.B. Martini van Geffen, F.A.G.A. Boreel de Mauregnault en C.L.M.E.J.E. Speyart van Woerden. Nl-HtBHIC, 1304, 
RNBr, inv.nr. 2, notulen van 5 oktober 1869, 7 oktober 1884 en 6 oktober 1885. 
204 Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 2, notulen van 5 oktober 1880; inv.nr. 6, Briefwisseling met J.J.F. de Jong van Beek en Donk; inv.nr. 7, 
notulen van 17 september 1888, 13 september 1889 en 12 september 1890. 



Bijlage 12 De ridderschap van Noord-Brabant  206 

Adel in Noord-Brabant, 1814-1918 ISBN 978-90-8704-534-2 
 
 

2. Verhouding met andere verenigingen.205 
Geregeld kwam op de vergadering de verhouding met andere verenigingen aan bod. De ridderschappen 
onderhielden op instigatie van de Gelderse ridderschap contact met elkaar door elke drie jaar de leden-
lijsten uit te wisselen. De secretaris van de Utrechtse ridderschap vroeg in 1886 de medewerking van het 
bestuur om zich tot de koning te wenden met het verzoek tot vaststelling van een distinctief dat leden 
van de ridderschap konden dragen indien zij niet in hun kostuum gekleed waren. Het bestuur bracht dit 
verzoek niet over aan de vergadering omdat men een weigering verwachtte. Alleen indien de andere rid-
derschappen het verzoek ook ondersteunden, deed men mee.206 In 1891 overwoog het bestuur, weer naar 
aanleiding van een brief van de Utrechtse ridderschap, of men om een audiëntie zou vragen tijdens het 
bezoek van de koningin-regentes aan Amsterdam. Men zag hiervan af omdat de ridderschap immer 
slechts een privaatrechtelijk lichaam was. In 1895 dacht men daar anders over, want toen besloot het be-
stuur bij het bezoek van de majesteiten aan ’s-Hertogenbosch wel op audiëntie te gaan om hen zo hulde 
te kunnen betuigen. Over de poging om als stand naar buiten toe op te treden bij de inhuldiging van ko-
ningin Wilhelmina in 1898 is in het archief niets terug te vinden, maar volgens de inventaris van de 
Overijsselse ridderschap heeft die van Noord-Brabant wel meegedaan aan dit initiatief. Beide ridder-
schappen hebben overigens geen deputatie afgevaardigd.207 
Na de oprichting van de Nederlandse Adelsvereniging had de ridderschap ook contact met dit college, 
want het archief van de ridderschap bevat bijvoorbeeld het jaarverslag van 1901 en een bedankbrief uit 
1914 als reactie op de gift van de ridderschap aan de Adelsvereniging ten behoeve van door de oorlog 
getroffen Noord-Brabantse edelen. Ook op het persoonlijk vlak bestonden er onderlinge banden tussen 
ridderschap en Adelsvereniging. A.Th.J. Schade van Westrum trad in hetzelfde jaar waarin hij lid werd 
van de ridderschap toe tot het bestuur van die vereniging. Daardoor kon de fondsenwerving voor het Ne-
derlandsch Adelsfonds ook in het zuiden van het land op gang komen. De echtgenote van F.G.H. Mi-
chiels van Kessenich, die in 1916 lid werd van de ridderschap, werd in 1918 vertegenwoordigster in 
Limburg voor de damespenning.208 
De ridderschap onderhield warme contacten met de ILVB omdat men vanaf enig moment het jaarlijks 
diner in het Zwanenbroedershuis hield. In 1875 schonk de ridderschap de ILVB daarom een buffet-
etagère in gotische stijl, waarna enkele jaren overlegd werd over een pendant van dit geschenk, een kast 
om charters op te bergen. In 1879 volgde plaatsing van de kast, die totaal f 700,- had gekost. In 1892 be-
sloot de ridderschap de ILVB een tafelservies van Boheems kristal aan te bieden waarvan de wijnglazen 
werden voorzien van het wapen van de ridderschap.209 

3. Portretalbum. 
Het kostte dus enkele jaren om tot een beslissing te komen over een gift aan de ILVB en een groot deel 
van de notulen uit deze jaren is aan dit vraagstuk gewijd. Een kwestie die nog langer sleepte en veel ver-
gadertijd vroeg, was de samenstelling van een album met portretten. In 1862 meende het bestuur dat het 
een goede zaak zou zijn als de ridderschap een album liet maken waarin naast de portretten van de leden 
ook de namen, titels en getekende geslachtswapens opgenomen werden. Het bestuur en enkele leden lie-
ten al snel foto’s maken en een oproep volgde aan de overige leden hun voorbeeld na te volgen. Daarna 
kwam de klad erin want de leden werkten niet mee en hoewel het bestuur in 1865 aankondigde dat het 
album in de volgende vergadering zou worden aangeboden, was het in 1867 nog niet zover en ook in 
1875 was het album nog steeds onderwerp van gesprek tijdens de bestuursvergadering. Er is ten slotte 
wel een album gemaakt dat zich in het archief van de ridderschap bevindt, maar slechts zesentwintig fo-
to’s bevat, waaronder foto’s van leden die in 1862 al overleden waren.210 De bedoeling van het bestuur 
om de ridderschap naar binnen, maar wellicht ook naar buiten op een chique manier, voorzien van adel-
lijke distinctieven te presenteren, kreeg weinig ondersteuning vanuit de leden. Er is dan ook geen nieuwe 
poging in deze richting ondernomen. Wel zegde de ridderschap in 1902 toe dertig exemplaren (op een 
ledenbestand van zevenentwintig leden) af te nemen van een publicatie, een ‘prachtwerk’, gebaseerd op 

                                                   
205 Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 2, notulen van 3 oktober 1865, 3 oktober 1871, 3 oktober 1876, 4 oktober 1881; inv.nr. 6, Brief van de 
ridderschap van Gelderland van 6 oktober 1901, jaarverslag Nederlandsche Adelsvereeniging 1901; inv.nr. 7, notulen van 19 september 1865, 11 
september 1886, 4 mei 1991, 1 april 1895; inv.nr. 16, Correspondentie, 1867-1929, brief van de Nederlandsche Adelsvereeniging van 10 oktober 
1914. 
206 Zoals blijkt uit stukken in het archief van de Overijsselse ridderschap heeft de Utrechtse ridderschap de poging tot instelling van een distinctief 
voortgezet. Mensema, Inventaris, 27. 
207 Mensema, ‘Inleiding’, 9-10; Mensema, Inventaris, 27; Mensema, ‘Van ridderschap naar “zedelyk ligchaam”’, 138. De ridderschap van Over-
ijssel zag af van het zenden van een deputatie omdat zoals A. baron van Dedem in de vergadering opmerkte: ‘bij de van ouds bestaande democra-
tische neigingen van het Huis van Oranje er alle kans bestaat, dat eene deputatie der Ridderschap achtergesteld zal worden bij die eener werklie-
denvereniging’. Ook de Gelderse ridderschap betwijfelde of de ridderschappen als ‘stand’ zouden worden toegelaten. 
208 Ketelaar-de Vries Reilingh, ‘Nederlandse Adelsvereniging’, 18, 21, 37-38. Het Nederlandsch Adelsfonds was het fonds van de NAV. Via de 
damespenning konden adellijke vrouwen de vereniging ondersteunen door jaarlijks een bepaald bedrag te betalen. 
209 In 1877 werd het geschenk nog begroot op f 850 en in 1878 op f 800. Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 2, notulen 2 oktober 1877, 1 oktober 
1878, 7 oktober 1879, 5 oktober 1880; inv.nr. 6, Brief van de ILVB van 15 november 1875; inv.nr. 7, notulen van 5 oktober 1892. 
210 Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 2, notulen van 6 oktober 1863, 3 oktober 1865, 1 oktober 1867; inv.nr. 7, notulen van 30 september 1862, 19 
september 1865, 17 september 1867, 1 oktober 1875; inv.nr. 18, Album met foto's van leden Ridderschap, 19e eeuw.  
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de ledenlijst van 1901. Het betreft de publicatie van Wildeman en Van Sasse van Ysselt, De ridderschap 
van Noord-Brabant. De auteur is de genealoog M.G. Wildeman en het lid van de ridderschap A.F.O. van 
Sasse van Ysselt verzorgde de inleiding.211 Vorenstaande beslommeringen betreffende de cadeaus voor 
de ILVB en het portrettenalbum laten zien dat de ridderschap ook na 1850 nog steeds een typisch adel-
lijke vergadercultuur kende waarin veel tijd werd ingeruimd voor ceremoniële en in onze ogen onbenul-
lige zaken.212 

 
 
Overzicht 12.21 Analyse van de bestuursverkiezingen in de ridderschap van Noord-Brabant in de pe-
riode 1850-1918 
 
1. Aandeel van de leden in het bestuur. 

Naar aanleiding van de lange bestuursperiode van een aantal leden kan de vraag gesteld worden in hoe-
verre het bestuur een gesloten bastion was of juist openstond voor nieuw bloed. Om deze vraag te be-
antwoorden kan in de eerste plaats vastgesteld worden welk deel van de leden op enig moment deel uit-
maakte van het bestuur. Van 1852 tot en met 1918 telde de ridderschap gemiddeld vierentwintig leden en 
kende zes bestuursfuncties, zodat gemiddeld een kwart van de leden bestuurslid had kunnen zijn. In die 
jaren heeft een derde van de leden daadwerkelijk deel uitgemaakt van het bestuur. 

2. De invloed van religie op de samenstelling van het bestuur. 
Het gaat bij de bestuursleden vooral om rooms-katholieken want van de achtentwintig protestanten die 
van 1850 tot en met 1918 lid van de ridderschap waren, zijn er maar zes lid van het bestuur geweest 
(21%).213 Wel functioneerde een protestant gedurende de jaren tachtig en negentig van de negentiende 
eeuw als ondervoorzitter respectievelijk secretaris terwijl de ridderschap in die jaren gemiddeld 2,5 pro-
testants lid telde. De ridderschap heeft na 1850 in de praktijk op een korte periode na geen protestantse 
voorzitter meer gehad, maar tot het begin van de twintigste eeuw was er wel vrijwel steeds een protestant 
ondervoorzitter of secretaris. Dit kan enerzijds betekenen dat religie niet van invloed was op de keuze 
voor een bestuurslid of minder gewicht in de schaal legde dan andere aspecten, zoals bekwaamheid. Het 
kan anderzijds zo zijn dat religie juist wel van belang was omdat de leden door de keuze van een protes-
tants bestuurslid hun onderlinge verbondenheid tot uitdrukking wilden brengen. Op basis van de opmer-
kingen bij de punten 1 en 2 kan voorlopig geconcludeerd worden dat er geen sprake lijkt te zijn geweest 
van een bestuurlijk bastion. 

3. Bestuursverkiezingen. 
Een aanwijzing voor het bestaan van een bestuurlijke bastion kan ook uit de bestuursverkiezingen zelf 
afgeleid worden. Zittende leden werden herkozen en dat had kunnen leiden tot een gering aantal be-
stuurswisselingen, maar een aantal leden heeft vanwege ouderdom maar korte tijd deel uitgemaakt van 
het bestuur. Nieuwe kandidaten voor een bepaalde functie kregen meestal de overgrote meerderheid van 
de stemmen. Een uitzondering was bijvoorbeeld in 1870 de verkiezing van de ondervoorzitter. Het be-
stuurslid G. van Beresteijn kreeg toen zeven stemmen en de ‘nieuweling’ E.J.P. van Meeuwen vier 
stemmen. De laatste werd daarna alsnog met grote meerderheid tot bestuurslid gekozen. Ook de verkie-
zingen in 1880 geven een wat afwijkend beeld te zien. Ondervoorzitter G. van Beresteijn werd toen met 
negen stemmen tot voorzitter gekozen, maar ook de secretaris J.G.H.A. van Hugenpoth, het bestuurslid 
J.B.A.J.M. Verheyen en de ‘nieuweling’ P.M.F. van Meeuwen kregen één stem. Daarna volgde de ver-
kiezing met overgrote meerderheid van J.G.H.A. van Hugenpoth tot ondervoorzitter. In dat jaar moest 
men ook een nieuw bestuurslid kiezen. In totaal vier mannen kregen stemmen en wel de ‘nieuweling’ 
J.H.M.J. de Grez negen stemmen en de ‘nieuwelingen’ P.M.F. van Meeuwen, T.E.J.H. van Grotenhuis 
van Onstein en M.A. Snoeck elk één stem. Uit het voltallige bestuur kozen de leden het net gekozen lid 
De Grez tot secretaris met zeven van de twaalf stemmen. Blijkbaar waren bestuurswisselingen vanaf de 
jaren zeventig geen ‘automatisme’ meer, zoals ook nog te zien is aan de verkiezing van een nieuw be-
stuurslid in 1884, toen P.M.F. van Meeuwen dan toch met zeven stemmen bestuurslid werd, maar ook 
M.A. Snoeck en J.M.W.E. de la Court stemmen vergaarden. Deze beide mannen traden in de jaren ne-
gentig alsnog tot het bestuur toe.214 Het kan zijn dat de toestroom van nieuwe leden in de jaren zeventig 
en tachtig voor nieuwe verhoudingen zorgde. 

4. Argumenten voor de verkiezing van bestuursleden. 
Mannen die in eerste instantie niet werden verkozen gingen op een later tijdstip meestal toch deel uitma-
ken van het bestuur. Wie waren zij? Hadden zij om wat voor reden dan ook een streepje voor? Om die 
vraag te beantwoorden is ten eerste onderzocht of verwantschap van invloed kan zijn geweest. Tijdens 

                                                   
211 Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 6, voorbereiding vergadering 7 oktober 1902, jaarrekening 1901-1902. Zie voor Wildeman Gietman, ‘Heraut 
van de oude orde’. 
212 Zie voor deze vergadercultuur vóór 1850 bijvoorbeeld pagina 435-436. 
213 De twee leden die tot voorzitter verkozen zijn maar eigenlijk niet als zodanig hebben gefunctioneerd, zijn in beide gevallen niet meegerekend. 
214 Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 2, notulen van 4 oktober 1870, 5 oktober 1880 en 7 oktober 1884. 
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de verkiezing van sommige nieuwe bestuursleden was een broer en/of een zwager aanwezig in de verga-
dering. Andere nieuwe bestuursleden onderhielden een andere verwantschapsrelatie met één of twee an-
dere leden. H.J.J. van Rijckevorsel van Kessel is te beschouwen als de opvolger van zijn broer F.G.J. van 
Rijckevorsel van Kessel, P.M.F. van Meeuwen was de zoon van het oud-bestuurslid E.J.P. van Meeuwen 
en J.M.W.E. de la Court van oud-bestuurslid L.J.A.A. de la Court. F.X.J.M. Verheyen ten slotte was de 
broer van oud-bestuurslid J.B.A.J.M. Verheyen. Soms heeft dus meer dan één telg van een geslacht deel 
uitgemaakt van het bestuur, maar dit zal niet doorslaggevend zijn geweest. 
Een andere bepalende factor bestond wellicht uit de algemene maatschappelijke positie van de gekozen 
bestuursleden. Vier maal kozen de leden van de ridderschap een man die op dat moment te beschouwen 
is als een centrale bestuurder.215 Eén van deze bestuurders was tevens lid van Gedeputeerde Staten. 
Daarnaast bevond zich onder de nieuwe bestuursleden twee keer een lid van Provinciale Staten en een 
lid van de Eerste Kamer. Voorts kozen de leden twee maal de burgemeester van ’s-Hertogenbosch en 
drie keer een man die ook bestuurslid was van de ILVB. Omdat er ook bestuursleden gekozen werden 
die niet een zo vooraanstaande maatschappelijke of bestuurlijke positie bekleedden, is zo’n positie niet 
altijd doorslaggevend geweest bij een bestuursverkiezing. In die gevallen was de betrokkenheid bij de 
ridderschap van de kandidaten waarschijnlijk belangrijk. Een groot deel van de trouwe bezoekers van de 
vergaderingen ging op enig moment ook deel uitmaken van het bestuur. 

 
 
Overzicht 12.22 Het diner in de ridderschap van Noord-Brabant in de periode 1850-1918216 
 
1. Ontwikkelingen rondom het diner. 

De leden van de Brabantse ridderschap kwamen vóór 1850 niet alleen bij elkaar voor de jaarlijkse ver-
gadering maar ook voor het aansluitende diner. Vanaf 1852 vond er ’s middags na de vergadering ook 
een ‘vriendschappelijke disch’ plaats. Dit diner was wellicht belangrijker dan de vergadering zelf. In 
1855 week men bijvoorbeeld af van de in het reglement voorgeschreven vergaderdatum omdat het van-
wege het dan te houden tiende Nederlandsch Landhuishoudkundig congres moeilijk zou zijn een ‘fat-
soenlijk diner te organiseren’. Daarnaast waren verschillende (bestuurs)leden betrokken bij de organisa-
tie van dit congres of namen er aan deel.217 
Ondanks het belang dat de ridderschap hechtte aan het diner, liep de belangstelling ervoor terug. Daarom 
besloot men in de jaren zestig van de negentiende eeuw dat ieder lid voortaan een erkend edelman als 
gast mocht uitnodigen.218 Waarschijnlijk namen er ook voor dat jaar al gasten aan het diner deel. In 1854 
en 1855 werden 25 couverts in rekening gebracht terwijl er maar 13 respectievelijk 16 leden bij de ver-
gadering aanwezig waren en in 1864 was namens de ridderschap van Gelderland een gast aanwezig. In 
de jaren veertig spendeerde de ridderschap zo’n f 200 (€ 2.015)219 per jaar aan het diner. Dit bedrag is in 
de loop der tijd waarschijnlijk gestegen. In 1873 was het kassaldo van ruim f 485 (€ 4.860) in ieder geval 
nog ruim voldoende om hiervan het diner te betalen en in 1883 gold dat voor een kassaldo van ruim         
f 600 (€ 6.715). In het begin van de twintigste eeuw overwoog het bestuur de bijdrage van f 400             
(€ 4.825) te verhogen omdat er anders wellicht bezuinigd moest worden. De ridderschap dineerde toen al 
geruime tijd in het Zwanenbroedershuis en moest zelf voor de catering zorgen. Het eten werd geleverd 
en geserveerd door banketbakkerij-kokerij L. Rooswinkel, terwijl de ridderschap zelf zorgde voor de 
drank en rookwaren.220 De wijnen en champagne betrok men in 1906 van de wijnzaak van het oud-lid 
J.M.W.E. de la Court omdat men zich hiertoe verplicht voelde.221 

2. Gasten bij het diner. 
Vanaf het moment dat de leden van de ridderschap elk een gast mochten uitnodigen, is gedurende een 
aantal jaren de gastenlijst opgenomen in de notulen en zijn van latere jaren de tafelschikkingen bewaard. 
Op basis daarvan kan vastgesteld worden wie als gast werden uitgenodigd. Voor de analyse zijn de gas-
ten ingedeeld in drie categorieën. Ten eerste de gasten die in het jaar dat ze te gast waren in een verwant-
schapsbetrekking stonden met een lid van de ridderschap; ten tweede gasten uit de overige adel in 
Noord-Brabant en ten derde overige gasten. De verdeling van de gasten over deze categorieën levert het 

                                                   
215 Zie voor het begrip ‘centrale bestuurder’ Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk. 
216 Dit overzicht is gebaseerd op de volgende archiefstukken: Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 2, notulen van 17 augustus 1852, 4 oktober 1864, 
3 oktober 1865, vergaderingen 1867 tot en met 1885; inv.nr. 6, bijlagen vergadering van 2 oktober 1906; inv.nr. 7, notulen van 2 juni 1855; 
inv.nr. 15, Lijsten van plaatsen waar leden Ridderschap gezeten zijn (tafelschikking) bij officiële maaltijden, 1899-1913. 
217 Verslag Landhuishoudkundig congres. Het congres werd gehouden van 19 tot en met 23 juni 1855 en de belangrijkste sociëteiten en logemen-
ten in de stad stonden ter beschikking van de deelnemers aan het congres. In de lokaliteit waar de ridderschap dineerde, het Brabantsch-
Koffijhuis, werd dagelijks een open tafel gehouden. 
218 Reglement Noord-Brabant (1923), 25. 
219 De bedragen tussen haakjes in dit punt vertegenwoordigen de huidige waarde en zijn berekend met behulp van www.iisg.nl/hpw/calculate.php. 
220 De winkel van L. Rooswinkel was een deftige banketbakkerij-kokerij. www.bossche-encyclopedie.nl/straten/steenweg,%20hooge.htm (ge-
raadpleegd 24 november 2012). 
221 In een briefje van voorzitter P.M.F. van Meeuwen van 20 september 1906 lezen we: ‘De oude heer de la Court hecht zeer veel aan zijn wijn-
zaak, zoodat de familie, om hem tevreden te stellen, ze voorlopig aanhoudt. Daar mede zijn wij er aan vast.’ 
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volgende beeld op. Vanaf eind jaren zestig tot midden jaren tachtig mocht de ridderschap gemiddeld tien 
gasten aan het diner begroeten, waarbij het aantal gasten vanaf eind jaren zeventig wat hoger was dan 
daarvoor, met als hoogste aantal vijftien gasten in 1879. Er bevonden zich gemiddeld vijf verwanten on-
der de gasten, vier Brabanders en één gast uit de categorie ‘overigen’. De toename van het aantal gasten 
komt vooral doordat er in de jaren tachtig meer edellieden uit Noord-Brabant aanwezig waren en in 
sommige jaren ook meer mannen uit de categorie ‘overigen’. Deze laatste categorie bestaat onder ande-
ren uit militairen en verwanten van buiten de provincie. Onder de verwanten vinden we wel bloedver-
wanten, vooral zonen en in mindere mate broers en neven, maar geen aanverwanten. Wellicht is het di-
ner te beschouwen als een ‘kweekvijver’ voor toekomstige leden want onder de gemiddeld tien gasten 
bevonden zich gemiddeld vier toekomstige leden, zowel verwanten als andere Brabantse edelen. Vanaf 
het einde van de jaren negentig van de negentiende eeuw tot halverwege het tweede decennium van de 
twintigste eeuw is het aantal gasten met gemiddeld zestien per jaar aanzienlijk hoger dan in de periode 
daarvoor. Wel bestaat ook in deze periode de helft van de gasten uit verwanten. Verder namen er meer 
edelen van buiten Noord-Brabant deel aan het diner. Evenals in de eerste periode ging ongeveer 40% van 
de gasten op een later tijdstip deel uitmaken van de ridderschap. In beide perioden was de Commissaris 
van de provincie een regelmatige gast. Het grootste verschil tussen beide perioden, behalve het totaal 
aantal gasten, bestaat uit de samenstelling van de groep verwanten. In de twee periode bestond de groep 
gasten voor een groter deel uit broers maar vooral uit meer aanverwanten en dan met name schoonzoons. 

 
 
Overzicht 12.23 Het fonds van de ridderschap van Noord-Brabant in de periode 1850-1918222 
 
1. Investeringen ten behoeve van het fonds. 

In begin jaren vijftig van de negentiende eeuw nam de ridderschap de effecten van het fonds weer in ei-
gen beheer en bewaarde deze in een ijzeren brandkist ten huize van de secretaris/thesaurier. In het re-
glement van 1852 kreeg het bestuur ruime mogelijkheden om de gelden van het fonds op verschillende 
manieren te beleggen. In 1853 deed men dan ook een vergeefse poging om onroerende goederen aan te 
kopen. De bewoordingen in de notulen, waarin steeds over “effecten” wordt gesproken, maken het waar-
schijnlijk dat het bestuur ook in andere fondsen belegde dan het grootboek van de nationale schuld. In 
1877 werd in de vergadering voorgesteld om binnenlandse effecten aan te kopen en daarom mogen we 
veronderstellen dat men ook buitenlandse effecten aankocht. In 1888 stelde het bestuurslid P.M.F. van 
Meeuwen voor om twee aandelen te kopen van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. 
Met deze investeringen bewandelde de Brabantse ridderschap een ander pad dan de Overijsselse. Daar 
hield men het volgens de archiefstukken bij inschrijvingen in het grootboek van de nationale schuld en 
besloot men pas in 1901 tot andere beleggingen om zo het fonds op peil te houden.223 

2. Uitkeringen uit het fonds. 
De in 1852 vastgestelde bestemming van de opbrengsten van het fonds heeft aanvankelijk niet tot een 
uitkering geleid. Omdat er geen uitkeringen plaatsvonden, gebruikte men het batig saldo telkens weer 
voor de aankoop van effecten teneinde het kapitaal van het fonds te vergroten. Het bestuur wilde een 
deel van het fonds toch gebruiken voor een uitgave in de geest van het fonds en stelde in 1870 voor om    
f 600 (€ 6.440) bij te dragen aan de aankoop van een tent van f 800 (€ 8.585) voor het Rode Kruis. Na 
enige discussie wees de vergadering dit voorstel echter af. 
De uitbreiding in het reglement van 1881 van de bestemming van het fonds met een studiebeurs leidde al 
in 1884 tot een uitkering.224 In dat jaar stelde het bestuurslid J.B.A.J.M. Verheyen voor om gedurende 
drie jaar een uitkering van f 400 (€ 4.660) te verstrekken aan J.B.W. van Hugenpoth ten behoeve van zijn 
studie aan de Hogeschool te Leiden.225 Verheyen beargumenteerde zijn voorstel met de opmerking dat 
iemand van adel dikwijls aan de Hogeschool meer moest doen dan hem aangenaam was om zijn stand op 
te houden en dat de uitkering volledig voldeed aan de bedoeling van het reglement. Ondervoorzitter G. 
van Beresteijn meldde dat de moeder, douairière J.B.E. Van Hugenpoth van Stockum-Rouppe van der 
Voort, er geen bezwaar tegen had. De uitkering werd door de vergadering met algemene stemmen toege-

                                                   
222 Dit overzicht is gebaseerd op de volgende archiefstukken: Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 2, notulen van 21 juni 1853, 20 juni 1854, 4 
oktober 1870, 2 oktober 1877, 7 oktober 1884; inv.nr. 6, bijlagen bij vergadering van 2 oktober 1906; inv.nr. 7, notulen van 13 juni 1854, 3 juli 
1855, 20 september 1870, 12 september 1884, 13 september 1887, 17 september 1888; 305, VdMdlC, inv.nr. 1127, Studiebeurs van ridderschap 
van Noord-Brabant, voor Emanuel M. de la Court, 1906 – 1910. 
223 Mensema, Inventaris, 31; Mensema, ‘Van ridderschap naar “zedelyk ligchaam”’, 142. 
224 Uit een brief van 4 september 1906 van voorzitter P.M.F. van Meeuwen aan secretaris/thesaurier M.A. Snoeck valt af te leiden dat de regle-
mentswijzigingen van 1881 wellicht zijn aangebracht met het oog op de studiebeurs voor J.B.W. van Hugenpoth, hoewel de notulen anders 
vermelden. Van Meeuwen schrijft namelijk: ‘immers wij ouden herinneren ons, dat no 2 in artikel 16 [17] gebracht is, om aan Jan v Hugenpoth 
eene bijdrage ad studia te verleenen. Doch diens moeder was niet “behoeftig” zooals het oude art 17 vergde en daarom zijn én nr 1 én nr 2 van art. 
16 [17] veranderd.’ 
225 J.B.W. van Hugenpoth was de zoon van het vroegere lid J.B.C.J.C.C.M. van Hugenpoth van Stockum en kleinzoon van de vroegere voorzitter 
J.B.J.H.O.A. van Hugenpoth van Stockum. Zelf werd hij in 1905 lid van de ridderschap. 
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kend en in 1887 nog een keer verlengd. In 1906 verzocht het oud-lid J.M.W.E. de la Court om een jaar-
lijkse uitkering van f 400 (€ 4.720) voor zijn zoon E.M.J.F. L.G. de la Court ten behoeve van zijn oplei-
ding tot notaris.226 Voorzitter P.M.F. van Meeuwen was echter van mening dat deze aanvraag niet viel 
onder lid 2 van artikel 17 maar onder lid 1, dat immers voorzag in een uitkering aan in minder gunstige 
financiële omstandigheden verkerende ongehuwde afstammelingen van (vroegere) leden. In het artikel 
stond niet dat deze (vroegere) leden overleden moesten zijn. De minder gunstige financiële omstandig-
heden omschrijft Van Meeuwen als volgt: ‘De familie is bepaald nooddruftig. Mevrouw deelde mij me-
de, dat huishuur en belastingen betaald, zij overhielden om al het overige te voldoen fl. 1700 (€ 20.060). 
Zij beriep zich op mijn schoonzoon Jan van Hugenpoth, die het verhaal bevestigde.’ Deze omstandighe-
den waren het gevolg van het faillissement in 1903 van De la Court.227 De la Court junior kreeg zijn uit-
kering inderdaad niet als studiebeurs. In 1909 volgde nog een uitkering gedurende 2,5 jaar ten behoeve 
van een studie in de rechtswetenschappen.228 
Mensema stelt dat de ridderschap van Overijssel niet scheutig was met het toekennen van dotaties omdat 
de eerste verantwoordelijkheid lag bij de families. Toch lijkt de ridderschap van Overijssel veel guller te 
zijn geweest dan die van Noord-Brabant. Al vanaf 1841 (tot 1855) ondersteunde de ridderschap een we-
duwe ten behoeve van de opvoeding van haar kinderen. Hoewel het reglement van 1873 vooral inzet op 
de ondersteuning van de opvoeding van mannelijke nakomelingen, ontvingen vooral vrouwen een uitke-
ring. Daarbij ging men zelfs zover dat een freule wier voorouders nooit in de ridderschap van Overijssel 
‘verschreven’ waren geweest, gedurende 25 jaar een dotatie ontving. Gezien de uitkeringen die de rid-
derschap na 1918 verstrekte, speelden continuïteit en de ‘verheffing’ van voor 1852 beschreven geslach-
ten door middel van het bevorderen van een fatsoenlijk opvoeding van mannelijke leden een belangrijke 
rol in de beleving van de ridderschapsleden.229 

                                                   
226 De la Court junior had zijn vooropleiding genoten aan het Sint Willibrorduscollege te Katwijk en volgens een verklaring van de leraren van dit 
instituut waren zijn talenten ruimschoots voldoende voor het volgen van een academische studie. 
227 Zie voor dit faillissement Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk, 114-117. Het gezin bestond in 1906 waarschijnlijk uit vader en moeder De la 
Court, vier nog ongehuwde dochters en de zoon voor wie de uitkering werd aangevraagd.  
228 In 1910 had E.M.J.F.L.G. de la Court zijn opleiding tot notaris blijkbaar nog steeds niet voltooid want Van Meeuwen schreef hem deze studie 
af te ronden alvorens aan een rechtenstudie te beginnen. De la Court overleed in 1917 in Utrecht in het bezit van de meestert itel en was toen 
werkzaam als kandidaat-notaris. 
229 Mensema, ‘Van ridderschap naar “zedelyk ligchaam”’, 139-146; Mensema, Inventaris, 29. 
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TABEL 12.1 OVERZICHT VAN DE ADMISSIES IN DE RIDDERSCHAP VAN NOORD-BRABANT VAN 1816 TOT EN MET 1849, OP CHRONOLOGISCHE VOLGORDE 

Naam Adelsverlening Admissie Rel. Woonplaats Brabander Lft. Beroep/functie Toevoegingen 
Srt Titel Datum 

J.M. Singendonck Ve Jhr. 27-9-1817 2-6-1818 Prot. Nijmegen Geen 49 Burgemeester van 
Langel en Dieden 

Vanaf 17e eeuw Nijmeegs rege-
ringsgeslacht, 1724 h. Dieden, 
burgemeester van Nijmegen  

A.F. Speelman Ve Jhr. 27-9-1817 2-6-1819 Prot. Boxtel Brabander 34 Burgemeester van 
Boxtel 

1717 h. Nuland, 1740 h. Heeswijk 
en Dinther, bijlage 2 tabel 2.14 

W.A.A.L. von Geusau I Jhr. 8-7-1816 1-6-1821 Prot. Sint-
Michielsgestel Geen 37 

Burgemeester van 
Sint-
Michielsgestel 

Provisioneel burgemeester van Sint-
Michielsgestel, bijlage 2 tabel 2.13 

J. Bowier1 Ve Jhr. 5-9-1821 31-5-1822 Prot. Rosmalen Brabander 29 Subst.-officier M. Bowier in bijlage 2 tabel 2.12 en 
H. Bowier in bijlage 2 tabel 2.14 

J.F. de van der Schueren2 en 3  I Ridder 19-2-1821 31-5-1822 R.K. Vught Brabander 24  bijlage 2 tabel 2.13 
L.J.H. de van der Schueren2 en 3 I Ridder 19-2-1821 31-5-1822 R.K. Vught Brabander 22  bijlage 2 tabel 2.13 

M.A.J. van der Beken Pasteel Ve Jhr. 17-10-1822 2-6-1823 R.K. Eindhoven Brabander 
door huwelijk 34 Advocaat 1823 h. Aalst, bijlage 2 tabel 2.14 

H.B. Martini 2 en 3 

 Ve Jhr. 29-8-1822 2-6-1823 Prot. Vught Oud-Brabants 54 Lid Eerste Kamer bijlage 2 tabel 2.14 
 

A. Martini2 en 3 Ve Jhr. 29-8-1822 2-6-1823 Prot. Vught Oud-Brabants 31 Controleur belas-
tingen H.B. Martini in bijlage 2 tabel 2.14 

P.E.A. de la Court2 en 3 Ve Jhr. 17-6-1823 31-5-1824 R.K. ‘s-Hertogenbosch Brabander 63 Adm. ’s Rijks 
schatkist bijlage 2 tabel 2.14 

F. van Harencarspel Eckhardt Ve Jhr. 5-11-1825 31-5-1826 Prot. ‘s-Hertogenbosch Geen 42 Insp.-gen. regi-
stratie bijlage 2 tabel 2.14 

M.B.W. de Jonge van Zwijnsber-
gen3 Ve Jhr. 1-10-1825 31-5-1826 Prot. Helvoirt Geen, moeder 

Brabantse 35 Burgemeester van 
Helvoirt 

bijlage 2 tabel 2.14, 1820 k. 
Zwijnsbergen 

J. van Beresteijn2 

 Ve Jhr. 1-10-1825 31-5-1827 Prot. Vught Oud-Brabants 49 Burgemeester van 
Vught bijlage 2 tabel 2.14 

G. van Beresteijn2 Ve Jhr. 1-10-1825 31-5-1827 Prot. Vught Oud-Brabants 23 Grondeigenaar bijlage 2 tabel 2.14 

L.J.A.A. de la Court2 en 3 Ve Jhr. 17-6-1823 2-6-1828 R.K. ’s-Hertogenbosch Brabander 33 Advocaat P.E.A. de la Court in bijlage 2 tabel 
2.14 

J.P.J.A. de la Court2 en 3 Ve Jhr. 17-6-1823 2-6-1828 R.K. Eindhoven Brabander 28 Advocaat P.E.A. de la Court in bijlage 2 tabel 
2.14 

J.F. de Kuijper2 en 3 Ve Jhr. 4-7-1829 25-5-1830 R.K. Veghel Geen, moeder 
Brabantse 41 Grondeigenaar bijlage 2 tabel 2.14 

A.Th. van Rijckevorsel (van 
Kessel)2 en 3 Ve Jhr. 15-9-1829 25-5-1830 R.K. Vught Oud-Brabants 47 Ontvanger  directe 

belastingen bijlage 2 tabel 2.14 

J.Ph. de Girard de Mielet van 
Coehoorn I Baron 6-4-1828 25-5-1830 Prot. Sint-Oedenrode Geen 35 Militair bijlage 2 tabel 2.13 

W.H. van Thije Hannes2 Ve Jhr. 3-3-1830 25-5-1830 Prot. ‘s-Hertogenbosch Geen 56 Wethouder van  
‘s-Hertogenbosch bijlage 2 tabel 2.14 
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Naam Adelsverlening Admissie Rel. Woonplaats Brabander Lft. Beroep/functie Toevoegingen 
Srt Titel Datum 

J.J. Melvill van Carnbee Ve Baron 16-9-1815 1-6-1831 Prot. ‘s-Hertogenbosch Geen 55 (Gep.) militair 

1796 h. Op- en Neder-Andel, 
staatsraad 1807, adjudant Lodewijk 
Napoleon, waarnemend raad Neder-
lands-Indië 

E.V.A. Martini2 en 3 Ve Jhr. 29-8-1822 1-6-1831 Prot. Rio de Janeiro Oud-Brabants 35 Diplomaat H.B. Martini in bijlage 2 tabel 2.14 

J.O. de Jong van Beek en Donk3 Ve Jhr. 30-6-1831 30-5-1832 Prot. Eindhoven Oud-Brabants 25 Advocaat J. de Jong van Beek en Donk in 
bijlage 2 tabel 2.14 

F.X. Verheyen2 en 3 Ve Jhr. 13-10-1831 30-5-1832 R.K. ‘s-Hertogenbosch Oud-Brabants 53 Griffier Provincia-
le Staten bijlage 2 tabel 2.14 

H.M. de Kock Ve Baron 10-1-1835 1-6-1836 Prot.  Brabander 57 

(Gep.) militair of 
Minister van 
Binnenlandse 
Zaken 

Voorouders officiële functies in 
Heusden, functies in Bataafse Tijd, 
lt.-gouverneur-gen. Ned. Indië 

C.D.E.J. Bangeman Huijgens2 Ve Jhr. 19-6-1830 1-6-1837 Prot. Sint-Oedenrode/ 
Kopenhagen Brabander 64 Minister-

plenipotentiaris bijlage 2 tabel 2.14 

C.G.I. van Boecop2 E Baron 30-11-1822 1-6-1837 Prot. Limburg Geen 56 
Provinciaal com-
mandant in Lim-
burg 

Familie bezat door huwelijk vader  
goederen in Breda, hoge militair in 
Fransen en Nederlandse dienst 

H.A. van Thije Hannes2 Ve Jhr. 3-3-1830 1-6-1837 Prot. ‘s-Hertogenbosch Geen 32 Subst.-officier W.H. van Thije Hannes in bijlage 2 
tabel 2.14 

P.A. van Meeuwen2 en 3 Ve Jhr. 23-7-1834 1-6-1839 R.K. ‘s-Hertogenbosch Oud-Brabants 67 Lid Tweede 
Kamer bijlage 2 tabel 2.14 

C.H.G.J. van  Oldeneel tot  
Oldenzeel3 E Baron 13-5-1826 1-6-1839 R.K. Oosterhout Geen 36 Ontvanger directe 

belastingen 
Oude Overijsselse adel, gehuwd 
met dochter oud-gouverneur 

A.J.L. van den Bogaerde van 
Terbrugge E4 Baron 20-03-1830 1-6-1840 R.K. Heeswijk Geen 52 Gouverneur van 

Noord-Brabant 

Oud Vlaams geslacht, voorvaderen 
schepen in Brugge, div. functies in 
Oost-Vlaanderen 

E.J.P. van Meeuwen2 en 3 Ve Jhr. 23-7-1834 1-6-1841 R.K. ‘s-Hertogenbosch Oud-Brabants 38 Advocaat-gen. P.A. van Meeuwen in bijlage 2 
tabel 2.14 

E.J. van Rijckevorsel van Kessel2 

en 3 Ve Jhr. 15-9-1829 1-6-1841 R.K. ‘s-Hertogenbosch Oud-Brabants 28 Ontvanger van 
belastingen 

A.Th. van Rijckevorsel (van Kes-
sel) in bijlage 2 tabel 2.14 

J.J. Smits (van Eckart)2 en 3 Ve Jhr. 10-5-1841 1-6-1842 R.K. Eindhoven Oud-Brabants 61 Lid van Provincia-
le Staten bijlage 2 tabel 2.14 

E.J.C.M. de Kuijper2 en 3 Ve Jhr. 4-7-1829 1-6-1842 R.K. ‘s-Hertogenbosch 
Brabander, 
door huwelijk 
vader 

25 Advocaat J.F. de Kuijper in bijlage 2 tabel 
2.14 

J.M. van Boecop2 E Baron 19-11-1824 1-6-1843 Prot. Breda Geen 44 Controleur post-
kantoor Neef van C.G.I. baron van Boecop 

J.G.H.A. van Hugenpoth1 en 2 en 3 E Baron 28-1-1838 1-6-1843 R.K. ‘s-Hertogenbosch 
Brabander, 
door huwelijk 
vader 

31 Griffier rechtbank Neef van J.B.J.H.O.A. van Hugen-
poth van Stockum 

Ch.P. de Senarclens de Grancy1 B Jhr. 28-8-1814 1-6-1843 Prot. Vught Brabander 27 Ontvanger van 
belastingen 

O.A.M.W. de Senarclens de Grancy 
in bijlage 2 tabel 2.12 
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Naam Adelsverlening Admissie Rel. Woonplaats Brabander Lft. Beroep/functie Toevoegingen 
Srt Titel Datum 

L.J.B. van Sasse van Ysselt1 en 3 B Jhr. 28-8-1814 1-6-1843 R.K. Boxmeer Brabander 33 Particulier L.F.J.J.J. van Sasse van Ysselt in 
bijlage 2 tabel 2.12 

F.G.J. van Rijckevorsel van  
Kessel2 en 3 Ve Jhr. 15-9-1829 2-6-1846 R.K. ‘s-Hertogenbosch Oud-Brabants 30 Subst.-officier A.Th. van Rijckevorsel (van Kes-

sel) in bijlage 2 tabel 2.14 

J.Th.A. Smits van Eckart2 en 3 Ve Jhr. 10-5-1841 2-6-1846 R.K. Eindhoven Oud-Brabants 25 Particulier J.J. Smits (van Eckart) in bijlage 2 
tabel 2.14 

J.B.A.J.M. Verheyen2 en 3 Ve Jhr. 13-10-1831 2-6-1846 R.K. ‘s-Hertogenbosch Oud-Brabants 28 Secretaris van ‘s-
Hertogenbosch 

F.X. Verheyen in bijlage 2 tabel 
2.14 

R. Bangeman Huijgens2 Ve Jhr. 19-6-1830 1-6-1847 Prot. Vught Brabander 42 Particulier C.D.E.J. Bangeman Huijgens in 
bijlage 2 tabel 2.14 

W.F.E. van der Borch van  
Verwolde B Baron 28-8-1814 1-6-1847 Prot. Ginneken Geen 45 Rentmeester 

domeinen 

Lippische adel, 17e eeuw naar 
Republiek, vader benoemd in 
ridderschap van Gelderland 

T.E.J.H. van Grotenhuis van 
Onstein B Jhr. 28-3-1815 1-6-1847 R.K. Boxmeer Brabander 

door huwelijk 36 Ontvanger  directe 
belastingen 

Gelders geslacht, vader benoemd in 
de ridderschap van Gelderland 

J.B.C.J.C.C.M. van Hugenpoth van 
Stockum1 en 2 en 3 B Baron 28-8-1814 1-6-1847 R.K. Eindhoven Brabander 31 Subst.-officier J.B.J.H.O.A. van Hugenpoth van 

Stockum in bijlage 2 tabel 2.12 

Th.G.H. Smits van Eckart2 en 3 Ve Jhr. 10-5-1841 1-6-1847 R.K. Tongelre Oud-Brabants 23 Grondeigenaar J.J. Smits (van Eckart) in bijlage 2 
tabel 2.14 

C.G. van Hoogenhouck Tulleken Ve Jhr. 1-5-1847 1-6-1849 Prot.  Geen 46 (Ex-)militair 
Gelders-Zeeuws geslacht, schoon-
zoon van J.J. baron Melvill van 
Carnbee 

 
Toelichting: 
1 afstammelingen uit geslachten van benoemde ridderschapsleden 
2 afstammelingen uit geslachten met tussen 1816 en 1849 geadmitteerde ridderschapsleden 
3 afstammelingen uit geslachten met tussen 1850 en 1918 geadmitteerde ridderschapsleden 
4 Van den Bogaerde van Terbrugge was in 1817 benoemd in de ridderschap van Oost-Vlaanderen. 
Legenda: Adelsverlening: Srt: B = benoeming, E = erkenning, I = inlijving, Ve = verheffing; Titel: gevoerde titel bij admissie in de ridderschap; Datum: datum van adelsverlening; Admissie: datum van admissie in de ridderschap; 
Rel.: religie; Woonplaats: woonplaats ten tijde van admissie in de ridderschap; Brabander: aanduiding van de band met de provincie volgens de criteria van Van Meeuwen; Lft.: leeftijd bij admissie; Toevoegingen: criteria die mede 
gebaseerd zijn op de analyse van Van Meeuwen. 
Bron: Naamlijst leden ridderschap (1882); Van Meeuwen, De Ridderschap van Noord-Brabant, 58-69. 
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TABEL 12.2 OVERZICHT VAN DE ADMISSIES IN DE RIDDERSCHAP VAN NOORD-BRABANT VAN 1850 TOT EN MET 1918, OP CHRONOLOGISCHE VOLGORDE 

Naam Adelsverlening Admissie Rel. Woonplaats Brabander Lft. Beroep/functie Toevoegingen 
Srt Titel Datum 

J. de Jonge van Zwijnsbergen2 en 3 Ve Jhr. 10-10-1825 4-10-1859 Prot. Helvoirt 
Brabander 
door huwelijk 
vader 

37 Grondeigenaar M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen 
in bijlage 2 tabel 2.14 

V.F.A.H. de Kuijper2 en 3 Ve Jhr. 4-7-1829 4-10-1859 R.K. Veghel 
Brabander 
door huwelijk 
vader 

37 Burgemeester van 
Veghel 

J.F. de Kuijper in bijlage 2 tabel 
2.14 

P.J.G. Martini2 en 3 Ve Jhr. 29-8-1822 1-10-1861 Prot. Oisterwijk Oud-Brabants 53 Rijksontvanger H.B. Martini in bijlage 2 tabel 2.14 

D.L.W. van Hardenbroek B Baron 28-8-1814 4-10-1864 Prot. Helvoirt Geen 40 Particulier 

Utrechts geslacht, vader benoemd in 
de ridderschap van Utrecht, zwager 
van jonkheer J. de Jonge van 
Zwijnsbergen 

H.F. de Grez3 Ve Jhr. 11-9-1841 3-10-1865 R.K. ‘s-Hertogenbosch Brabander 
door huwelijk 58 Jurist bijlage 2 tabel 2.14 

H.B. Martini van Geffen2 en 3 Ve Jhr. 29-8-1822 4-10-1870 Prot. Vught Oud-Brabants 56 Particulier H.B. Martini in bijlage 2 tabel 2.14 
H.J.J. van Rijckevorsel van 
Kessel2 en 3 Ve Jhr. 15-9-1829 8-10-1872 R.K. ‘s-Hertogenbosch Oud-Brabants 51 Rechter A.Th. van Rijckevorsel (van Kes-

sel) in bijlage 2 tabel 2.14 

J.M.H.J. de Grez3 Ve Jhr. 11-9-1841 8-10-1872 R.K. ‘s-Hertogenbosch 
Brabander 
door huwelijk 
vader 

35 Ambtenaar bij de 
provincie H.F. de Grez in bijlage 2 tabel 2.14 

M.A. Snoeck3 Ve Jhr. 9-4-1839 7-10-1873 Prot. ‘s-Hertogenbosch Brabander 35 Particulier 
Telg uit een geslacht van militairen, 
grootvader functies in Franse Tijd, 
grootvader verheven 

P.M.F. van Meeuwen2 en 3 Ve Jhr. 23-7-1834 6-10-1874 R.K. ‘s-Hertogenbosch Oud-Brabants 37 Advocaat-gen. P.A. van Meeuwen in bijlage 2 
tabel 2.14 

L.C.J.A. van Meeuwen2 en 3 Ve Jhr. 23-7-1834 3-10-1876 R.K. ‘s-Hertogenbosch Oud-Brabants 31 Rechter P.A. van Meeuwen in bijlage 2 
tabel 2.14 

J.C.P.E. van Meeuwen2 en 3 Ve Jhr. 23-7-1834 3-10-1876 R.K.  Oud-Brabants 34 Militair P.A. van Meeuwen in bijlage 2 
tabel 2.14 

C.R.E. van Rijckevorsel2 en 3 Ve Jhr. 18-2-1831 3-10-1876 R.K. ‘s-Hertogenbosch Oud-Brabants 36 Griffier gerechts-
hof 

A.Th. van Rijckevorsel (van Kes-
sel) in bijlage 2 tabel 2.14 (= oom), 
vader wijnhandelaar in Rotterdam, 
h. Rijsenburg 

L.F.C.H.M. de van der  
Schueren2 en 3 I Ridder 19-2-1821 5-10-1880 R.K. ‘s-Hertogenbosch Brabander 39 Wethouder van  

‘s-Hertogenbosch 
J.F. en L.J.H. de van der Schueren 
in bijlage 2 tabel 2.13 

J.M.W.E. de la Court2 en 3 Ve Jhr. 7-6-1823 5-10-1880 R.K. ‘s-Hertogenbosch Brabander 40 Lid Gedeputeerde 
Staten 

P.E.A. de la Court in bijlage 2 tabel 
2.14 

J. Custis I Jhr. 15-5-1862 4-10-1881 R.K. ‘s-Hertogenbosch Geen 76 Particulier bijlage 2 tabel 2.13 

F.X.J.M. Verheyen2 en 3 Ve Jhr. 13-10-1831 4-10-1881 R.K. ‘s-Hertogenbosch Oud-Brabants 52 Vicepresident 
rechtbank 

F.X. Verheyen in bijlage 2 tabel 
2.14 

F.W.H.P.J. Martini van Geffen2 en 

3 Ve Jhr. 29-8-1822 4-10-1881 Prot. Sloten Oud-Brabants 49 Burgemeester van 
Sloten H.B. Martini in bijlage 2 tabel 2.14 
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Naam Adelsverlening Admissie Rel. Woonplaats Brabander Lft. Beroep/functie Toevoegingen 
Srt Titel Datum 

F.J.J.M. van Rijckevorsel2 en 3 Ve Jhr. 18-2-1831 4-10-1881 R.K. Leiden Oud-Brabants 23 Student C.R.E. van Rijckevorsel in bijlage 2 
tabel 12.2 

F.A.G.A. Boreel de Mauregnault E Jhr. 8-7-1816 6-10-1885 R.K. ‘s-Hertogenbosch Geen, moeder 
Brabantse 28 Secretaris militie-

raad 
Vader militair, moeder Vrouwe van 
Asten en Ommel  

W.J.G. van Oldeneel tot  
Oldenzeel2 en 3 E Baron 13-5-1826 6-10-1885 R.K. Oosterhout Geen 46 Rechter C.H.G.J. van Oldeneel tot Olden-

zeel in bijlage 2 tabel 12.1 
C.L.M.E.J.E. Speyart van  
Woerden3 E Baron 15-9-1848 5-10-1886 R.K. Roermond Geen 37 Subst.-officier Vader militair, zwager van jonkheer 

A.F.O. van Sasse van Ysselt 

J.L.E.M. de Kuijper2 en 3 Ve Jhr. 4-7-1829 2-10-1888 R.K. ‘s-Hertogenbosch Brabander 43 Subst.-griffier J.F. de Kuijper in bijlage 2 tabel 
2.14 

P.J.J.S.M. van der Does de 
Willebois3 Ve Jhr. 18-10-1877 7-10-1890 R.K. ‘s-Hertogenbosch Brabander 47 Burgemeester van 

‘s-Hertogenbosch 
J.M.B.J. en P.J.A.M. van der Does 
de Willebois in bijlage 2 tabel 2.14 

J.O. de Jong van Beek en Donk2 Ve Jhr. 30-6-1831 7-10-1890 R.K. Beek en Donk Geen 26 Militair J.de Jong van Beek en Donk in 
bijlage 2 tabel 2.14 

A.A.J.M. Verheyen2 en 3 Ve Jhr. 13-10-1831 6-10-1891 R.K. Groningen Oud-Brabants 60 Notaris F.X. Verheyen in bijlage 2 tabel 
2.14 

J.B.J.N. de van der Schueren2 en 3 I Ridder 19-2-1821 2-10-1894 R.K. ‘s-Gravenhage Geen 53 Raadsheer ge-
rechtshof 

J.F. en L.J.H. de van der Schueren 
in bijlage 2 tabel 2.13 

E.J.V.M. de Kuijper2 en 3 Ve Jhr. 4-7-1829 2-10-1894 R.K. Gennep Brabander 46 Chef controle 
spoorwegen 

J.F. de Kuijper in bijlage 2 tabel 
2.14 

G.J.A. de Senarclens de Grancy1 B Baron 28-8-1814 1-10-1895 Prot. Sint-
Michielsgestel Brabander 41 Grondeigenaar O.A.M.W. de Senarclens de Grancy 

in bijlage 2 tabel 2.12 
B.M.A.A. de Roy van  
Zuidewijn3 Ve Jhr. 9-4-1895 1-10-1895 R.K. ‘s-Hertogenbosch Brabander 56 Griffier rechtbank bijlage 2 tabel 2.14 

E.J.B.J.M. Verheyen2 en 3 Ve Jhr. 13-10-1831 1-10-1895 R.K. Loon op Zand Oud-Brabants 40 Kantonrechter F.X. Verheyen in bijlage 2 tabel 
2.14 

A.F.O. van Sasse van Ysselt1 en 2 Ve Jhr. 28-8-1814 4-10-1898 R.K. ‘s-Hertogenbosch Brabander 46 Rechter L.F.J.J.J. van Sasse van Ysselt in 
bijlage 2 tabel 2.12 

A.A.A.M. van der Does de 
Willebois3 Ve Jhr. 18-10-1877 8-10-1899 R.K. ‘s-Hertogenbosch Brabander 51 Notaris J.M.B.J. en P.J.A.M. van der Does 

de Willebois in bijlage 2 tabel 2.14 

F.X.A. Verheyen2 en 3 Ve Jhr. 13-10-1831 8-10-1899 R.K. ‘s-Hertogenbosch Oud-Brabants 47 Rechter F.X. Verheyen in bijlage 2 tabel 
2.14 

H.F.J.M. Verheyen2 en 3 Ve Jhr. 13-10-1831 8-10-1899 R.K. ‘s-Hertogenbosch Oud-Brabants 39 (Candidaat)notaris F.X. Verheyen in bijlage 2 tabel 
2.14 

C.F. Wesselman van Helmond Ve Jhr. 1-5-1841 2-10-1900 Prot. Helmond Brabander 41 Grondeigenaar C.F. Wesselman in bijlage 2 tabel 
2.14 

A.Th.J. Schade van Westrum Ve Jhr. 23-5-1891 7-10-1902 R.K. ‘s-Hertogenbosch Geen 45 Subst.-griffier 

Vader was burgemeester van Ub-
bergen, zwager van jonkheer 
A.A.A.M. van der Does de Wille-
bois 

J.A. de Jonge van Zwijnsbergen2 

en 3 Ve Jhr. 1-10-1825 7-11-1902 Prot. Teteringen Brabander 41 Pannenbakker M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen 
in bijlage 2 tabel 2.14 
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Naam Adelsverlening Admissie Rel. Woonplaats Brabander Lft. Beroep/functie Toevoegingen 
Srt Titel Datum 

S.J. van Tuyll van Serooskerken1 E Baron 21-3-1822 4-10-1904 Prot. Heeze Geen 30 Grondeigenaar 
Uit zelfde geslacht als J.D. baron 
van Tuyll van Serooskerken (bijlage 
2 tabel 2.12), 1901 h. Heeze  

J.B.W. van Hugenpoth1 en 2 en 3 B Baron 28-8-1814 3-10-1905 R.K. ‘s-Hertogenbosch Brabander 41 Advocaat J.B.J.H.O.A. van Hugenpoth van 
Stockum in bijlage 2 tabel 2.12 

Th.C.M. van Rijckevorsel2 en 3 Ve Jhr. 18-2-1831 3-10-1905 R.K. Den Dungen Oud-Brabants 36 Burgemeester van 
Den Dungen 

C.R.E. van Rijckevorsel in bijlage 2 
tabel 12.2 

Th. Serraris Ve Jhr. 8-10-1842 6-10-1908 R.K. ‘s-Hertogenbosch Geen 63 Procureur-gen. 
Vader afkomstig uit Oost-
Vlaanderen, opperbevelhebber 
Maastricht 

Th.G.M. Smits van Oyen2 en 3 Ve Jhr. 16-12-1909 4-10-1910 R.K. Eindhoven Oud-Brabants 50 Lid Gedeputeerde 
Staten bijlage 2 tabel 2.14 

Th. de Smeth* B Baron 28-8-1814 3-10-1911 Prot. ‘s-Gravenhage Geen 55 Heer van Deurne Th. de Smeth in bijlage 2 tabel 2.12 
A.K.M.G. van Oldeneel tot 
Oldenzeel2 en 3 E Baron 13-5-1826 7-10-1913 R.K. Oosterhout Brabander 34 Griffier rechtbank C.H.G.J. van Oldeneel tot Olden-

zeel in bijlage 2 tabel 12.1 
E.L.M.H. Speyart van  
Woerden3 E Baron 15-9-1848 7-10-1913 R.K. Breda Geen, moeder 

Brabantse 23 Ambtenaar kan-
tongerecht 

C.L.M.E.J.E. Speyart van Woerden 
in bijlage 2 tabel 12.2 

M.W. Snoeck3 Ve Jhr. 9-4-1839 6-10-1914 Prot. Eindhoven Brabander 44 Subst.-officier M.A. Snoeck in bijlage 2 tabel 12.2 

P.L. van Meeuwen2 en 3 Ve Jhr. 23-7-1834 6-10-1914 R.K. ‘s-Gravenhage Oud-Brabants 44 Rechter P.A. van Meeuwen in bijlage 2 
tabel 2.14 

F.G.H. Michiels van Kessenich Ve Jhr. 17-10-1822 3-10-1916 R.K. Roermond Brabander via 
huwelijk 50 Voorzitter Raad 

van Beroep 

Telg uit vooraanstaand Limburgs 
geslacht, zwager van jonkheer P.L. 
van Meeuwen 

 
Toelichting: 
1 afstammelingen uit geslachten van benoemde ridderschapsleden 
2 afstammelingen uit geslachten met tussen 1816 en 1849 geadmitteerde ridderschapsleden 
3 afstammelingen uit geslachten met tussen 1850 en 1918 geadmitteerde ridderschapsleden 
Legenda: Adelsverlening: Srt: B = benoeming, E = erkenning, I = inlijving, Ve = verheffing; Titel: gevoerde titel bij admissie in de ridderschap; Datum: datum van adelsverlening; Admissie: datum van admissie in de ridderschap; 
Rel.: religie; Woonplaats: woonplaats ten tijde van admissie in de ridderschap; Brabander: aanduiding van de band met de provincie volgens de criteria van Van Meeuwen; Lft.: leeftijd bij admissie; Toevoegingen: criteria die mede 
gebaseerd zijn op de analyse van Van Meeuwen. 
Bron: Naamlijst leden ridderschap (1882, 1891, 1896, 1901, 1905, 1912); Reglement Noord-Brabant (1923). 
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TABEL 12.3 OVERZICHT VAN DE GEGEVENS BETREFFENDE DE GEGOEDHEIDSEISEN VAN DE GEADMITTEERDEN IN 
DE RIDDERSCHAP VAN NOORD-BRABANT IN DE PERIODE 1816-1849, OP CHRONOLOGISCHE VOLGORDE 

Naam Datum 
admissie 

Soort goed Plaats Waarde 
in gul-
dens  

Opmerkingen 

J.M. Singendonck 2-6-1818 Landerijen Dieden 12.000  

A.F. Speelman 2-6-1819 h. Jagtlust + 
weilanden Boxtel 15.400 + 

1.598 

Goederen verkocht in 1824. 
Heeft uiteindelijk bedankt in 
1827. 

W.A.A.L. von Geusau 1-6-1821 h. Zegenwerp 
h. Zionsburg 

Vught 
Vught 

55.000 
15.000 

h. Zegenwerp in 1828 ver-
kocht. In 1830 vervangen 
door h. Zionsburg. Heeft in 
1842 bedankt als lid. 

J. Bowier 31-5-1822 h. Coudewater Rosmalen 15.000  

J.F. de van der Schueren  31-5-1822 
Hoeve + 
Landerijen + 
Huis + erf 

Schijndel 
Schijndel 
‘s-Hertogenbosch 

8.200 + 
11.800 + 

6.000 

Bezit samen met zijn broer 
L.J.H. de van der Schueren 

L.J.H. de van der  
Schueren 31-5-1822 

Hoeve + 
Landerijen + 
Huis + erf 

Schijndel 
Schijndel 
‘s-Hertogenbosch 

8.200 + 
11.800 + 

6.000 

Bezit samen met zijn broer 
J.F.. de van der Schueren 

M.A.J. van der Beken 
Pasteel 2-6-1823 2 Hoeven + 

1 Hoeve 
Aalst + 
Sint-Oedenrode 

8.000 + 
5.000  

H.B. Martini  2-6-1823 Onroerende 
goederen ‘s-Hertogenbosch ≥ 12.000  

A. Martini 2-6-1823 
h. Piacenza + 
2 Hoeven 
h. Piacenza 

Vught + 
Vught 
Vught 

≥ 12.000 
 

≥ 10.000 

Vanaf 1858 alleen nog maar 
h. Piacenza. 

P.E.A. de la Court 31-5-1824 Landerijen Oostelbeers 13.040  

F. van Harencarspel 
Eckhardt 31-5-1826 

Woonhuis + 
Huis 
Hoeve 

’s-Hertogenbosch 
 
Steenbergen 

17.000 + 
1.500 

19.267 

Heeft huizen in 1828 ver-
kocht. Vervangen door in 
1829 gekochte hoeve. 

M.B.W. de Jonge van 
Zwijnsbergen 31-5-1826 k. Zwijnsbergen 

Woonhuis 
Helvoirt 
‘s-Hertogenbosch 

≥ 12.000 
16.500 

k. Zwijnsbergen in 1861 
vervangen door woonhuis. 

J. van Beresteijn 31-5-1827 k. Maurick Vught 30.000  
G. van Beresteijn 31-5-1827 h. Muijserik Vught ≥ 12.000  

L.J.A.A. de la Court 2-6-1828 Deel van landgoed 
Baest Oostelbeers 26.534 Bezit samen met zijn broer 

J.P.J.A. de la Court 

J.P.J.A. de la Court 2-6-1828 Deel van landgoed 
Baest Oostelbeers 26.534 Bezit samen met zijn broer 

L.J.A.A. de la Court 

J.F. de Kuijper 25-5-1830 
Hoeve met land  
Hoeve met land 
Herenhuis 

Zijtaart 
De Straat 
Veghel 

12.000 + 
6.000 + 
12.000 

 

A.Th. van Rijckevorsel 
(van Kessel) 25-5-1830 h. Reeburg Vught ≥ 12.000  

J.Ph. de Girard de Mielet 
van Coehoorn 25-5-1830 Hoeve + landerij-

en Sint-Oedenrode ≥ 12.000  

W.H. van Thije Hannes 25-5-1830 Woonhuis + 
Landerijen 

’s-Hertogenbosch  
Empel 

10.300 + 
2.400  

J.J. Melvill van Carnbee 1-6-1831 Bouwlanden en 
boomgaarden Andel 14.000  

E.V.A. Martini 1-6-1831 Landerijen Empel ≥ 12.000  

J.O. de Jong van Beek en 
Donk 30-5-1832 Hoeve + land 

Onr. goederen 
Soerendonk 
Beek en Donk 

≥ 12.000 
≥ 10.000 

Wenst in 1857 goederen te 
vervangen. In 1859 uitge-
voerd. 

F.X. Verheyen 30-5-1832 Hooi- en weilan-
den 

Capelle + Besoij-
en 
Bokhoven 

9.500 + 
5.200  

H.M. de Kock 1-6-1836 Inschrijving 
grootboek W.S.  2.000  

C.D.E.J. Bangeman  
Huijgens 1-6-1837 k. Henkenshage Sint-Oedenrode 16.945  

C.G.I. van Boecop 1-6-1837 Woonhuis 
Huis 

Breda 
Breda 

11.500 + 
5.400  

H.A. van Thije Hannes 1-6-1837 Landerijen Empel 13.500  

P.A. van Meeuwen 1-6-1839 Uiterwaarden Kessel ≥ 12.000  
 

C.H.G.J. van  Oldeneel tot 
Oldenzeel 1-6-1839 h. Brakestein Oosterhout 13.000  

A.J.L. van den Bogaerde 
van Terbrugge 1-6-1840 Hoeve Linden-

burg Steenbergen ≥ 12.000  
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Naam Datum 
admissie 

Soort goed Plaats Waarde 
in gul-
dens  

Opmerkingen 

E.J.P. van Meeuwen 1-6-1841 
Landgoed in 
Vughtse Akkers 
Hooiland 

Vught 
 
Empel 

10.000 + 
 

2.200 
 

E.J. van Rijckevorsel van 
Kessel 1-6-1841 Herenhuis ‘s-Hertogenbosch 13.500  

J.J. Smits (van Eckart) 1-6-1842 h. Eckart Woensel 60.000  

E.J.C.M. de Kuijper 1-6-1842 h. Zwanenburg 
Herenhuis 

Dinther 
‘s-Hertogenbosch 

13.500 
12.000 

Zwanenburg in 1858 vervan-
gen door herenhuis. 

J.M. van Boecop 1-6-1843 Herenhuis + 
Landerijen 

Breda + 
Zwaluwe 

9.000 + 
5.200  

J.G.H.A. van Hugenpoth 1-6-1843 ??? 
Herenhuis 

??? 
‘s-Hertogenbosch 

≥ 12.000 
16.500 

In 1861 een herenhuis, 
waarschijnlijk als vervan-
ging. 

Ch.P. de Senarclens de 
Grancy 1-6-1843 

Landerijen + 
Hoeve + land + 
Landerijen Elzen-
burg + 
Rouwdonk + 
Landerijen 
Kruishoeve 

Sint-
Michielsgestel 
Haanwijk 
Sint-
Michielsgestel  
Berlicum + 
Esch en Haaren + 
Heze 
Vught 

9.000 + 
2.600 + 

600 
5.400 + 

 
7.300 

≥ 10.000 

In 1844 zijn deze goederen 
overgegaan op zijn broer. 
Vervangen door 2 hoeves en 
landerijen. In 1869 zijn deze 
goederen verkocht en ver-
vangen door Kruishoeve. 

L.J.B. van Sasse van 
Ysselt 1-6-1843 Huis + landerijen Cuijk 16.300 Deze goederen behoorden 

aan zijn echtgenote. 

F.G.J. van Rijckevorsel 
van Kessel 2-6-1846 

Herenhuis 
Hooiland + 
Weilanden 

’s-Hertogenbosch 
’s-Hertogenbosch 
+ 
Cromvoirt 

5.500 
 

11.325 

Opmerking commissie: 
belastbaar inkomen f 640,85 
is een kapitaal van f 12.817. 
Bezwaar vanwege verschil 
met geschatte waarde. 

J.Th.A. Smits van Eckart 2-6-1846 Hoeve + weiland 
Bouwland 

Drongelen 
 
Eethen 

16.000 

Opmerking commissie: 
belastbaar inkomen f 426,30 
is een kapitaal van f 8.526. 
Aankoopprijs f 13.800. 
Bezwaar vanwege verschil-
len tussen deze bedragen. 

J.B.A.J.M. Verheyen 2-6-1846 Wei- en hooilan-
den 

Waalwijk 
Engelen 
Kessel 

3.500 + 
5.425 + 

3.600 

Opmerking commissie: 
belastbaar inkomen f 261,81 
is een kapitaal van 
f 5.236,33. Bezwaar vanwege 
verschil met geschatte waar-
de. 

R. Bangeman Huijgens 1-6-1847 Woonhuis + 
Landerijen 

Asten en Deurne 
+ 
Vlierden 

13.595 
Heeft in 1849 zijn goederen 
moeten bezwaren. Zegt in 
1850 lidmaatschap op. 

W.F.E. van der Borch van 
Verwolde 1-6-1847 h. Hondsdonk Ginneken 12.250  

T.E.J.H. van Grotenhuis 
van Onstein 1-6-1847 

Diverse goederen 
2 Huizen + lande-
rijen 

Beugen en Rijke-
voort 
Boxmeer 

≥ 12.000 
 

10.300 

In 1853 vervangt hij goe-
deren in Beugen en Rijke-
voort voor goederen in 
Boxmeer op naam van zijn 
echtgenote. 

J.B.C.J.C.C.M. van 
Hugenpoth van Stockum 1-6-1847 

Landerijen 
Hooiland 
Woonhuis 

Rijkevoort 
Boxmeer 
‘s-Hertogenbosch 

12.887 
10.050 

≥ 10.000 

Landerijen Rijkevoort in 
1857 verkocht en in 1858 
vervangen door hooiland 
Boxmeer. In 1874 vervangen 
door woonhuis. 

Th.G.H. Smits van Eckart 1-6-1847 Hof te Tongelre Tongelre 20.000  
C.G. van Hoogenhouck 
Tulleken 1-6-1849 Landerijen Giessen 15.000 Landerijen zijn van zijn 

echtgenote. 
 
Bron: Naamlijst leden ridderschap (1882); Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 1, Notulen 1815-1850; inv.nr. 3, Bijlagen bij notulen, 1814-1821; 
inv.nr. 4, Bijlagen bij notulen, 1822-1831; inv.nr. 5, Bijlagen bij notulen, 1831-1850; inv.nr. 7, Notulen “commissie” bestuur Ridderschap, 1844-
1912; inv. nr. 8, Genummerde ledendossiers, 1823-1970. 
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TABEL 12.4 OVERZICHT VAN DE GEGEVENS BETREFFENDE DE GEGOEDHEIDSEISEN VAN DE GEADMITTEERDEN IN 
DE RIDDERSCHAP VAN NOORD-BRABANT IN DE PERIODE 1850-1918, OP CHRONOLOGISCHE VOLGORDE 

Naam Datum 
admissie 

Soort goed Plaats Waarde 
in gul-
dens  

Opmerkingen 

J. de Jonge van  
Zwijnsbergen 4-10-1859 Landerijen Helvoirt en 

Cromvoirt ≥ 10.000  

V.F.A.H. de Kuijper 4-10-1859 Landerijen Dinther ≥ 10.000  

P.J.G. Martini 1-10-1861 Pachthoeve 
Jagershagen Vught ≥ 10.000  

D.L.W. van Hardenbroek 4-10-1864 h. Mariënhof Helvoirt 17.000 
In 1870 verkoop Mariënhof 
en vertrek uit Noord-
Brabant. Bedankt als lid. 

H.F. de Grez 3-10-1865 Herenhuis ‘s-Hertogenbosch 20.000  

H.B. Martini van Geffen 4-10-1870 h. Piacenza 
Herenhuis 

Vught 
‘s-Hertogenbosch 

21.056,70 
≥ 10.000 

h. Piacenza in 1871 vervan-
gen door huis uit erfenis van 
zijn echtgenote. 

H.J.J. van Rijckevorsel 
van Kessel 8-10-1872 Hooilanden Alem ≥ 10.000  

J.M.H.J. de Grez 8-10-1872 
Landerijen + 
Hooiland 
Landerijen 

’s-Hertogenbosch 
+ 
Empel 
Empel 

≥ 10.000 
 

≥ 10.000 

Heeft in 1897 per ongeluk 
deze goederen verkocht. 
Vervangen door andere 
percelen, gedeeltelijk op 
naam van zijn echtgenote. 

M.A. Snoeck  7-10-1873 Hooiland Rosmalen 11.128  
P.M.F. van Meeuwen 6-10-1874 Hooiland Empel 15.000  
L.C.J.A. van Meeuwen 3-10-1876 Herenhuis ‘s-Hertogenbosch ≥ 10.000  
J.C.P.E. van Meeuwen 3-10-1876 Landerijen Alem ≥ 10.000  
C.R.E. van Rijckevorsel 3-10-1876 Woonhuis + huis ‘s-Hertogenhuis ≥ 10.000  

L.F.C.H.M. de van der 
Schueren 5-10-1880 

Herenhuis 
Hooiland + 
Hooiland 

’s-Hertogenbosch 
Boschveld + 
Empel 

≥ 10.000 
8.050 + 
14.825 

In 1887 vervangen door 
percelen hooiland. 

J.M.W.E. de la Court 5-10-1880 
Herenhuis + 
winkelhuis + 5 
huisjes 

‘s-Hertogenbosch ≥ 15.000 Heeft in 1904 bedankt als lid 
vanwege faillissement. 

J. Custis 4-10-1881 2 Huizen Sint-
Michielsgestel ≥ 10.000 Uit erfenis van zijn echtge-

note. 
F.X.J.M. Verheyen 4-10-1881 Huis + landerijen Udenhout ≥ 10.000  
F.W.H.P.J. Martini van 
Geffen 4-10-1881 Wei- en bouwland Alem ≥ 14.000  

F.J.J.M. van Rijckevorsel 4-10-1881 Hooi- en weiland Rosmalen ≥ 10.000  
F.A.G.A. Boreel de  
Mauregnault 6-10-1885 Herenhuis ‘s-Hertogenbosch ≥ 10.000  

W.J.G. van Oldeneel tot 
Oldenzeel 6-10-1885 Landhuis + lande-

rijen Oosterhout ≥ 10.000  

C.L.M.E.J.E. Speyart van 
Woerden 5-10-1886 Bouw- en weilan-

den Princenhage ≥ 10.000  

J.L.E.M. de Kuijper 2-10-1888 Hooi- en weilan-
den 

Empel en Rosma-
len 14.400 Landerijen zijn van zijn 

echtgenote. 
P.J.J.S.M. van der Does de 
Willebois 7-10-1890 Herenhuis ‘s-Hertogenbosch 30.000  

J.O. de Jong van Beek en 
Donk 7-10-1890 

Landerijen + 2 
huizen + 1/3 
tiendklamp 

Beek en Donk ≥ 10.000  

A.A.J.M. Verheyen 6-10-1891 Hooiland Bokhoven 15.000  
J.B.J.N. de van der  
Schueren 2-10-1894 Landerijen Boschveld ≥ 10.000  

E.J.V.M. de Kuijper 2-10-1894 h. Zwanenburg  
Hoeve 

Dinther 
Dinther 

18.190,95  
7.774,85  

G.J.A. de Senarclens de 
Grancy 1-10-1895 2 woningen Haanwijk ≥ 10.000  

B.M.A.A. de Roy van 
Zuidewijn 1-10-1895 Heerlijkheid 

Zuidewijn Vrijhoeve-Capelle ≥ 10.000  

E.J.B.J.M. Verheyen 1-10-1895 Villa Loon op Zand 13.000  
A.F.O. van Sasse van 
Ysselt 4-10-1898 Hooilanden Empel ≥ 14.000  

A.A.A.M. van der Does de 
Willebois 8-10-1899 Weilanden Cromvoirt ≥ 10.000 Weilanden zijn van zijn 

echtgenote. 
F.X.A. Verheyen 8-10-1899 Herenhuis ‘s-Hertogenbosch ≥ 10.000  
H.F.J.M. Verheyen 8-10-1899 Landerijen Almkerk ≥ 10.000  
C.F. Wesselman van 
Helmond 2-10-1900 Huis + wei- en 

bouwland Helmond 17.000  



Bijlage 12 De ridderschap van Noord-Brabant  220 

Adel in Noord-Brabant, 1814-1918 ISBN 978-90-8704-534-2 
 
 

Naam Datum 
admissie 

Soort goed Plaats Waarde 
in gul-
dens  

Opmerkingen 

A.Th.J. Schade van 
Westrum 7-10-1902 Herenhuis ‘s-Hertogenbosch 22.000  

J.A. de Jonge van  
Zwijnsbergen 7-11-1902 

Huis + steenbak-
kerij 
Huis + land 

Helvoirt 
 
Helvoirt 

4.000,+ 
 

8.000 

Het huis + land was eigen-
dom van zijn echtgenote. 
Werd in 1923 vervallen 
verklaard van zijn lidmaat-
schap vanwege de verkoop 
van deze goederen. 

S.J. van Tuyll van  
Serooskerken 4-10-1904 Onroerende 

goederen Zesgehuchten ≥ 10.000  

J.B.W. van Hugenpoth 3-10-1905 Herenhuis ‘s-Hertogenbosch 25.000  

Th.C.M. van Rijckevorsel 3-10-1905 Villa Groot Grien-
sel Den Dungen 15.000  

Th. Serraris 6-10-1908 Herenhuis ‘s-Hertogenbosch 35.000  

Th.G.M. Smits van Oyen 4-10-1910 Heerlijkheid 
Eckart Woensel 50.000  

Th. de Smeth 3-10-1911     
A.K.M.G. van Oldeneel 
tot Oldenzeel 7-10-1913     

E.L.M.H. Speyart van 
Woerden 7-10-1913     

M.W. Snoeck 6-10-1914 
¼ onverdeelde 
onr. goederen 
Landerijen 

Rosmalen, Empel, 
’s-Hertogenbosch 
Rosmalen 

≥ 10.000 
 

14.000 

In 1927 verdeling goederen; 
waarde < f 10.000. Vervan-
gen door andere. 

P.L. van Meeuwen 6-10-1914 Onr. goederen ‘s-Hertogenbosch ≥ 10.000  
F.G.H. Michiels van 
Kessenich 3-10-1916 Onroerende 

goederen 
Rosmalen en 
Empel ≥ 10.000  

 
Bron: Naamlijst leden ridderschap (1882); Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 2, Notulen 1851-1886; inv.nr. 6, Bijlagen bij notulen, 1852-1906; 
inv. nr. 8, Genummerde ledendossiers, 1823-1970; inv. nr. 9, Genummerde ledendossiers, 1823-1970; inv. nr. 10, Ongenummerde ledendossiers, 
1902-1934; inv.nr. 16, Correspondentie, 1867-1929. 
 
 
TABEL 12.5 OVERZICHT VAN TELGEN UIT ÉÉN FAMILIE DIE IN DE PERIODE 1814-1849 GELIJKTIJDIG LID ZIJN GE-
WEEST VAN DE RIDDERSCHAP VAN NOORD-BRABANT, OP CHRONOLOGISCHE VOLGORDE VAN HET GELIJKTIJDIG 
LIDMAATSCHAP 

Familienaam Voorletters Relatie Begin Einde 

De van der Schueren J.F. broer 1822 1880 
L.J.H. broer 1822 1886 

Martini 
H.B. vader 1823 1848 
A. zoon / broer 1823 1869 
E.M.A. zoon / broer 1831 1863 

Van Beresteijn J. vader 1827 1855 
G. zoon 1827 1884 

De la Court 
P.E.A. vader 1824 1848 
L.J.A.A. zoon 1828 1865 
J.P.J.A. zoon 1828 1842 

Van Thije Hannes W.H. vader 1830 1849 
H.A. zoon 1837 1856 

Van Rijckevorsel van Kessel 
A.Th. vader 1830 1846 
E.J. zoon 1841 1843 
F.G.J. zoon 1846 1879 

Van Meeuwen P.A. vader 1839 1848 
E.J.P. zoon 1841 1873 

De Kuijper J.F. vader 1830 1843 
E.J.C.M. zoon 1842 1893 

Van Sasse van Ysselt L.F.J.J.J. vader 1814 1844 
L.J.B. zoon 1843 1888 

Smits van Eckart 
J.J. vader 1842 1847 
J.Th.A. zoon / broer 1846 1876 
Th.G.H. broer 1847 1874 

Verheyen F.X. vader 1832 1851 
J.B.A.J.M. zoon 1846 1898 

Bangeman Huijgens C.D.E.J. vader 1837 1847 
R. zoon 1847 1850 

Van Hugenpoth van Stockum J.B.J.H.O.A. vader 1814 1850 
J.B.C.J.C.C.M. zoon 1847 1877 

 
Bron: Naamlijst leden ridderschap (1882).  
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TABEL 12.6 OVERZICHT VAN BLOEDVERWANTEN UIT DE POPULATIE DIE IN DE PERIODE 1814-1849 LID ZIJN GE-
WEEST VAN DE RIDDERSCHAP VAN NOORD-BRABANT, GEGROEPEERD PER SOORT RELATIE, EN DAARBINNEN OP 
CHRONOLOGISCHE VOLGORDE 

Familienaam Voorletters Relatie Begin Einde 
Vader en twee zonen 

Martini 
H.B. vader 1823 1848 
A. zoon  1823 1869 
E.M.A. zoon  1831 1863 

 

De la Court 
P.E.A. vader 1824 1848 
L.J.A.A. zoon 1828 1865 
J.P.J.A. zoon 1828 1842 

 

Van Rijckevorsel van Kessel 
A.Th. vader 1830 1846 
E.J. zoon 1841 1843 
F.G.J. zoon 1846 1879 

 

Smits van Eckart 
J.J. vader 1842 1847 
J.Th.A. zoon  1846 1876 
Th.G.H. zoon 1847 1874 

Vader en één zoon 

De Senarclens O.A.M.G. vader 1814 1836 
Ch.P. zoon 1843 1878 

 

Van Hugenpoth van Stockum J.B.J.H.O.A. vader 1814 1850 
J.B.C.J.C.C.M. zoon 1847 1877 

 

Van Sasse van Ysselt L.F.J.J.J. vader 1814 1844 
L.J.B. zoon 1843 1888 

 

Van Beresteijn J. vader 1827 1855 
G. zoon 1827 1884 

 

De Kuijper J.F. vader 1830 1843 
E.J.C.M. zoon 1842 1893 

 

Van Thije Hannes W.H. vader 1830 1849 
H.A. zoon 1837 1856 

 

Verheyen F.X. vader 1832 1851 
J.B.A.J.M. zoon 1846 1898 

 

Bangeman Huijgens C.D.E.J. vader 1837 1847 
R. zoon 1847 1850 

 

Van Meeuwen P.A. vader 1839 1848 
E.J.P. zoon 1841 1873 

Twee broers 

De van der Schueren J.F. broer 1822 1880 
L.J.H. broer 1822 1886 

 

Martini A. broer 1823 1869 
E.M.A. broer 1831 1863 

 

De la Court L.J.A.A. broer 1828 1865 
J.P.J.A. broer 1828 1842 

Van Rijckevorsel van Kessel E.J. broer 1841 1843 
F.G.J. broer 1846 1879 

 

Smits van Eckart J.Th.A. broer 1846 1876 
Th.G.H. broer 1847 1874 

Oom en twee neven 
Half-Wassenaer J.W. oom 1814 1837 

Van Rijckevorsel van Kessel E.J. neef 1841 1843 
F.G.J. neef 1846 1879 
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Familienaam Voorletters Relatie Begin Einde 
Oom en één neef 

Bowier M. oom 1814 1830 
J. neef 1822 1853 

 
Van Hugenpoth van Stockum J.B.J.H.O.A. oom 1814 1850 
Van Hugenpoth J.G.H.A. neef 1843 1889 

 
De Raet J.B.F.W. oom 1814 1825 
Van Sasse van Ysselt L.F.J.J.J. neef 1814 1844 

 
Van Sasse van Ysselt L.F.J.J.J. oom 1814 1844 
Van Hugenpoth van Stockum J.B.C.J.C.C.M. neef 1847 1877 

 
Martini H.B. oom 1823 1848 
De Jonge van Zwijnsbergen M.B.W. neef 1826 1864 
Neef en twee neven 
Van Hugenpoth van Stockum J.B.C.J.C.C.M. neef 1847 1877 
Van Hugenpoth J.G.H.A. neef 1843 1889 
Van Sasse van Ysselt L.J.B. neef 1843 1888 

 
De Jonge van Zwijnsbergen M.B.W. neef 1826 1864 

Martini A. neef  1823 1869 
E.M.A. neef 1831 1863 

Neef en één neef 
Martini A. neef  1823 1869 
De Jonge van Zwijnsbergen M.B.W. neef 1826 1864 

 
De Jonge van Zwijnsbergen M.B.W. neef 1826 1864 
Martini E.M.A. neef 1831 1863 

 

Van Boecop C.G.I. neef 1837 1841 
J.M. neef 1843 1867 

 
Van Hugenpoth J.G.H.A. neef 1843 1889 
Van Hugenpoth van Stockum J.B.C.J.C.C.M. neef 1847 1877 

 
Van Sasse van Ysselt L.J.B. neef 1843 1888 
Van Hugenpoth van Stockum J.B.C.J.C.C.M. neef 1847 1877 
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TABEL 12.7 OVERZICHT VAN GESLACHTEN WAARVAN RIDDERSCHAPSLEDEN IN DE PERIODE 1814-1849 MINSTENS ÉÉN BLOEDVERWANT 
ONDER DE MEDELEDEN TELDEN, OP ALFABETISCHE VOLGORDE 

Geslacht Geslachten met bloedverwanten 
Naam Aant. Naam Aant. Naam Aant. Naam Aant. 
Bangeman Huijgens 2 Bangeman Huijgens 2     
Van Beresteijn 2 Van Beresteijn 2     
Van Boecop 2 Van Boecop 2     
Bowier 2 Bowier 2     
De la Court 3 De la Court 3     
Half-Wassenaer 1 Van Rijckevorsel van Kessel 2     
Van Hugenpoth 3 Van Hugenpoth 3 Van Sasse van Ysselt 2   
De Jonge van Zwijnsbergen 1 Martini 3     
De Kuijper 2 De Kuijper 2     
Martini 3 Martini 3 De Jonge van Zwijnsbergen 1   
Van Meeuwen 2 Van Meeuwen 2     
De Raet 1 Van Sasse van Ysselt 1     
Van Rijckevorsel van Kessel 3 Van Rijckevorsel van Kessel 3 Half-Wassenaer 1   
Van Sasse van Ysselt 2 Van Sasse van Ysselt 2 Van Hugenpoth 2 De Raet 1 
De van der Schueren 2 De van der Schueren 2     
De Senarclens de Grancy 2 De Senarclens de Grancy 2     
Smits van Eckart 3 Smits van Eckart 3     
Van Thije Hannes 2 Van Thije Hannes 2     
Verheyen 2 Verheyen 2     

 
 
TABEL 12.8 OVERZICHT VAN DE AANVERWANTSCHAPSBANDEN BINNEN DE RIDDERSCHAP VAN NOORD-BRABANT IN 1850 

Naam Aanverwanten 
Naam Relatie Naam Relatie Naam Relatie 

M.A.J. van der Beken Pasteel J.Th.A. Smits van Eckart neef Th.G.H. Smits van Eckart neef   
A. Martini Ch.P. de Senarclens de Grancy schoonzoon     
E.M.A. Martini Ch.P. de Senarclens de Grancy neef     
E.J.C.M. de Kuijper F.G.J. van Rijckevorsel van K. onechte zwager J.Th.A. Smits van Eckart zwager Th.G.H. Smits van Eckart zwager 
J.G.H.A. van Hugenpoth T.E.J.H. van Grotenhuis v.O. onechte zwager J.B.C.J.C.C.M. v. Hugenpoth v. St. zwager   
Ch.P. de Senarclens de Grancy A. Martini schoonvader E.M.A. Martini oom   
F.G.J. van Rijckevorsel van K. E.J.C.M. de Kuijper onechte zwager J.Th.A. Smits van Eckart zwager Th.G.H. Smits van Eckart zwager 
J.Th.A. Smits van Eckart M.A.J. van der Beken Pasteel oom E.J.C.M. de Kuijper zwager F.G.J. van Rijckevorsel v. K. zwager 
T.E.J.H. van Grotenhuis v.O. J.G.H.A. van Hugenpoth onechte zwager J.B.C.J.C.C.M. v. Hugenpoth v. St. zwager   
J.B.C.J.C.C.M. v. Hugenpoth v. St. J.G.H.A. van Hugenpoth zwager T.E.J.H. van Grotenhuis v.O. zwager   
Th.G.H. Smits van Eckart M.A.J. van der Beken Pasteel oom E.J.C.M. de Kuijper zwager F.G.J. van Rijckevorsel van K. zwager 

 
Legenda: onechte zwager betekent dat de mannen met twee zusters gehuwd waren. 
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TABEL 12.9 OVERZICHT VAN LEDEN UIT ÉÉN GEZIN DIE IN DE PERIODE 1850-1918 GELIJKTIJDIG LID ZIJN GEWEEST 
VAN DE RIDDERSCHAP VAN NOORD-BRABANT, OP CHRONOLOGISCHE VOLGORDE VAN DE PERIODE VAN GELIJKTIJ-
DIG LIDMAATSCHAP 

Naam Voorletters Relatie Begin Einde 

De van der Schueren J.F. broer 1822 1880 
L.J.H. broer 1822 1886 

 

De Jonge van Zwijnsbergen M.B.W. vader 1826 1864 
J. zoon 1859 1881 

 

Smits van Eckart J.Th.A. broer 1846 1876 
Th.G.H. broer 1847 1874 

 

De Kuijper E.J.C.M. broer 1842 1893 
V.F.A.H. broer 1859 1911 

 

Martini 
A. broer 1823 1869 
E.M.A. broer 1831 1863 
P.J.G. broer 1861 1877 

 

De Grez H.F. vader 1865 1874 
J.M.H.J. zoon 1872 1910 

 

Van Rijckevorsel van Kessel F.G.J. broer 1846 1879 
H.J.J. broer 1872 1891 

 

Van Meeuwen 
P.M.F. broer 1874 1913 
L.C.J.A. broer 1876 1927 
J.C.P.E. broer 1876 1916 

 

Martini van Geffen H.B. broer 1870 1883 
F.W.H.P.J. broer 1881 1883 

 

De Kuijper E.J.C.M. vader 1842 1893 
J.L.E.M. zoon 1888 1924 

 

Verheyen 
J.B.A.J.M. broer 1846 1898 
F.X.J.M. broer 1881 1904 
A.A.J.M. broer 1891 1917 

 

De Kuijper V.F.A.H. vader 1859 1911 
E.J.V.M. zoon 1894 1914 

 

Verheyen J.B.A.J.M. vader 1846 1898 
E.J.B.J.M. zoon 1895 1942 

 

Verheyen 
E.J.B.J.M. broer 1895 1942 
F.X.A. broer 1899 1929 
H.F.J.M. broer 1899 1928 

 

Van der Does de Willebois P.J.J.S.M. broer 1890 1937 
A.A.A.M. broer 1899 1936 

 

Van Rijckevorsel F.J.J.M. broer 1881 1935 
Th.C.M. broer 1905 1919 
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TABEL 12.10 OVERZICHT VAN BLOEDVERWANTEN, NIET AFKOMSTIG UIT HETZELFDE GEZIN, DIE IN DE PERIODE 
1850-1918 GELIJKTIJDIG LID ZIJN GEWEEST VAN DE RIDDERSCHAP VAN NOORD-BRABANT, OP CHRONOLOGISCHE 
VOLGORDE VAN DE PERIODE VAN GELIJKTIJDIG LIDMAATSCHAP 

Familienaam Voorletters Relatie Begin Einde 
Van Hugenpoth van Stockum J.B.C.J.C.C.M. neef 1847 1877 
Van Hugenpoth J.G.H.A. neef 1843 1889 
Van Sasse van Ysselt L.J.B. neef 1843 1888 

 
De Jonge van Zwijnsbergen M.B.W. neef 1826 1864 

Martini 
A. neef 1823 1869 
E.M.A. neef 1831 1863 
P.J.G. neef 1861 1877 

 
Martini P.J.G. oom 1861 1877 
Martini van Geffen H.B. neef 1870 1883 

 
Van Rijckevorsel C.R.E. neef 1876 1876 

Van Rijckevorsel van Kessel F.G.J. neef 1846 1879 
H.J.J. neef 1872 1891 

 

De van der Schueren L.J.H. oom 1822 1886 
L.F.C.H.M. neef 1880 1921 

 

De Kuijper V.F.A.H. oom 1859 1911 
J.L.E.M. neef 1888 1924 

 

De van der Schueren L.F.C.H.M. neef 1880 1921 
J.B.J.N. neef 1894 1905 

 

De Kuijper J.L.E.M. neef 1888 1924 
E.J.V.M. neef 1894 1914 

 
De Roy van Zuidewijn B.M.A.A. neef 1895 1926 

Verheyen 
J.B.A.J.M. neef 1846 1898 
F.X.J.M. neef 1881 1904 
A.A.J.M. neef 1891 1917 

 

Verheyen 

F.X.J.M. oom 1881 1904 
E.J.B.J.M. neef 1895 1942 
F.X.A. neef 1899 1929 
H.F.J.M. neef 1899 1928 

 

Verheyen 

A.A.J.M.. oom 1891 1917 
E.J.B.J.M. neef 1895 1942 
F.X.A. neef 1899 1929 
H.F.J.M. neef 1899 1928 

 
Van Sasse van Ysselt A.F.O. oom 1898 1939 
Speyart van Woerden E.L.M.H. neef 1913 1986 

 

Van Meeuwen L.C.J.A. oom 1876 1927 
P.L. neef 1914 1921 

 

Van Meeuwen J.C.P.E. oom 1876 1916 
P.L. neef 1914 1921 
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TABEL 12.11 OVERZICHT VAN GESLACHTEN WAARVAN RIDDERSCHAPSLEDEN IN DE PERIODE 1850-1918 MINSTENS 
ÉÉN BLOEDVERWANT ONDER DE MEDELEDEN TELDEN, OP ALFABETISCHE VOLGORDE 

Geslacht Geslachten met bloedverwanten 
Naam Aant. Naam Aant. Naam Aant. 
Van Beresteijn 2     
De la Court 2     
Van der Does de Willebois 2     
De Grez 2     
Van Hardenbroek 1 De Jonge van Zwijnsbergen 1   
Van Hugenpoth 4 Van Sasse van Ysselt 1   
De Jonge van Zwijnsbergen 3 Martini 3 Van Hardenbroek 1 
De Jong van Beek en Donk 2     
De Kuijper 4 Smits van Eckart 2   
Martini 5 De Jonge van Zwijnsbergen 1   
Van Meeuwen 5     
Van Oldeneel tot Oldenzeel 3     
Van Rijckevorsel 3 Van Rijckevorsel van Kessel 2   
Van Rijckevorsel van Kessel 2 Van Rijckevorsel 1   
De Roy van Zuidewijn 1 Verheyen 3   
Van Sasse van Ysselt 2 Van Hugenpoth 1 Speyart van Woerden 1 
De van der Schueren 4     
De Senarclens de Grancy 2     
De Smeth 2     
Smits van Eckart 2 De Kuijper 1   
Snoeck 2     
Speyart van Woerden 2 Van Sasse van Ysselt 1   
Verheyen 7 De Roy van Zuidewijn 1   

 
 
TABEL 12.12 OVERZICHT VAN DE TOPTIEN VAN IN DE VERGADERINGEN VAN DE RIDDERSCHAP VAN NOORD-
BRABANT AFWEZIGE LEDEN IN DE PERIODE 1815-1850, IN VOLGORDE VAN PERCENTAGE AANWEZIG 

Naam Jaar 
van-

af 

Jaar 
t/m 

Aantal jaren 
t/m 1850 

Aantal 
verg. t/m 1850 

% 
aanw. 

Aantal verg. afwezig % 
afw. 
z.k. 

 met 
kennisg. 

zonder 
kennisg. mog. aanw. mog. aanw.  

J.B.F.W. de Raet 1814 1825 11  0 26  0 0  26  10  16  62  
C.G.I. van Boecop 1837 1841 4  0 4  0 0  4  1  3  75  
A. van Dopff 1814 1818 3  0 8  0 0  8  8  0  0  
J.D. Sweerts de Landas 1814 1829 14  1 31  1 3  30  13  17  55  
W.A.L. van Gronsfeld 1814 1827 12  2 28  3 11  25  23  2  7  
E.M.A. Martini 1831 1863 20  3 22  3 14  19  9  10  45  
P.A. van Meeuwen 1839 1848 10  2 13  2 15  11  4  7  54  
J.M. Singendonck 1818 1819 2  1 4  1 25  3  3  0  0  
J.L. Trip 1815 1822 8  2 19  5 26  14  12  2  11  
A.Th. van Rijckevorsel v.K. 1830 1846 17  6 19  6 32  13  10  3  16  

 
Toelichting: 
Het aantal mog. verg. is het aantal mogelijke vergaderdagen. Dit getal is apart opgenomen omdat sommige leden niet op alle vergaderdagen in een 
bepaald jaar aanwezig waren. Indien een lid zich in een bepaald jaar afmeldde, dan tellen alle vergaderdagen van dat jaar mee als afwezigheid met 
kennisgeving. Indien een lid afwezig was op een van de vergaderdagen in een jaar, dan telt die dag mee als afwezig met/zonder kennisgeving. 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat drie leden nooit op een vergadering zijn verschenen (tegenover vijf in de Groningse ridderschap). De Raet en Van 
Dopff konden waarschijnlijk wegens ziekte niet aanwezig zijn en Van Boecop was een militair, die waarschijnlijk niet in Noord-Brabant woonde en 
daar in ieder geval niet is overleden. Sweerts de Landas was een militair en Martini een diplomaat, wat hun regelmatige afwezigheid verklaart. Van 
Meeuwen was al op leeftijd voordat hij lid werd en woonde de laatste jaren van zijn lidmaatschap niet meer in Noord-Brabant. Wat de reden van de 
regelmatige afwezigheid van Van Rijckevorsel van Kessel was, is niet uit de notulen af te leiden. Wel meldde hij zich vrijwel  altijd af en werd ook 
niet beboet. Geen van de afwezigen heeft zich nooit afgemeld en sommigen hebben dat steeds gedaan. 
Bron: Notulen van de vergaderingen van de ridderschap van Noord-Brabant van 1815 tot en met 1850. 
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TABEL 12.13 OVERZICHT VAN DE TOPTIEN VAN IN DE VERGADERINGEN VAN DE RIDDERSCHAP VAN NOORD-
BRABANT AANWEZIGE LEDEN IN DE PERIODE 1815-1850, IN VOLGORDE VAN HET AANTAL JAREN LIDMAATSCHAP 

Naam Jaar 
vanaf 

Jaar 
t/m 

Aantal jaren 
t/m 1850 

Aantal 
verg. t/m 1850 

% 
aanw. 

mog. aanw. mog. aanw. 
W.A.A.L. von Geusau 1821 1842 21  21  27  27  100 
M. Bowier 1814 1830 15  15  32  32  100 
E.J.C.M. de Kuijper 1842 1893 9  9  11  11  100 
A.F. Speelman 1819 1827 8  8  15  15  100 
J.G.H.A. van Hugenpoth 1843 1889 8  8  9  9  100 
J. van der Dussen 1814 1820 6  6  16  16  100 
F.G.J. van Rijckevorsel v.K. 1846 1879 5  5  5  5  100 
J.Th.A. Smits van Eckart 1846 1876 5  5  5  5  100 
J.B.C.J.C.C.M. van Hugenpoth v.St. 1847 1877 4  4  4  4  100 
Th.G.H. Smits 1847 1874 4  4  4  4  100 

 
Toelichting: Het aantal mog. verg. is het aantal mogelijke vergaderdagen. Dit getal is apart opgenomen omdat sommige leden niet op alle vergader-
dagen in een bepaald jaar aanwezig waren. 
Bron: Notulen van de vergaderingen van de ridderschap van Noord-Brabant van 1815 tot en met 1850. 
 
 
TABEL 12.14 OVERZICHT VAN DE TOPTIEN VAN IN DE VERGADERINGEN VAN DE RIDDERSCHAP VAN NOORD-
BRABANT AANWEZIGE LEDEN DIE LANGER DAN TWINTIG JAAR LID ZIJN GEWEEST, IN DE PERIODE 1815-1850, IN 
VOLGORDE VAN PERCENTAGE AANWEZIG 

Naam Jaar 
vanaf 

Jaar 
t/m 

Aantal jaren 
t/m 1850 

Aantal 
verg. t/m 1850 

% 
aanw. 

Aantal verg. afwezig % 
afw. 
z.k. 

 met 
kennisg. 

zonder 
kennisg. mog. aanw. mog. aanw.  

W.A.A.L. von Geusau 1821 1842 21 21 27 27 100  0 0 0 0 
L.J.A.A. de la Court 1828 1865 23 23 25 24 96  1 0 1 4 
M.B.W. de Jonge v.Z. 1826 1864 25 24 28 26 93  2 1 1 4 
J. Bowier 1822 1853 29 28 36 33 92  3 1 2 6 
A. Martini 1823 1869 28 25 34 31 91  3 1 2 6 
A.J.J.C. de Voocht 1814 1845 31 29 49 44 90  5 5 0 0 
J.W. Half-Wassenaer 1814 1837 22 20 39 35 90  4 2 2 5 
G. van Beresteijn 1827 1884 24 21 26 23 88  3 3 0 0 
J.D. van Tuyll v.S. 1814 1843 29 27 47 41 87  6 3 3 6 
W.H. van Thije Hannes 1830 1849 22 19 22 19 86  3 2 1 5 

 
Toelichting: Het aantal mog. verg. is het aantal mogelijke vergaderdagen. Dit getal is apart opgenomen omdat sommige leden niet op alle vergader-
dagen in een bepaald jaar aanwezig waren. Indien een lid zich in een bepaald jaar afmeldde, dan tellen alle vergaderdagen van dat jaar mee als 
afwezigheid met kennisgeving. Indien een lid afwezig was op een van de vergaderdagen in een jaar, dan telt die dag mee als afwezig met/zonder 
kennisgeving. 
Bron: Notulen van de vergaderingen van de ridderschap van Noord-Brabant van 1815 tot en met 1850. 
 
 
TABEL 12.15 OVERZICHT VAN DE TOPTIEN VAN IN DE VERGADERINGEN VAN DE RIDDERSCHAP VAN NOORD-
BRABANT AFWEZIGE LEDEN IN DE PERIODE 1852-1885, IN VOLGORDE VAN PERCENTAGE AANWEZIG 

Naam Jaar 
vanaf 

Jaar 
t/m 

Mog. 
Verg. 

Aanw. % 
Aanw. 

Afw. % 
Afw. 

M.A.J. van der Beken Pasteel <1852 1864 13  0 0  13  100  
Th. de Smeth <1852 1859 9  0 0  9  100  
C.D.E.J. Bangeman Huijgens <1852 1857 5  0 0  5  100  
J. van Beresteijn <1852 1855 4  0 0  4  100  
J. Bowier <1852 1853 1  0 0  1  100  
L.J.H. de van der Schueren <1852 1886 34  3 9  31  91  
Th.G.H. Smits van Eckart <1852 1874 22  2 9  20  91  
J.C.P.E. van Meeuwen 1876 1916 10  1 10  9  90  
J.O. de Jong van Beek en Donk <1852 1886 34  4 12  30  88  
L.J.B. van Sasse van Ysselt <1852 1888 34  5 15  29  85  

 
Toelichting: 
Bijna alle mannen in deze tabel waren ook vóór 1850 al lid zodat hun gedrag voor en na dat jaar met elkaar vergeleken kan worden. De enige die 
niet tot deze groep behoort, is J.C.P.E. van Meeuwen, die als jonge militair lid werd van de ridderschap en dat verklaart waarschijnlijk ook waarom 
hij niet naar de vergaderingen kwam. J. Bowier hoort eigenlijk op deze lijst niet thuis want hij was vóór 1850 een trouwe bezoeker en na 1850 nog 
bestuurslid, maar overleed al vrij snel. Een aantal mannen op deze lijst woonde niet (meer) in Noord-Brabant en/of was al op leeftijd wat hun afwe-
zigheid verklaart. Twee leden die wel in Noord-Brabant woonden (J. van Beresteijn en L.J.B. van Sasse van Ysselt) waren vóór 1850 ook geen al te 
trouwe bezoekers van de vergaderingen. M.A.J. van der Beken Pasteel was dat vóór 1850 wel, was in 1852 nog maar 63 jaar en ook anderszins na 
dat jaar nog actief en daarom is zijn totale afwezigheid opvallend. Hetzelfde geldt voor Th.G.H. Smits van Eckart, die alle vier vergaderingen die hij 
vóór 1850 kon bijwonen bezocht en in 1852 nog maar 28 jaar was. Wellicht dat deze oom en neef de vergaderingen niet meer bezochten uit teleur-
stelling over het verlies van politieke macht. Ze bleven echter wel lid van de ridderschap zodat we mogen aannemen dat het lidmaatschap voor hen 
wel degelijk waarde had. 
Bron: Notulen van de vergaderingen van de ridderschap van Noord-Brabant van 1852 tot en met 1885. 
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TABEL 12.16 OVERZICHT VAN DE TOPZESTIEN VAN IN DE VERGADERINGEN VAN DE RIDDERSCHAP VAN NOORD-
BRABANT AANWEZIGE LEDEN IN DE PERIODE 1852-1885, IN VOLGORDE VAN HET AANTAL BIJGEWOONDE VERGADE-
RINGEN 

Naam Jaar 
vanaf 

Jaar 
t/m 

Mog. 
Verg. 

Aanw. % 
Aanw. 

Afw. % 
Afw. 

J.G.H.A. van Hugenpoth <1852 1889 34 33 97 1  3  
J.B.A.J.M. Verheyen <1852 1898 34 29 85 5  15  
F.G.J. van Rijckevorsel van Kessel <1852 1879 27 25 93 2  7  
J.F. de van der Schueren <1852 1880 28 24 86 4  14  
G. van Beresteijn <1852 1884 32 24 75 8  25  
E.J.C.M. de Kuijper <1852 1893 34 21 62 7  32  
J.B.J.J.C.C.M. van Hugenpoth van Stockum <1852 1877 26 17 65 9  35  
V.F.A.H. de Kuijper 1859 1911 26 17 65 9  35  
T.E.J.H. van Grotenhuis van Onstein <1852 1884 32 17 53 15  47  
A. Martini <1852 1869 18 16 89 2  11  
Ch.P. de Senarclens de Grancy <1852 1878 27 16 59 11  41  
J.P. Girard de Mielet van Coehoorn <1852 1872 20 15 75 5  25  
H.J.J. van Rijckevorsel van Kessel 1872 1891 14 12 86 2  14  
J.M.H.J. de Grez 1872 1910 14 12 86 2  14  
M.A. Snoeck 1873 1911 13 11 85 2  15  
H.B. Martini van Geffen 1870 1883 14 10 71 4  29  

 
Toelichting: 
Slechts 16 van de 52 mannen die van 1852 tot en met 1885 lid waren van de ridderschap woonden 14 of meer vergaderingen bij. E.J.C.M. de Kuij-
per, F.G.J. van Rijckevorsel van Kessel en J.B.J.J.C.C.M. van Hugenpoth van Stockum vinden we ook al in tabel 12.13, maar zij waren vóór 1850 
nog maar kort lid. Toch bleven ze na 1850 trouwe bezoekers van de vergaderingen. Dat geldt ook voor A. Martini en G. van Beresteijn, die in tabel 
12.14 voorkomen en dus tijdens hun meer dan twintigjarige lidmaatschap vóór 1850 al tot de meest trouwe leden behoorden. 
Bron: Notulen van de vergaderingen van de ridderschap van Noord-Brabant van 1852 tot en met 1885. 
 
 
TABEL 12.17 OVERZICHT VAN HET BESTUUR VAN DE RIDDERSCHAP VAN NOORD-BRABANT IN DE PERIODE 1852-1918, 
OP ALFABETISCHE VOLGORDE 

Naam Voorzitter Ondervoorzitter Secr./thes. Bestuurslid Aant. 
jaren Van Tot Van Tot Van Tot Van Tot 

G. van Beresteijn 1880 1884 1870 1880   1864 1870 20 
A.J.L. v.d. Bogaerde van Terbrugge 1852 1855       3 
J. Bowier       1852 1853 1 
W.F. van Bylandt 1855 1855       1 
J.M.W.E. de la Court       1891 1904 7 
L.J.A.A. de la Court       1852 1865 13 
P.J.J.S.M. van der Does de Willebois 1913 >1918     1890 1913 >29 
J.H.M.J. de Grez   1894 1898 1880 1894   18 
J.G.H.A. van Hugenpoth 1884 1889 1880 1884 1852 1880   37 
M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen       1852 1864 8 
E.J.C.M. de Kuijper   1890 1893   1859 1890 34 
J.L.E.M. de Kuijper     1909 >1918 1904 1909 >15 
A. Martini   1852 1869     17 
E.J.P. van Meeuwen       1870 1873 3 
P.M.F. van Meeuwen 1898 1913     1884 1898 29 
W.J.G. van Oldeneel tot Oldenzeel       1895 1901 6 
F.J.J.M. van Rijckevorsel   1911 >1918   1898 1911 >21 
F.G.J. van Rijckevorsel van Kessel       1874 1879 5 
H.J.J. van Rijckevorsel van Kessel       1879 1891 12 
B.M.A.A. de Roy van Zuidewijn       1911 >1918 >8 
J.F. de van der Schueren 1857 1880     1853 1857 27 
G.J.A. de Senarclens de Grancy       1911 >1918 >8 
Th. de Smeth 1856 1857       1 

M.A. Snoeck     1895 1909 1890 1895 21 
      1909 1911  

C.L.M.E.J.E. Speyart van Woerden   1904 1910   1902 1904 8 
F.X.J.M. Verheyen   1898 1903     5 
J.B.A.J.M. Verheyen 1890 1898 1884 1890   1865 1884 33 

 
Toelichting: 
Vanaf 1852 functioneerde een bestuur dat bestond uit een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris/thesaurier en drie leden. De eerste verkiezingen voor 
dit bestuur betekenden een continuering van de situatie uit 1850 want de voorzitter en secretaris/thesaurier uit dat jaar werden opnieuw gekozen. De 
vier mannen die in 1850 deel uitmaakten van de ‘commissie papieren’ werden verkozen tot ondervoorzitter en bestuursleden. Deze groep mannen 
had in de overgangsjaren leiding gegeven aan de ridderschap en het concept-reglement opgesteld. In 1853 vond de eerste ‘echte’ verkiezing plaats 
omdat J. Bowier was overleden. In zijn plaats werd J.F. de van der Schueren gekozen als lid van het bestuur. Na het overlijden van A.J.L. van den 
Bogaerde van Terbrugge in 1855 had de ridderschap geen gelukkige hand bij het kiezen van een nieuwe voorzitter. In 1855 koos men de 84-jarige 
W.F. van Bylandt, maar deze overleed al een paar maanden later. In 1856 werd als zijn opvolger de niet-aanwezige 77-jarige Th. de Smeth be-
noemd, die een maand later liet weten wegens zijn hoge jaren en zwakke gezondheid de benoeming niet te kunnen aannemen. Dus moesten de leden 
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in 1857 opnieuw een voorzitter kiezen en ditmaal viel de keuze op het 59-jarige bestuurslid J.F. de van der Schueren, die gedurende 23 jaar in 
functie bleef.230 
De twee verkiezingen in 1855 en 1856 waren de laatsten waarbij een ‘gewoon’ lid tot voorzitter werd gekozen. Daarna benoemde de ridderschap 
altijd iemand tot voorzitter die al een functie vervulde en wel drie maal de zittende ondervoorzitter en drie maal een bestuurslid. Ook alle ondervoor-
zitters op één na (F.X.J.M. Verheyen in 1898) werden gerekruteerd uit de zittende bestuursleden (vijf maal) en secretarissen (twee maal). Deze 
laatste functie was op één keer na (het bestuurslid J.L.E.M. de Kuijper in 1909) juist de eerste functie die een bestuurslid vervulde. Evenals vóór 
1850 werden hiervoor in de negentiende eeuw relatief jonge leden gekozen. In de twintigste eeuw zien we daarentegen juist zestigers als secretaris. 
Ook voor de ‘gewone’ bestuursfuncties viel de keuze vrijwel altijd op vijftigers en zestigers. Een opvallende uitzondering is de verkiezing in 1859 
van de 42-jarige E.J.C.M. de Kuijper tot bestuurslid. Zoals we in deze tabel zien maakten sommige ridderschapsleden carrière in het bestuur. Twee 
leden begonnen als bestuurslid en werden daarna ondervoorzitter en voorzitter terwijl één lid als secretaris begon waarna hij  ook nog ondervoorzitter 
en voorzitter werd. Daarnaast vervulden acht leden twee functies. Deze leden maakten dan ook allen een respectabel aantal jaren deel uit van het 
bestuur. 
Bron: Notulen van de vergaderingen van de ridderschap van Noord-Brabant van 1852 tot en met 1885 en de ledenlijsten van de ridderschap van 
Noord-Brabant. 
  

                                                   
230 Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 2, notulen van 17 augustus 1852, 21 juni 1853, 3 juli 1855, 17 juni 1856 en 16 juni 1857. 
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Jonkheer M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen (1790-1864) en jonkheer mr. A. Martini (1791-
1869) waren voor 1850 lid van de ‘commissie papieren’ van de ridderschap van Noord-Brabant en 
na 1852 bestuurslid respectievelijk onder-voorzitter (Nl-HtBHIC, 1304, RNBr, inv.nr. 18, 
’s-Hertogenbosch, foto L. Stollenwerk). 

Mr. F.G.J. baron van Rijckevorsel van Kessel (1815-1879) was na 1852 bestuurslid van de ridderschap van Noord-
Brabant, jonkheer M.A. Snoeck (1838-1911) bestuurslid en secretaris/thesaurier en jonkheer mr. J.B.A.J.M. Verheyen 
(1818-1898) doorliep een carrière als bestuurslid, ondervoorzitter en voorzitter (Nl-HtBHIC, 1232, ILVB, inv. nr. 233,                       
’ s-Hertogenbosch, foto F. van de Goor, foto L. Stollenwerk en NL-HtSA, foto Hector de Sadeler). 
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Personen 

d’Ablaing van Giessenburg, mr. Willem Jan baron 174 
Alberda van Bloemersma, jonkheer Edzard Jacob  181 
Amstel (van Mynden), van 49 
Asbeck, Gerard Carel baron van  48 
Asch van Wijck, jonkheer mr. Constantijn Gustaaf Adolf 

van  31 
Asch van Wijck, jonkheer mr. Henrick Maurits Jan van
 30, 85, 92 
Asch van Wijck, jonkheer mr. Hubert Alexander Maurits 

van  85, 89, 92 
Asch van Wijck, jonkheer mr. Hubert Matthijs Adriaan Jan 

van  27 
d’Aulnis de Bourouill 199 
d’Aulnis de Bourouill, Frederik Hendrik baron 30 
d’Aulnis de Bourouill, mr. Jan Carel Ferdinand baron 
 28, 131, 133, 138, 141, 155 
d’Aulnis de Bourouill, Justus Hendrik Ludovicus baron
 155 
d’Aulnis de Bourouill, mr. Willem Jan baron  30, 131,  
 133, 138 
d’Aumale van Hardenbroek, Gijsbert Carel Duco baron
 86-87 
d’Aumale van Hardenbroek van Hardenbroek, Gijsbert  
 Carel Duco baron 147 
Backer  181 
Backer, jonkheer Ferdinand  29, 85, 87, 111 
Backer, jonkheer mr. Mello  195 
Backer, jonkvrouw Wilhelmina Johanna  85, 87 
Bangeman Huijgens  159, 223 
Bangeman Huijgens, jonkheer Christiaan Diederik  
 Emerens Johan  15, 39, 43, 45-46, 159, 212-213,  
 217, 220-221, 227 
Bangeman Huijgens, jonkheer Rutger 16, 46-47, 49,  
 180-181, 213, 218, 220-221 
Beelaerts van Blokland, jonkheer mr. Willem Adriaan 
 50 
Beijer, mr. Carolus Theodorus baron de 27, 39, 42, 180 
Beken Pasteel, van der 47, 186 
Beken Pasteel, jonkheer mr. Jacques Joseph van der 
 39, 44 
Beken Pasteel, jonkheer mr. Michaël Alexander Joseph 

van der  15, 39, 42, 44, 46, 93, 105, 118, 129, 143,  
145, 149, 156, 187, 211, 217, 223, 227 

Berail 142 
Berch van Heemstede, jonkheer Isaäc Burchard Diederik  
 van den  31, 145 
Beresteijn, van  44, 71-72, 159, 223, 226 
Beresteijn, mr. Gijsbert van  44 
Beresteijn, jonkheer Gijsbert van  15, 85, 88-89, 91, 

113, 131, 134, 139, 141, 149-150, 159, 220-221,  
227-228 

Beresteijn, jonkheer Jacob van 15, 39, 42, 44, 46-47, 85,  
 88-89, 91-92, 110-111, 131, 179-180, 211, 217, 220 
Beresteijn, jonkheer mr. Jacob van 25, 85, 88, 113 
Beresteijn, jonkvrouw Jeanne Catharine Jacqueline 85,  
 91 
Beresteijn, jonkvrouw Maria Magdalena van  85 
Beresteijn, jonkheer Paulus Anne van 19, 39, 42, 44,  
 46-47, 85, 88, 92, 110, 180 
Beresteyn, Christiaan van 159 
Beresteyn, mr. Christiaan van 85, 92 
Beresteyn, jonkheer mr. Christiaan Johannes van 
 85,88 
Beresteyn, mr. Christiaan Paulus van  44 
Beresteyn, jonkheer Christiaan Paulus van 159 
Beresteyn, jonkheer mr. dr. Eeltjo Aldegondus van 147 
Beresteyn, jonkheer Hugo van 20, 39, 42, 44, 46-47, 85,  
 88, 92, 110-111, 180 
Beresteyn, jonkheer Johan van 21 

Beresteyn, jonkvrouw Wilhelmina Agneta Wendela van
 86 
Beresteyn, jonkheer mr. Willem Jacob Jan Paulus van 
 44, 85-86, 114 
Bergh, de 142 
Bergh, Johanna de 91-92 
Bergh, mr. Johannes de  111, 114 
Beusekom, Wilhelmus Jan Hubert van 108 
Beyma, van  182 
Beverwijk, Gijsbert van  40 
Bieberstein Rogalla Zawadska, de 199 
Bieberstein Rogalla Zawadska, Charles Antoine baron de 
 93-94 
Bieberstein Rogalla Zawadska, mr. Frédéric Henri Joseph  
 baron de 30, 93-94, 100, 103, 121, 127 
Bieberstein Rogalla Zawadska, Maria Françoise Henriette  
 barones de 93, 103 
Bieberstein Rogalla Zawadska, mr. Paul Guillaume  
 Eugene Henrij de 29, 93-94, 100, 103, 121 
Bieberstein Rogalla Zawadska, mr. René Charles Ghislain  
 Marie baron de  31, 93-94, 100, 103, 127, 138 
Bijleveld, Adriaan 113 
Bijleveld, Elisabeth Maria 85, 91 
Bijleveld, Theodora Elisabeth 85 
Billehé de Valensart, Théodore Joseph baron de 181 
Binckhorst tot den Binckhorst, jonkheer mr. Leopold Frans  
 Willem Ernst 30 
Blocq van Scheltinga, de  142 
Blocq van Scheltinga, Frans Julius Johan de 169 
Boecop, van 72, 223 
Boecop, Cornelis Gerardus Iman baron van 15, 192, 212,  
 217, 226 
Boecop, Jean Michel baron van 16, 179, 212, 218 
Boecop, Jean Michel baron van 31 
Boecop, Lodewijk Theodorus Johannes baron van 22,  
 179 
Boetzelaer, Dirk Coenraad Carel baron van 28, 149 
Bogaerde van Terbrugge, van den 19, 26, 159 
Bogaerde van Terbrugge, Andreas Joannes Ludovicus  
 baron van den 16, 133-134, 149, 156, 158-159, 169,  
 179, 189, 212-213, 217, 228 
Bogaerde van Terbrugge, jonkheer Donat Théodore  
 Albéric van den  22, 133, 149-151, 156, 158-159 
Bogaerde van Terbrugge, ir. Guillaume Charles Othon  
 Alexandre Manuel Henri Joseph Marie Ghislain baron 

 van den 158 
Bogaerde van Terbrugge, jonkheer ir. Hendrik Paul Otto  
 Marie Lodewijk Manuel Josef Chrislenus van den 
 158 
Bogaerde van Terbrugge, jonkheer Louis Marie Chrétien  
 van den  22, 149-151, 158 
Bommel, van 142, 185, 203 
Bommel van, Carolina Maria Josephina van  94, 99 
Bommel, Coleta Joanna Jacoba van  94, 103 
Bommel, Constantia Rufina Maria Everarda Celia van
 94, 106 
Bommel, Eugénie Marie Josephine van 94, 107 
Bommel, jonkheer mr. Gerard Andreas Martinus  46,  
 48-49, 93-94, 99, 102, 116, 127, 129 
Bommel, Jacobus Cornelius Balthazar van 93-94, 96,  
 99, 103, 105-106 
Bommel, jonkheer Jan Baptist van 39, 44-46, 48-49,  
 199 
Bommel, Joannes Baptista Henricus Josephus van 116,  
 118, 120 
Bommel, Maria Johanna Theresia van 93-94 
Bommel, jonkheer Paul Emanuel Marie van  49 
Bommel, Rudolphus Wilhelmus Maria van 46, 48-49 
Bommel, Sophia Henriëtta Maria van 93, 105 
Bonaparte, Lodewijk Napoleon  40-41, 155, 212 
Bongart, Ferdinand Franz freiherr von dem  182 
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Bonnike, Aloysia Maria  94, 103 
Bonnike, Johannes Emmanuël 121, 127-129 
Bonnike, Maria Joanna Aloisia 94, 103 
Bonnike, Theresia Maria  94, 102 
Borch (van Verwolde), van der  71, 159-160 
Borch, Benjamin van der 159 
Borch, Charles Lucien Paul baron van der 23, 150-151,  
 159 
Borch, Lucas Willem Philip baron van der 160 
Borch, Willem Henri Emile baron van der 23, 150-151 
Borch genaamd van Rouwenoort, Carel Johan Willem  
 Clara Philip baron van der 21, 149-150 
Borch genaamd van Rouwenoort, Frederik Willem baron  
 van der  30, 151 
Borch van Verwolde, mr. Allard Philip Reinier Carel  
 baron van der 23, 144 
Borch van Verwolde, mr. Willem François Emile baron  
 van der  16, 160, 213, 218 
Boreel de Mauregnault, jonkheer Franciscus Amandus  
 Gabriel Alexander 17, 122, 136, 141, 205, 215, 219 
Boreel de Mauregnault, jonkheer mr. Johannes Laurens
 27 
Boreel de Mauregnault, jonkheer Petrus Alexander  
 Jacobus Henricus 20, 94-95, 97-99, 107, 129,  

156-157 
Boreel de Mauregnault, jonkvrouw Raphaëla Maria  
 Alexandra Anthonia Johanna Batista Wilhelma  

94, 97, 147 
Borret  142 
Borret, mr. Antonius Josephus Lambertus 40, 190 
Bosch, Hendrik Willem Jan  108 
Bosch, mr. Jacob Anton Albert  108 
Bosch, mr. Joannes Wilhelmus Henricus  121 
Bosch van Drakestein, jonkheer mr. Carolus Petrus  
 Johannes 30, 138, 141 
Bosch van Drakestein, jonkheer Frederik Lodewijk  
 Herbert Jan  32, 133, 138 
Bosch van Drakestein, jonkheer Gerard Willem 94, 96 
Bosch van Drakestein, jonkvrouw Henriette Johanna  
 Louise Cecile Marie  94, 100 
Bosch van Drakestein, jonkvrouw Henriette Josephine  
 Jacqueline  93-94 
Bosch van Drakestein, jonkheer Johannes Ludovicus  
 Paulus  94, 105 
Bosch van Drakestein, jonkvrouw Maria Henriëtta  
 Elisabeth 94-95 
Bosch van Drakestein, jonkheer mr. Paulus Jan 29,  

93-97, 100-101, 103-105, 133, 138, 149-151 
Bosch van Oud-Amelisweerd, jonkheer mr. Jan Willem  

Marie 147 
Bosch van Oud-Amelisweerd, jonkvrouw Maria Henriëtta  
 Paulina  94, 104 
Bosch van Oud-Amelisweerd, jonkeer mr. Wilhelmus  
 Johannes Marie  94, 101, 121 
Bouman, Steven  182 
Bowier  71-72, 160, 179, 223 
Bowier, jonkheer Adriaan Hendrik Johan  23 
Bowier, jonkheer Antonie Wilhelmus 23 
Bowier, jonkheer mr. Daniel  20, 75, 138, 180, 193 
Bowier, jonkheer Gerard Johannis Martinus  22 
Bowier, jonkheer Hendrikus Lambertus Adrianus Johannis
 23 
Bowier, jonkheer mr. Hugo  19, 39-40, 42, 44, 46,  
 113, 179, 211 
Bowier, jonkheer Hugo  23 
Bowier, jonkheer mr. Jan 14, 85, 91, 108, 113, 131,  
 134, 143, 169, 179-180, 190-191, 211, 217, 222,  

227-228 
Bowier, jonkheer Jan 23 
Bowier, jonkheer Maarten 14, 38, 40, 42, 44, 144-145,  
 172, 179, 189-191, 211, 222, 227 

Bowier, jonkheer Theodoor Susan Hendrik Hugo  22 
Broekhuizen, van 49 
Brouwers, Johannes  40 
Brugghen, van der  72, 160, 180 
Brugghen, jonkheer Carl Theodoor van der 28 
Brugghen, Charlotte Gertrude van der 85, 90 
Brugghen, Elisabeth Cornelia van der 85, 90 
Brugghen, jonkheer George Tammo Theodorus Adrianus  
 van der  27, 149, 157 
Brugghen, jonkvrouw Johanna Caroline Constance  
 Wilhelmine van der  157 
Brugghen, jonkheer mr. Joan Carel Gideon van der 27,  
 39-40, 42, 44, 46-47, 85-86, 90, 110, 144, 155, 157,  
 160, 179 
Brugghen, mr. Justinus Jacob Leonard van der  85, 90 
Brugghen, Maria Wilhelmina Christina Elisabeth van der 
 85, 90 
Burmania van Andringa de Kempenaer, jonkheer Julius
 32, 86-87, 115 
Bye, jonkvrouw Elisabeth Wilhelmina de  86-87 
Bye, jonkheer mr. Pieter Jacob de 86 
Bylandt, van 160 
Bylandt, mr. Eugène Jean Alexandre graaf van 86, 88 
Bylandt, Frederic Hugue Alexandre graaf van  20, 180 
Bylandt, Louis Eugène graaf van  20, 180 
Bylandt, Willem Frederik graaf van 14, 38, 40, 86, 88,  
 149, 180, 189-190, 192, 228 
Caspers, Thijs 169 
Chassé, David Hendricus baron  145 
Citters, jonkheer Constantijn van  30 
Citters, jonkvrouw Maria Petronella van  86, 91 
Citters, jonkheer Pieter Damas van 86, 92 
Citters, jonkheer Willem van  86-87 
Citters, jonkheer Willem van  20, 86-89, 91-92, 114 
Clermont, jonkheer Carl Theodoor Arnold von 182 
Collot, d’Escury, mr. Hendrik baron  90-91 
Conrad, Jeanne Marie Henriëtte  85, 88 
Conrad, Martinus Hendrik 112 
Copis, Constantin François baron de  182 
Copis, François Maximilien Marie Benoit burggraaf de
 181 
Coppin de Galoppe  181 
Court, de la  71-72, 160, 186, 223, 226 
Court, jonkheer mr. Arnoldus Josephus Maria Ghislenus  
 de la 25, 139, 159 
Court, jonkvrouw Cecilia Maria Paulina Johanna Ghislena  
 de la 95, 100 
Court, jonkvrouw Cornelia Catharina Antonetta Paulina de  
 la  108-109 
Court, jonkheer Emanuel Maria Josephus Felix Laurentius  
 Ghislenus de la  210 
Court, jonkvrouw Isabella Maria Josepha Theresia  
 Ludovica Ghislena de la  95, 99 
Court, jonkheer Josephus Maria Wilhelmus Emanuel de la
 17, 94-95, 97, 99-100, 103, 123, 126, 135, 137, 141,  

143, 156, 158-160, 169, 199, 205, 207-208, 210, 214, 
219, 228 

Court, jonkheer mr. Josephus Petrus Joannes Antonius de  
 la  15, 132, 134, 141, 211, 217, 220-221 
Court, jonkheer mr. Leopoldus Josephus Antonius  
 Arnoldus de la 15, 94-95, 97, 99-100, 108, 118, 123,  
 126, 132, 134, 139, 149, 158, 168, 191, 208, 211, 217,  
 220-221, 227-228 
Court, jonkheer Paulus Emmanuel Antonius de la  15,  
 39-40, 42, 44, 46, 93-97, 99-100, 102, 108-109, 116,  
 118, 123, 126, 132, 134, 143-144, 160, 179, 186, 189,  
 191, 211, 214, 217, 220-221 
Court, jonkheer Willem Jacob Paul Emmanuel de la 23,  
 143 
Custis  142 
Custis, Charles François  39 
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Custis, jonkheer Jacobus  17, 39, 42, 137, 198, 214, 219 
Danneskiold Löwendal, Gustaaf Woldemar de 49 
Dedem, Alexander baron van 206 
Dedem, Willem Karel Jan baron van  28, 86, 90-91,  
 111 
Dittlinger 45, 48, 142 
Dittlinger, mr. Friederich Eduard Theodor 86, 88 
Dittlinger, Johanna Arnoldine Adèle  86, 89 
Dittlinger, jonkheer Victor  39, 44-46, 86, 199 
Dittlinger, jonkheer mr. Willem Karel Gerard  31, 40,  
 85-86, 88-89, 114 
Does, jonkvrouw Adriana Cornelia Maria van der  108 
Does, jonkvrouw Elizabeth Jacoba van der 86 
Does, jonkheer mr. Johan Hendrik van der 117 
Does de Bye, mr. Pieter Jacob ridder van der  28,  

86-87, 108, 117, 138, 141 
Does de Willebois, van der 71-72, 142, 160, 203, 226 
Does de Willebois, jonkheer Aloysius Andreas Adrianus  
 Maria van der 18, 94-95, 97-98, 103-105, 108, 121,  
 125, 131, 133, 136-137, 141, 199, 214, 219, 224 
Does de Willebois, jonkvrouw Elisabeth Johanna Maria  
 van der  95, 103 
Does de Willebois, jonkheer Frederik Marie Willem van  
 der  24, 131 
Does de Willebois, jonkheer mr. Joannes Maria Benedictus  
 Josephus van der 20, 39, 43, 45-46, 86, 94-95, 97,  
 103-104, 108, 117, 121, 125, 131, 133, 138, 215 
Does de Willebois, jonkvrouw Maria Antonia Aloysia 
 95, 104 
Does de Willebois, jonkvrouw Paulina Antonia Cecilia  
 Maria 95, 97 
Does de Willebois, jonkheer mr. Pieter Joseph August  
 Marie van der 21, 39, 43, 45-46, 86, 94-95, 97, 104,  
 108, 117, 120, 131, 138, 215 
Does de Willebois, jonkheer Petrus Josephus Johannes  
 Sophia Maria van der 17, 94-95, 97, 103-104, 108,  
 121, 125, 127, 131, 133, 136-137, 139-141, 144-145,  
 147, 151, 160, 215, 219, 224, 228 
Does de Willebois, jonkheer Pieter Joseph Olivier van der 
 26, 133, 139 
Does de Willebois, jonkheer Walther Joannes Antonie  
 Joseph van der  26 
Does de Willebois, jonkheer mr. Willem Emile Theodoor  
 Marie van der  24, 94-95, 97, 104, 108, 120 
Dommer van Poldersveldt, jonkheer Franciscus Carolus  
 Victor  31 
Dommer van Poldersveldt, jonkheer Gustaaf Eugenius  
 Gijsbert Constant Karel  28, 95-96, 99, 102-103,  
 105-107, 119, 127-129, 138 
Dommer van Poldersveldt, jonkvrouw Isabelle Victoria  
 Georgina Antoinette Valerie  95-96 
Dommer van Poldersveldt, jonkvrouw Leontine Victoire  
 Stephanie  95 
Dommer van Poldersveldt, jonkvrouw Maria Francisca  
 Louisa  49, 95, 102, 106 
Doorn, jonkheer mr. Willem Theodoor Cornelis van 147 
Dopff, van  41 
Dopff, jonkheer Anne van  14, 38, 40-41, 155, 191,  
 226 
Dopff, Lodewijk Willem Frederik Alexander Wolf baron  
 van  20, 180 
Dorth tot Medler, mr. Gijsbertus Hendrikus Wilhelmus  
 Laurentius baron van 122 
Dorth tot Medler, Josephine Maria Alexandra barones van 
 95, 97 
Dorth tot Medler, Mathilde Zenobie Theodora Marie  
 barones van  96, 98 
Duijvendak, Maarten G.J. 12 
Dussen, jonkheer mr. Jacob van der  14, 38, 41, 143,  
 145, 172, 190, 227 
Duyn, van der 21,33 

Duyn, mr. Adam François Jules Armand graaf van der
 155 
Duyn, Constance Sophie Suzette barones van der  86,  
 89 
Duyn, Frederica Wilhelmina barones van der  86, 90 
Duyn, Godert Anne Gerard graaf van der  28, 155 
Duyn, Guillaume graaf van der 28, 155 
Duyn, Willem Hendrik baron van der  110, 112 
Eckhardt, Andreas  44 
Elias 50 
Engelen, Petronella Jacoba Maria van 155, 159 
Eysinga, jonkheer mr. Frans Julius Johan van  194 
Falck, Margaretha Geertuida  157 
Feith, jonkheer mr. Rhijnvis  32 
Feltz, mr. Gustaaf Willem baron van der  147 
Ferdinand I, keizer van het Heilige Roomse Rijk  49 
Ferdinand II, keizer van het Heilige Roomse Rijk  44 
Foreest, jonkheer mr. Pieter van  147 
Fosse, mr. Alexander François Ghislain burggraaf van der 
 190 
Gansneb genaamd Tengnagel, Antoine Otto Harmen baron
 28 
Gansneb genaamd Tengnagel, Robbert August Lambert  
 Joost baron  30 
Geer, jonkheer mr. Dirk Jan de 147 
Geloes d’Elsloo, Charles Emiel Marie Xavier Lambert  
 Servaas graaf de  181 
Geusau, von 39, 160 
Geusau, jonkheer Willem Alting Lamoraal von 14, 39,  
 42, 143, 179, 181, 190, 193, 211, 217, 227 
Gijselaar, jonkheer mr. dr. Nicolaas Charles de 147 
Girard de Mielet van Coehoorn, de 26, 72, 160 
Girard de Mielet van Coehoorn, Aimery Raymond  
 Philippe Victor baron de  24 
Girard de Mielet van Coehoorn, jonkheer Charles Marie de
 22, 138 
Girard de Mielet van Coehoorn, Jan Philip baron de 
 15, 39, 42, 86-87, 211, 217, 228 
Girard de Mielet van Coehoorn, Menno Louis Victor baron  
 de 160 
Girard de Mielet van Coehoorn, jonkheer Pieter Jacob de 
 22, 159-160 
Goeckingk, Johann Friedrich Günther von 89, 92 
Goes, mr. A.C. van der  45 
Goes, jonkvrouw Henriette Hermine van der  87-88 
Goes, jonkheer Jacques Gaspar van der 30, 87-88, 90 
Goes, jonkvrouw Sophie Marie Henriette van der  87,  
 90 
Goltstein van Hoekenburg, Adolph Ernest Alexander  
 baron van 22, 94, 96, 99, 104, 143 
Goltstein van Hoekenburg, Clara Maria Jodoca Gertrudis  
 barones van  96, 99 
Goltstein van Hoekenburg, Henricus Arnoldus Josephus  
 baron van 181 
Goltstein van Hoekenburg, Joannes Hermanus Winoldus  
 Eugenius Walradus Theodorus baron van  96 
Goltstein van Hoekenburg, Wilhelmina Maria Henriëtta  
 Ernestina barones van 96, 104 
Grez, de 26, 39, 142, 203, 226 
Grez, jonkheer mr. Henricus Ferdinandus de  17, 40,  
 43, 45-46, 48, 96, 99, 104, 118, 123, 131, 133, 137,  
 143, 214, 219, 224 
Grez, jonkheer dr. Jan Marie Hendrik Joseph de 17, 39,  

96, 100, 104, 123, 131, 133, 135, 137, 139, 141,  
150-151, 156, 168, 198-199, 201, 203, 207, 214, 219, 
224, 228 

Grez, jonkheer mr. Josephus Ludovicus de 21, 39, 42,  
 96, 99, 104, 150-151 
Gronsfeld Diepenbroeck-Impel, Willem Anna Lodewijk  
 graaf van 14, 38, 41, 143, 189, 226 
Grotenhuis van Onstein, van  71, 186 
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Grotenhuis, jonkheer Rudolph Balthasar Marie Elco van 
 23 
Grotenhuis van Onstein, jonkheer August Ernest Marie  
 Bruno van 23 
Grotenhuis van Onstein, jonkvrouw Carolina Huberta  
 Maria van 94, 96 
Grotenhuis van Onstein, jonkvrouw Louise Josephine  
 Johanna Maria van  96, 101 
Grotenhuis van Onstein, jonkheer Titus Elco Joannes  
 Henricus van 16, 94, 96-97, 101, 118, 187, 203,  
 207, 213, 218, 223, 228 
Grotenhuis van Onstein, jonkheer Titus Rudolf Johan  
 Baptist van  23 
Guljé 142 
Guljé, dr. Joannes Amandus  157 
Guljé, Maria Judith  157 
Guljé, dr. Willem Franciscus  156-157 
Hacfort tot der Horst, Alphonsa Maria Francisca Victoria  
 barones  96, 107 
Hacfort tot der Horst, Gerard Joseph Henri Antoon  
 Martinus baron  95-96, 122 
Hacfort tot der Horst, Maria Eugenia Antonia Oliviera  
 Victoria barones  96, 99 
Hacfort tot Oosterholt, Henrica Johanna Antonia  96,  
 104 
Hacfort tot Oosterholt, Oliviera Theodora Joanna  
 Scholastica Maria 96 
Hacfort tot Oosterholt, Olivier Theodorus Petrus Paulus
 122 
Haeften, jonkheer Adriaan van 114 
Haeften, jonkvrouw Guelthera Anna van  87 
Haeften, jonkheer Jacob Leonard Alexander van  29,  
 87, 92 
Haeften, jonkvrouw Jacoba Johanna van  87, 92 
Half-Wassenaer  45, 71, 160, 184-186, 223 
Half-Wassenaer, Adam  116 
Half-Wassenaer, Antoinetta Joanna Barbara  50, 97,  
 102 
Half-Wassenaer, mr. Bernardus Jacobus Joannes  158 
Half-Wassenaer, Catharina  96, 104 
Half-Wassenaer, jonkheer mr. Franciscus Fredericus 
 20, 97, 102, 118, 128, 132, 138, 158 
Half-Wassenaer, jonkheer mr. Jacob Willem  14, 38,  
 40-41, 50, 93-94, 96-98, 102-106, 116, 118, 120, 132,  
 139, 143-144, 155, 158-159, 172, 186, 189-191, 221,  
 227 
Half-Wassenaer, Joannes 96, 104, 160 
Half-Wassenaer, jonkvrouw Julia Maria Clara 94, 97,  
 158, 160 
Half-Wassenaer van Onsenoort, Everarda Francisca 
 50, 97, 102 
Half-Wassenaer van Onsenoort, Rufina Jacoba Maria 
 93, 96 
Hallungius, mr. Johannes Simon  40 
Hannes  47 
Hanswijk, van 185 
Hardenbroek (van de Kleine Lindt, tot Ammerstol) van
 160, 202-203, 226 
Hardenbroek, Duco Lodewijk Willem baron van  16,  
 86-89, 92, 114-115, 135, 137, 156, 158-160, 169, 199,  
 214, 219 
Hardenbroek, mr. Ernest Louis baron van  87-88 
Hardenbroek, Karel Jan Gijsbert baron van 87-88 
Hardenbroek, Louise Ernestine barones van 87-88 
Hardenbroek, Susanne Civile Sophie barones van  
 87-88 
Hardenbroek van de Kleine Lindt, Cornelis Gualtherus  
 baron van 24, 86-87, 89, 114-115, 160 
Hardenbroek van de Kleine Lindt, Reiniera Maria Cornelia  
 barones van  87, 89 
 

Hardenbroek van de Kleine Lindt, Susanne Civile Sophie  
 barones van  86-87 
Hardenbroek van Lockhorst, Jan Lodewijk Willem baron  
 van  87, 92 
Harencarspel Eckhardt, jonkheer François van 15, 39,  
 43-44, 46, 179, 211, 217 
Heeckeren, Jacob Adriaan Frederik Lodewijk baron van
 29, 138, 142 
Heeckeren van Brandsenburg, Dirk Jan baron van  30 
Heeckeren van Brandsenburg, mr. Leonard Carel Hendrik  
 baron van 27, 38 
Heeckeren van Enghuizen, Evert Frederik baron van 
 38 
Heeckeren van Waliën, Jan Frederik baron van 85, 87 
Heeckeren van Waliën, Ernest Lodewijk baron van 
 87, 92 
Heeckeren van Waliën, Willem Hendrik baron van 32,  
 85, 87, 92, 111 
Hemert tot Dingshof, Charles François Corneille baron van
 28 
Heuvel, Martinus Johannes Josephus van de  40 
Heynens, Lou 182 
Hoensbroech, Clemens Wencesclaus graaf en markies von  
 und zu  182 
Hoevell tot Nijenhuis en Avergoor, Rudolph Anne baron  
 van  181 
Hoevenaar, Arnaudina 158 
Hoevenaar, Hubertus Paulus  158 
Hoevenaar, Sara  158 
Hogendorp, van  72, 160, 185 
Hogendorp, Andries Willem graaf van 24, 160 
Hogendorp, Diederik Johan François, graaf van 14, 38,  
 40-41, 86, 88, 143, 155, 160, 172, 190 
Hogendorp, Gijsbert Jacob graaf van  19, 160 
Hogendorp, Gijsbregt Steenbergensis des H.R. rijksgraaf  
 van  160 
Hogendorp, Maria Petronella des H.R. rijksgravin van 
 86-87 
Hogendorp, Paul graaf van  21 
Hogendorp, Pieter Damas  van  114 
Hogendorp, Sara Johanna des H.R. rijksgravin van 
 88-89 
Hogendorp van Hofwegen, Catharina Frederica Augustina  
 Alexandrine gravin van  86, 88 
Holthe tot Echten, jonkheer mr. Hendrik Gerard van 
 147 
Hoogenhouck Tulleken, jonkheer Jan  16, 88-89 
Hoogenhouck Tulleken, jonkheer Constantijn George van 
 85, 88-90, 113, 158, 213, 218 
Hoogenhouck Tulleken, jonkvrouw Elisabeth Maria Anna  
 Bramina 85, 88 
Hora Siccama van de Harkstede, jonkvrouw Cornelia  
 Elisabeth Anna   88, 91 
Hora Siccama van de Harkstede, jonkheer Ducco Gerrold 
 28, 88, 91 
Hora Siccama van de Harkstede, jonkheer mr. Johan  
 27 
Hora Siccama van Slochteren, jonkheer Johan 181 
Hora Siccama van Slochteren, jonkheer Wiardus  181 
Hövell, van  71, 160 
Hövell, Clemens Alexander Antonius baron van 97-98,  
 122 
Hövell, Franciscus Ernest Alexander baron van 94, 97,  
 157, 160 
Hövell tot Westerflier, Clemens Josephus baron van 
 122, 125 
Hövell tot Westerflier, Clementia Maria Arnoldina barones  
 van  97, 102 
Hövell tot Westerflier, Franz Joseph Maria Ignatius baron  
 van  32, 96-98, 101, 105, 125 



235 Register 

Adel in Noord-Brabant, 1814-1918 ISBN 978-90-8704-534-2 
 
 

Hövell tot Westerflier, Otto Alexander Joseph baron van 
 95, 97 
Hövell tot Westervlier en Weezeveld, Frans Alexander  
 Joseph baron van 25, 122 
Hövell tot Westervlier en Weezeveld, Maria Clementine  
 Jacoba barones van  97, 107 
Hövell van Westerflier en Weezeveld, mr. Ernest Otto  
 Jozef baron van  25, 94-95, 97-99, 105, 107, 122,  
 129 
Hövell van Westervlier en Weezeveld, mr. Clemens Ernest  
 Alexander baron van 25, 94-95, 97-99, 105, 107,  
 122, 125, 139, 157 
Hövell van Wezeveld en Westerflier, mr. Eduard Otto  
 Joseph Maria baron van  25, 97-98, 105, 107, 122,  
 129 
Hövell van Wezeveld en Westerflier, Josephine Johanna  
 Maria barones van 98, 107 
Hugenpoth (van Stockum, tot Aerdt), van  71-72, 160,  
 184-186, 202-203, 223, 226 
Hugenpoth, Henrica barones van  108 
Hugenpoth, mr. Jan Baptist Willem baron van 18, 95,  
 97, 100, 120, 136-137, 140-141, 210, 216, 220 
Hugenpoth, Joannes Gerardus Hendricus Antonius baron  
 van  16, 96-97, 118, 135, 137, 139, 187, 191, 193,  
 195, 207, 212, 218, 222-223, 225, 227-228 
Hugenpoth, Johanna Adriana barones van 95, 97 
Hugenpoth, Maria Walburgis Nicolaïa barones van 108 
Hugenpoth tot Aerdt, Adolphus Ludovicus Wilhelmus  
 baron van  31 
Hugenpoth van Stockum, Emilia Ernestina Leopoldina  
 Francisca Anna Antonia Maria barones van 97, 106 
Hugenpoth van Stockum, mr. Jan Baptista Constantinus  
 Josephus Carel Cornelis Marie baron van  16,  

95-97, 100, 104, 106, 108, 118, 120, 123, 132, 135,  
137, 141, 187, 203, 209, 213, 218, 220-223, 225,  
227-228 

Hugenpoth van Stockum, Joannes Balduinus Josephus  
 Henricus Otto Antonius baron van 14, 38, 41,  

95-97, 101, 104, 106, 116, 118, 120, 132, 134, 143,  
160-161, 186-187, 189-191, 209, 212-213, 216,  
220-222 

Hugenpoth van Stockum, Louis baron van 21 
Hugenpoth van Stockum, Maria Ursula Walburgis  
 Wilhelmina Oswoldina Rosalia barones van  97 
Hugenpoth van Stockum, Maria Walburgis Josepha  
 Johanna barones van  96-97 
Huijdecoper, jonkheer Jan Louis Reinier Anthony  
 87-88 
Huijdecoper, jonkvrouw Johanna Louise  87-88 
Huijdecoper, jonkvrouw Sophia Adriana Johanna  
 87-88 
Huijsmans, Martinus 40 
Hultman. Mr. Carel Gerard  41, 179 
Huydecoper, jonkheer Hendrik Maximiliaan  31,  

87-88 
Ingen Housz 142 
Ingen Housz, dr. Arnoldus Florentius Josephus 124 
Ingen Housz, Eugenia Florentina Maria  98, 106 
Ingen Housz, Maria Colleta Johanna  98, 101 
Ittersum, ir. Adolph Marius Karel Wolphgangh baron van 
 29, 87-88, 90, 138, 140-141 
Ittersum, jonkheer mr. Willem Adriaan van 31 
Janssen, Veronica Cornelia  156-157 
Jantzon, mr. Stephanus Bernardus 40 
Jong, Benjamin de 157 
Jong, Benjamin Anne de  111 
Jong, Dina de 88, 91 
Jong, Gerard de  157, 161 
Jong, Gisbertus de 157 
Jong van Beek en Donk, de 71-72, 161, 226 
Jong van Beek en Donk, jonkvrouw Anna 85, 88 

Jong van Beek en Donk, jonkheer Benjamin de 20, 157,  
 180 
Jong van Beek en Donk, jonkheer ir. Christiaan Joannes de
 23 
Jong van Beek en Donk, jonkvrouw Cornelia Jacoba de 
 88, 91 
Jong van Beek en Donk, jonkheer Franciscus Andries de 
 108 
Jong van Beek en Donk, jonkheer mr. Jan Olphert de 
 15, 85, 88, 91, 108, 112, 133, 143-144, 157, 179-180,  
 201, 205, 212, 217, 219, 227 
Jong van Beek en Donk, jonkheer Jan Olphert de  17,  
 88, 112, 215 
Jong van Beek en Donk, jonkheer mr. Johan Jan François  
 de  22, 112, 133, 138, 161, 205 
Jong van Beek en Donk, jonkheer mr. Johannes de 19,  
 39-40, 43, 45-46, 85, 88, 91, 93, 108, 112, 155, 157,  
 179, 212, 215 
Jong van Beek en Donk, jonkvrouw Wilhelmina Elisabeth  
 de  88, 91 
Jonge (van Zwijnsbergen, van Ellemeet), de 44, 71-72,  
 142, 160, 184, 202-203, 223, 226 
Jonge, Eva Maria Adriana de 88, 92 
Jonge, François André de 88-89, 110, 114, 156, 160,  
 179 
Jonge van Zwijnsbergen, jonkvrouw Anna Maria Emelia  
 Arnoldine de 89, 93 
Jonge van Zwijnsbergen, jonkvrouw Anna Maria Emilia  
 de  88, 92 
Jonge van Zwijnsbergen, jonkvrouw Anna Maria Emilia  
 Françoise de 86, 88 
Jonge van Zwijnsbergen, jonkheer Gijsbert Carel Duco  
 Reinoud 24, 89, 92, 115 
Jonge van Zwijnsbergen, jonkvrouw Gualtheria Anna de 
 89, 93 
Jonge van Zwijnsbergen, jonkheer mr. Joan de 16,  

86-89, 92-93, 114-115, 131-132, 135, 137, 150, 158, 
160, 168, 202, 205, 214, 219, 224 

Jonge van Zwijnsbergen, jonkheer Johan Adolf  18,  
 85, 87, 89, 92, 199, 215, 220 
Jonge van Zwijnsbergen, jonkvrouw Louise Ernestine de 
 87, 89 
Jonge van Zwijnsbergen, jonkvrouw Margaretha Adriana  
 Louise de 89, 92 
Jonge van Zwijnsbergen, jonkheer Marinus Bonifacius  
 Willem de 15, 39, 42, 44, 46-47, 86-89, 91-93, 110,  
 114-115, 131-134, 149, 156, 158, 168, 191, 202, 205, 
 211, 214-215, 217, 222, 224-225, 227-228 
Jonge van Zwijnsbergen, jonkheer Marinus Bonifacius  
 Willem de 24, 87, 89, 114-115, 133, 151, 156,  

158-159, 161, 169 
Jonge van Zwijnsbergen, jonkheer Willem Godfried 
 23, 89, 92, 114, 133, 138 
Josselin de Jong, Philippe de  88, 90 
Kempen, A.F.J. van  41 
Keppel, Johan Rabo baron van 31 
Kessel, van  47 
Kievits  48 
Kock, jonkvrouw Adriana Jacqueline de  108-109 
Kock, mr. Frederik Lodewijk Willem baron de 89, 92 
Kock, Hendrick Merkus baron de 15, 89-90, 92,  

108-109, 113, 145, 189, 191, 212, 217 
Kock, Karel Wendelin baron de  89, 92 
Kock, jonkvrouw Louise Wilhelmina Geertruida Jacoba de
 89-90 
Kretschmar, jonkheer Jacob Charles van  14, 38, 41,  
 143, 155, 173, 189 
Kuijper, de  71-72, 161, 186, 202, 223, 226 
Kuijper, jonkvrouw Anna Elisabeth Maria Huberta de 
 98, 104 
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Kuijper, jonkheer Augustinus Hubertus Josephinus Maria  
 de  24 
Kuijper, jonkheer mr. Eduard Joseph Corneille Marie de
 16, 46-47, 49, 96-99, 101-102, 105-106, 119-120, 122, 
 125, 129, 131, 133, 135, 139, 141, 143, 149-150, 168, 
 187, 192, 201, 203, 205, 212, 218, 220-221, 223-224, 

227-229 
Kuijper, jonkheer mr. Eduard Joseph Corneille Marie de
 23, 96-99, 101, 105-106, 122, 125, 129 
Kuijper, jonkvrouw Elisabeth Theodora Maria Theresia de
 97-98 
Kuijper, jonkheer Ernest Eduard  25, 98, 101, 106,  
 125, 129 
Kuijper, jonkheer Eugène Joseph Victor Marie de  17,  
 215, 219, 224-225 
Kuijper, jonkheer Ferdinand Auguste Leopold Joseph de 
 22, 49, 98, 102, 104, 120, 128-129, 151 
Kuijper, jonkheer mr. Gijsbert Eduard Frederik Joseph de 
 25, 139 
Kuijper, jonkheer Hubertus Fredericus Maria de 24 
Kuijper, jonkheer Josephus Franciscus 15, 39-40, 43-44,  

46, 49, 94, 96, 98-99, 101-107, 119-120, 122, 125, 
127, 129, 143, 161, 179, 211-212, 214-215, 217,  
220-221 

Kuijper, jonkheer mr. Jean Louis Eduard Marie de 17,  
 96-99, 101, 105-106, 122, 129, 131-133, 136-137, 
 139, 141, 199, 215, 219, 225, 228-229 
Kuijper, jonkheer Jozef Marie Emile de 24 
Kuijper, jonkheer Louis Richard Leopold Joseph de 22 
Kuijper, jonkvrouw Maria Josepha Huberta de 99 
Kuijper, jonkheer Otto Eduard Cornelis de 25, 132 
Kuijper, jonkvrouw Thérèse Angelique Constance  
 Victorine de  98, 102 
Kuijper, jonkheer mr. Victor Ferdinant Auguste Henri de 
 16, 98, 102, 201, 205, 214, 219, 224-225, 228 
Kun, van der 48, 142 
Kun, Catharina Valentina van der 99, 102 
Kun, Cornelia Maria Petronella van der 93, 99 
Kun, Cornelis Anthonij Richard van der  94, 99, 104 
Kun, Leopold Emilius Johannes Maria van der 99, 103 
Kun, Maria Gerardina Constantia van der  99, 102 
Kun, Maria Theresia Petronella Joanna van der 94, 99,  
 104 
Kun, Petrus Mattheus van der 116, 119, 127 
Laman Trip  71, 161 
Laman Trip, jonkheer Albert Dominicus  32 
Laman Trip, jonkheer Christiaan Joannes  32, 161 
Laman Trip, jonkheer ir. Gerard Jacob 32, 139 
Laman Trip, jonkheer mr. Scato  30, 89, 92, 115, 138 
Laman Trip, jonkheer Scato  32 
Lamsweerde, mr. Alexander Theodorus Henricus  
 Gerhardus baron van 29, 96, 99, 102-103, 105,  
 107, 127, 133 
Lamsweerde, Alphonsus Maria Josephus Ernestus  
 Antonius baron van  147 
Lamsweerde, Franciscus Carolus Josephus Antonius Maria  
 baron van 99, 103 
Lamsweerde, Franciscus Gerhardus Adolphus Reinierus  
 baron van 30, 95-96, 99, 102-103, 105, 107, 122,  
 127, 129 
Lamsweerde, Gerardus Wilhelmus Josephus baron van
 122 
Lamsweerde, mr. Jacob Wijnand Alexander Marie baron  
 van  31, 133 
Lamsweerde, Josepha Victoria Alexandra Francisca Maria  
 barones van  99, 105 
Lamsweerde, mr. Josephus Joannes Gerardus Franciscus  
 baron van 96, 99 
Lamsweerde, Lucia Maria Theresia Antonetta barones van
 99, 107 
 

Lamsweerde, Maria Henriette Josephine Claire barones  
 van  99, 102 
Lanschot, van 47, 50, 142, 203 
Lanschot, Augustinus Cornelis van 123, 126-127 
Lanschot, Augustinus Jacobus Arnoldus van  159 
Lanschot, August Willem Johan van  47 
Lanschot, mr. Eppo Paul van  95, 99, 126 
Lanschot, Franciscus Antonius Augustinus 156-157 
Lanschot, mr. Frans Johan van 47, 50, 108, 156, 169 
Lanschot, Godefridus van 157 
Lanschot, Godefridus Ludovicus Hubertus van 123, 126 
Lanschot, Maria Francisca van 99-100 
Lanschot, Maria Josepha Catharina van 99-102 
Lanschot, Wally Augusta Maria van  108-109 
Lanschot, mr. Willem Maria van  47, 50 
Lawick, Herman Jacob baron van 30, 38 
Lelyveld van Cingelshouck, van  142 
Lennep, van  50 
Lewe tot Aduard, jonkheer mr. Berend 181 
Lewe van Aduard, jonkheer mr. Evert Joost 181 
Lewe van Aduard, jonkheer Scato Ludolph 181 
Limburg Stirum, Otto Jan Herbert graaf van 27, 89-91,  
 110, 138 
Lopez Suasso Diaz da Fonseca, jonkheer mr. Alonso  
 Antonio  29 
Luijben  142 
Lynden van Hemmen, Frans Godard baron van 44 
Maesen de Sombreff, jonkheer mr. Louis Henri Leonard  
 Joseph van der 147 
Mahie 142, 203 
Mahie, Henrica Antonia Theresia Maria  100 
Mahie, Jacoba Adriana Maria Gertrudis  96, 99 
Mahie, Johannes Henricus   123, 156 
Marchant et d’Ansembourg, Jean Baptiste Ferdinand  
 Joseph graaf de  181 
Marees van Swinderen, de 181 
Marees van Swinderen, jonkheer mr. Oncko de 30 
Martini (Buijs, van Geffen)  44, 47, 71-72, 161,  

183-186, 192-193, 202-203, 223, 226 
Martini, Anna Maria Emilia  88-89 
Martini, jonkheer mr. Antoni  15, 85-86, 89-91, 112,  
 114, 131-134, 139, 141, 143, 149, 156-157, 161, 168,  
 191, 193, 202-205, 211, 217, 220-225, 227-228 
Martini, jonkheer Eduard Constant Anne  24 
Martini, jonkheer Eve Marius Adriaan 15, 132, 191,  
 202, 212, 217, 220-226 
Martini, jonkheer Frans Andries  20 
Martini, jonkheer mr. Hendrik Bernard 15, 39-40, 42,  
 44, 46, 86-90, 110, 112, 114, 132, 134, 145, 161, 179,  
 187, 189-191, 211-212, 214, 217, 220-222 
Martini, jonkheer Johannes Wilhelmus 20 
Martini, jonkheer Nicolaas Johan  20 
Martini, jonkheer Pierre Jean Guillaume  16, 86,  

89-90, 112, 202-203, 205, 214, 219, 224-225 
Martini, jonkheer Sibillus Hendrik Jan 20 
Martini, Willem  44, 47 
Martini van Geffen, jonkheer Frans Willem Hendrik Pieter  
 Jan  17, 86, 89, 114, 198, 214, 219, 224 
Martini van Geffen, jonkheer mr. Hendrik Bernard 17,  
 131-133, 141, 157, 161, 169, 203, 205, 214, 219,  

224-225, 228 
Martini van Geffen, jonkvrouw Henrietta Geertruijda 
 89, 91 
Martini van Geffen, jonkheer Nicolaas Johan  21,  

156-157 
Martini van Geffen, jonkvrouw Wilhelmine  89-90 
Meeuwen, van  71-72, 142, 161, 202-203, 223, 226 
Meeuwen, jonkheer mr. Eduard Anton Eugène van 25,  
 100, 106-107, 126, 133, 139 
Meeuwen, jonkheer Eduard Pieter Eugène van 23, 141 
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Meeuwen, jonkheer mr. Eduardus Johannes Petrus van
 16, 95, 97, 100, 102, 106-107, 120-121, 123, 126,  
 131-133, 135, 137, 139-141, 145, 149-150, 161, 168,  
 207-208, 212, 218, 220-221, 228 
Meeuwen, jonkvrouw Elisabeth Eugenia van  97, 100 
Meeuwen, jonkvrouw Jeanne Cornélie Robertine van 
 100 
Meeuwen, jonkheer Johan Christiaan Pieter Eugène van
 17, 136, 214, 219, 224-225, 227 
Meeuwen, jonkvrouw Johanna Geertruida Cornelia van
 100, 106 
Meeuwen, jonkheer mr. Ludovicus Cornelis Josephus  
 Andreas van 17, 95-96, 100, 102, 106-109, 123,  
 126, 133, 135, 137, 140-141, 150-151, 156, 168,  
 195, 203, 214, 219, 224-225 
Meeuwen, jonkvrouw Maria Joanna Henrica van  108 
Meeuwen, jonkheer mr. Petrus Andreas van 15, 39, 43,  
 45-46, 93, 97, 100, 102, 106-107, 116, 120, 123, 126,  
 128, 132, 134, 144, 179, 212, 214, 216-217, 220-221,  
 226 
Meeuwen, jonkheer mr. Pieter Leon van  18, 95, 97,  
 99-100, 123, 133, 136-137, 141, 198, 216, 220, 225 
Meeuwen van, jonkheer mr. Pieter Maria Frans 17, 97,  
 99-100, 120-121, 123, 131, 133, 135, 137, 139-141,  
 150-151, 168, 207-210, 214, 219, 224, 228 
Meeuwen, jonkvrouw Rosa Cornelia Eugenia Maria van
 100 
Meeuwen, Theresia Sophia van  100, 102 
Meeuwen, jonkheer W.M. van 41, 182 
Meijer  71-72, 199 
Meijer, jonkheer Carel Adriaan Jan 31 
Meijer, jonkheer Carel Hendrik  28 
Meijer, jonkheer François Adrien 29 
Meijer, jonkheer Hendrik Karel Jan 29 
Meijer, jonkheer Jan Eduard Adriaan  30 
Melort, jonkheer mr. Eduard Bonifacius Andreas Nicolaas
 29 
Melvill van Carnbee  19, 26, 185 
Melvill van Carnbee, Albertine Petronella barones van
 88, 90, 158 
Melvill van Carnbee, James John baron 15, 85, 88-90,  
 113, 155, 158, 180, 212-213, 217 
Melvill van Carnbee, James John baron` 20, 89-90, 158,  
 180 
Melvill van Carnbee, Pieter baron 89-90, 155, 158 
Melvill van Carnbee, jonkvrouw Wilhelmina Adriana 
 88-89 
Mensema, Albert J.  197, 210 
Michiels van Kessenich  203 
Michiels van Kessenich, jonkheer Alphonse Hilaire Joseph  
 Hubert  147 
Michiels van Kessenich, jonkheer mr. François Bernard  
 Hubert  121 
Michiels van Kessenich, mr. François Gustave Hubert  
 Baron 18, 93, 100, 121, 206, 216, 220 
Michiels van Kessenich, jonkvrouw Hortense Marie  
 Cornelie Hubertine  93, 100 
Michiels van Kessenich, jonkvrouw Rosalie Marie Sabine  
 Hubertine  93, 100 
Michiels van Kessenich, Willem baron 161 
Michiels  van Verduynen 33 
Michiels van Verduynen, mr. Louis Paul Marie Hubert  
 baron 31, 145 
Montens, Catharina Wilhelmina Josephina 158, 161 
Mortel, van de 142, 160 
Mortel, Eduard Antonius van de  100, 103, 126-129 
Mortel, Johannes Benedictus Augustinus van de  100,  
 120, 123, 126, 128 
Mortel, Joannes Benedictus Hyacinthus van de  100,  
 102, 119-120, 123 
Mortel, Joannes Henricus Josephus van de 95, 100, 123 

Mortel, Victor Franciscus Joannes Josephus van de 123 
Mulders, Adrianus Franciscus 40 
Mulert, Geertruidis Pieter Christiaan baron 31 
Muralt, jonkheer ir. Robert Rudolph Lodewijk de  147 
Mutsaers 142 
Nagell, Anne Jan Herman Maurits Adriaan baron van 
 29 
Nispen (tot Pannerden, tot Sevenaer), van  71 
Nispen, jonkheer Edward Carel Lodewijk van 29 
Nispen tot Pannerden, jonkheer mr. Carel Joseph van 
 29, 94, 96, 98, 100-101, 103, 122, 133, 138, 141 
Nispen tot Pannerden, jonkvrouw Carolina Maria  
 Francisca van 98, 101 
Nispen tot Pannerden, jonkvrouw Emma Aleida Hubertina  
 van  98, 101 
Nispen tot Pannerden, jonkheer Ernest Eugène Marie van 
 25 
Nispen tot Pannerden, jonkheer Franciscus Xaverius  
 Jacobus van  127, 129 
Nispen tot Pannerden, jonkvrouw Louise Maria Caroline  
 van  101, 103 
Nispen tot Pannerden, jonkvrouw Mathilde Anne Marie  
 van  101, 103 
Nispen tot Pannerden, jonkheer Otto Carel Jan Christiaan  
 Lodewijk Marie van  94, 96, 100-101 
Nispen tot Sevenaer, jonkheer mr. Carel Jan Christiaan  
 Hendrik van  29, 97, 101, 103, 105-106, 144 
Nispen tot Sevenaer, jonkheer mr. Carel Marie Otto van
 32, 133 
Nispen tot Sevenaer, jonkheer mr. Carel Octave Marie van
 31, 97, 101, 105-106, 122, 125, 133, 139 
Nispen tot Sevenaer, jonkheer mr. Frans Joseph Marie van
 32, 133 
Nispen tot Sevenaer, jonkvrouw Josephine Hubertine  
 Marie 101, 103 
Nispen tot Sevenaer, jonkheer mr. Octave François  
 Augustin Marie van  101, 105 
Nispen tot Sevenaer, jonkheer Raphaël Alexander  
 Johannes Boudewinus Maria van  101, 105, 128 
Nispen tot Sevenaer, jonkvrouw Rose Françoise Léonie  
 Marie van 101, 106 
Nispen van Pannerden, jonkheer mr. Carolus Everhardus  
 Josephus Franciscus van  28, 94, 96, 98, 100-101,  
 103, 122, 133 
Oijen, Maria Leopoldina Catharina van 155 
O’Kelly de Galway, jonkheer E.F.H.  45, 47 
Oldeneel tot tot Oldenzeel, van  71-72, 161, 203, 226 
Oldeneel tot Oldenzeel, mr. Alexander Charles Ghislain  
 baron van 22 
Oldeneel tot Oldenzeel, mr. Arnaud Karel Marie Ghislain  
 baron van  18, 98, 101, 105-106, 161, 199, 216, 220 
Oldeneel tot Oldenzeel, mr. Carolys Hyacinthus Guilelmus  
 Joannes baron van 16, 98, 143, 161, 212, 215-217 
Oldeneel tot Oldenzeel, mr. Joannes Hermanus Jacobus  
 Ludovicus baron van 20 
Oldeneel tot Oldenzeel, Marie Philippine Ghislaine  
 barones van  101, 105 
Oldeneel tot Oldenzeel. mr. Willem Jozef Ghislain baron  
 van  17, 98, 101, 105-106, 124-125, 151, 215, 219,  
 228 
Olislagers, jonkheer Jean Leonard Hubert  181 
Oranje, Willem prins van 44 
Oranje, Willem V Batavus prins van  49 
Oranje-Nassau, Adelheid Emma Wilhelmina Theresia  
 prinses van  37 
Ortt (van Nijenrode)  44 
Panhuys, mr. Jan Ernst baron van 49 
Panhuys, jonkheer mr. Ulrich Willem Frederik van 195 
Panneboeter, mr. Gerrit Willem  40 
Pauw van Wieldrecht, mr. Matthieu Christiaan Hendrik  
 ridder  49 



Register 238 

Adel in Noord-Brabant, 1814-1918 ISBN 978-90-8704-534-2 
 
 

Pels Rijcken 142 
Poll, jonkvrouw Anna Catharina van de  94, 101 
Poll, jonkheer mr. Willem Jan Marie van de 32, 94, 101,  
 104, 107, 126 
Prisse  160 
Quay, de 142 
Radbruch 48 
Raet, de  161, 184, 223 
Raet, jonkheer mr. Johannes Baptista Franciscus  
 Wilhelmus de 14, 38, 41, 101, 104, 116, 155, 161,  
 183, 189, 191, 222, 226 
Raet, Maria Cornelia Magdalena de 101, 104 
Ram, jonkheer ir. Henri Ernest 31 
Rammelman Elsevier, jonkheer Willem Iman Cornelis
 49 
Randwijck, Caroline Ursula Philippota van 159 
Ranitz, de 48 
Ranitz, jonkheer mr. Johan Hendrik  30, 39, 44-46,  
 139, 141, 199 
Ranitz, jonkheer mr. Sebastiaan Mattheüs Sigismund 
 45, 48 
Rappard, van 47 
Rappard, mr. Anthon Gerrit Æmile ridder van 147 
Rappard, Elias Cornelis Benjamin ridder van  20,  

90-91, 110, 138, 141 
Rappard, mr. Hendrik Anthon ridder van  90-91 
Rappard, Johan Abraham Anne Christiaan ridder van 
 20, 90-91, 110 
Rappard, jonkvrouw Johanna Benjamina van  90 
Rappard, Louisa Gertruda Carolina von  90-91 
Reede, van  42 
Reede, jonkheer Jan Reinhart Gerard van  14, 19, 38,  
 41-42, 143 
Reigersberg Versluys, jonkheer ir. Johan Cornelis van 
 32, 108-109 
Reigersman  48, 142, 199 
Reigersman, jonkheer mr. André  30, 39, 44-46, 48,  
 199 
Reigersman, mr. Andreas 46, 48-49 
Reigersman, jonkheer mr. Jacob Walraven Gerhard 31 
Rengers, Arnaudina Jacqueline barones  90-91 
Rengers, Josephine Arnoldine barones  89-90 
Rengers, Lodewijk  110 
Rensselaer Bowier, jonkheer Hugo Jan Jacob van  21,  
 85, 91, 113, 131 
Rensselaer Bowier, jonkheer Marten Wilhelmus van 
 85 
Riedesel und Eisenbach, Carl Philipp Ferdinand Hermann  
 baron von  181 
Riemsdijk, jonkheer mr. Theodorus Helenus Franciscus  
 van  48 
Rietvelt, Johan Albert 40 
Rijckevorsel (van Kessel), van 13, 19, 26, 40, 46, 49,  

71-72, 127, 142, 161, 184, 186, 203, 223, 226 
Rijckevorsel, mr. Aloysius Bernardus Hubertus van 46,  
 49-50, 102, 105, 120, 128, 161 
Rijckevorsel, Aloysius Maria Josephus Theodorus van
 46, 49-50, 94, 103, 121, 128 
Rijckevorsel, Anna Petronella Theresia Maria van 97,  
 102 
Rijckevorsel, jonkheer. mr. dr. Augustinus Bernardus  
 Gijsbertus Maria van 103, 105, 125, 128 
Rijckevorsel, Augustinus Gerardus Hubertus van  49,  
 95, 102, 128 
Rijckevorsel, Augustinus Tilmanus van 100, 102, 116,  
 119, 123, 128 
Rijckevorsel, Bernardus Jacobus van  120, 128-129 
Rijckevorsel, jonkvrouw Cornelia Maria Elisabeth van
 100, 103 
Rijckevorsel, mr. Carolus Jacobus Antonius van  46,  
 49-50, 121, 128 

Rijckevorsel, jonkheer mr. Cornelis Richardus Edmundus  
 van  17, 93-95, 99-100, 102-103, 106, 108-109,  
 121, 123, 126-129, 133, 137, 141, 149-150, 214-216,  
 219, 225 
Rijckevorsel, mr. Eduardus Johannes Hubertus Maria van 
 101, 103, 105, 128 
Rijckevorsel, Elisabeth Maria Huberta van 49, 102, 106 
Rijckevorsel, jonkheer Ernest Marie van  25, 139 
Rijckevorsel, jonkheer mr. Frans Jacob Joseph Maria van 
 17, 93, 95, 99, 102-103, 121, 127, 133, 135, 139-141,  
 143, 151, 157, 161, 215, 219, 224, 228 
Rijckevorsel, jonkheer mr. Frederik Lodewijk Joan van 
 26, 134 
Rijckevorsel, Gerardus Joannes van  118, 128 
Rijckevorsel, Jacobus Josephus baron van 20, 93-103,  
 105-106, 116, 119, 121, 123, 126-128, 133 
Rijckevorsel, Joannes Franciscus van  50, 97, 102, 116,  
 121, 128 
Rijckevorsel, Johanna Cornelia van  100, 102 
Rijckevorsel, Josephina Everrarda Maria Huberta van 
 49, 98, 102 
Rijckevorsel, jonkvrouw Louisa Paulina Cornelia Clasina  
 van  95, 102 
Rijckevorsel, Ludovica Maria van 93, 102 
Rijckevorsel, jonkheer Maarten Cornelis van  26, 133 
Rijckevorsel, jonkvrouw Maria Petronella Johanna van
 99, 103 
Rijckevorsel, Maria Theresia van  50, 102, 105 
Rijckevorsel, Petrus Antonius Maria baron van  21,  
 95-96, 102, 119, 127 
Rijckevorsel, jonkheer mr. René Anton van  26, 134,  
 139 
Rijckevorsel, Thomas Cornelis van 128, 179 
Rijckevorsel, jonkheer Thomas Cornelis Maria van 18,  
 93, 95, 99, 102-103, 127, 136-137, 143, 216, 220, 224 
Rijckevorsel, jonkheer Thomas Cornelis Maria van 99,  
 102, 119 
Rijckevorsel, Thomas Cornelis Maria Hubertus van 94,  
 102, 121, 128 
Rijckevorsel van Kessel, Albert Joseph baron van  24 
Rijckevorsel van Kessel, jonkheer Alphonse Eduard Marie  
 van  24, 94, 98, 101, 103, 122, 127 
Rijckevorsel van Kessel, Augustinus Theodorus baron van
 15, 39-40, 43, 45-47, 49-50, 93-103, 105-107, 116,  
 118-122, 127-128, 132, 134, 141, 156, 161, 179, 186,  
 211-214, 217, 220-221, 226 
Rijckevorsel van Kessel, jonkheer Eduardus Josephus van 
 16, 212, 218, 220-221 
Rijckevorsel van Kessel, jonkheer Eugène Ferdinand  
 Marie van 23, 94, 98-99, 103, 107, 122, 127, 131,  
 138, 141 
Rijckevorsel van Kessel, mr. Everardus Franciscus baron  
 van  24, 101, 138 
Rijckevorsel van Kessel, mr. Ferdinandus Gerardus  
 Josephus baron van   16, 98, 102, 106, 119-120,  
 127, 129, 131-133, 135, 137, 141, 149-150, 203, 208,  
 213, 218, 220-221, 223-225, 227-228 
Rijckevorsel van Kessel, jonkheer Franciscus Johannes  
 Josephus van 21, 94, 98-99, 101-103, 106-107,  

119-122, 127, 129, 131, 219 
Rijckevorsel van Kessel, jonkheer Henri Vincent Marie  
 van  24 
Rijckevorsel van Kessel, jonkheer Hubert Louis Joseph  
 Marie van 25 
Rijckevorsel van Kessel, jonkvrouw Hubertine Louise  
 Maria van 103, 107 
Rijckevorsel van Kessel, jonkheer mr. Hubertus Jacobus  
 Josephus van 17, 135, 137, 141, 208, 214, 219,  

224-225, 228 
Rijckevorsel van Kessel, jonkheer Joannes Emanuël  
 Alphonsus Gerardus Aloysius Marie van  25 
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Rijckevorsel van Kessel, jonkheer mgr. Louis Hubert  
 Marie van 23 
Rijckevorsel van Kessel, jonkvrouw Mathilde Henriette  
 Louisa Maria van 99, 103 
Rijckevorsel van Kessel, jonkheer Victor Marie van 24,  
 94, 101-103, 105, 121, 127-129 
Rijckevorsel van Kessel, Wilhelmus Johannes baron van
 24, 131, 133, 138 
Roëll, Herman Hendrik baron 49 
Roest van Alkemade, Theodoor Jan baron 27 
Romme  142 
Roock, jonkheer mr. Peter de 28, 39-40, 43, 45-46, 94,  
 103, 105, 118, 180 
Rooswinkel, Lambertus  208 
Rosen de Haren, Charles Servais baron de  181 
Rosen van der Maesen, Charles Lambert Marie  
 Dieudonnée baron 182 
Rouppe van der Voort 142, 203, 209 
Rouppe van der Voort, Johanna Barbara Elisabeth 97,  
 104 
Rouppe van der Voort, Lodewijk Hendrik 118, 123 
Rouppe van der Voort, Mathea Johanna  104, 106 
Roy (van Zuidewijn, van Wichen), de 48, 226, 142,  
 161, 202-203 
Roy, mr. Adam Johannes Frans de 118, 123, 161 
Roy, Bernard de  116 
Roy, mr. Isaac Johan de  96, 104, 106, 125 
Roy, Johanna Everarda Elisabeth de  96, 104 
Roy, Wilhelmina Christina de 104, 106 
Roy van Zuidewijn, Arnoldus Johannes Josephus de 158 
Roy van Zuidewijn, jonkheer mr. Bernard Marie Antoine  
 Auguste de  18, 39, 43, 45-46, 48, 95-96, 99, 102,  
 104, 106, 125, 133, 136, 141, 158, 161, 198, 202, 215,  
 219, 225, 228 
Roy van Zuidewijn, jonkheer mr. dr. Bernard Rudolf  
 Cornelis Maria de 25, 95, 99, 104, 125, 133 
Roy van Zuidewijn, Emilie Joséphine Petronille Marie de 
 96, 104 
Roy van Zuidewijn, jonkheer mr. Frans Eugène Maria 
 26, 95, 133, 139 
Roy van Zuidewijn, jonkheer Rudolph Franciscus Marie  
 Antonius de  23, 39, 43, 45-46, 48 
Roy van Zuidewijn, Sophia Maria Jacoba Josepha de 
 104, 106, 156, 158 
Ruijs de Beerenbrouck, jonkheer mr. Charles Joseph Marie
 147 
Saint-Remy, J.M.J. baron von 182 
Salis, de 48 
Salis, Rudolph Antony baron de  46, 48 
Sandberg, jonkvrouw Albertine  90-91 
Sandberg, jonkheer ir. Lodewijk Alexander 29, 87-88,  
 90-91, 138, 141 
Sandberg, jonkheer Willem Eliza  29, 87, 90-91 
Sandra Veltman, Hermanna Louisa Christina de 181 
Sasse, Gerbrandus Ignatius van 101, 104 
Sasse van Ysselt, van 71-72, 161, 184-186, 202-203,  
 223, 226 
Sasse van Ysselt, jonkheer mr. Alexander Frederik Oscar  
 van  18, 48, 50, 131-133, 136-137, 140-141, 143 

145, 147, 207, 215, 219, 225 
Sasse van Ysselt, jonkheer mr. Alphonsus Johannes  
 Josephus van 23, 98, 104, 106, 120 
Sasse van Ysselt, jonkheer mr. Constant Auguste Joseph  
 van  24, 131-133, 138, 141 
Sasse van Ysselt, Dorothea Ludovica Antonia Magdalena  
 van  97, 104 
Sasse van Ysselt, jonkvrouw Eleonore Marie Françoise  
 van  104, 106 
Sasse van Ysselt, jonkheer Franciscus Josephus van 
 23 
 

Sasse van Ysselt, jonkheer Franciscus Wilhelmus  
 Theodorus Jozef Marie van  22 
Sasse van Ysselt, jonkheer François Emile Marie  25 
Sasse van Ysselt, jonkheer mr. Gerbrandus Ignatius  
 Johannes Leopoldus Maria van 21 
Sasse van Ysselt, jonkheer mr. Hendrikus Johannes  
 Ludovicus van  23 
Sasse van Ysselt, jonkheer mr. Johannes Baptist Maria  
 Walburgis Gerbrandus van  21 
Sasse van Ysselt, jonkheer Johannes Ludovicus Leopoldus  
 Pacificus Maria van  22 
Sasse van Ysselt, jonkheer Joseph Leopold Emile Marie
 25 
Sasse van Ysselt, jonkheer mr. Leopoldus Boudewijn  
 Constantinus Lodewijk van  21, 46, 49-50, 98,  
 101, 104, 106, 121, 131, 133, 138, 141, 180, 192 
Sasse van Ysselt, jonkheer Leopoldus Constantinus  
 Henricus van 22 
Sasse van Ysselt, jonkheer Leopold Frans Jan Jacob Jozef  
 van  14, 38, 41, 46, 49-50, 96-98, 101, 104, 106,  
 116, 120-122, 143-144, 161, 173, 180, 183, 186, 189,  
 191-193, 213, 215, 220-222 
Sasse van Ysselt, jonkheer mr. Lodewijk Joseph Marie
 25 
Sasse van Ysselt, jonkheer Ludovicus Johannes Baptist  
 van  16, 98, 104, 106, 120, 144-145, 149-150, 180,  
 187, 213, 218, 220-222, 225, 227 
Sasse van Ysselt, jonkheer mr. Mauritius Franciscus  
 Josephus van 23 
Sassen  142 
Savornin Lohman, de 181 
Savornin Lohman, jonkheer prof.mr. Alexander Frederik  
 de  29, 138, 141, 147 
Schade van Westrum 203 
Schade van Westrum, jonkheer mr. Anthony Thomas  
 Johannes 18, 94-96, 98, 104-105, 121, 125,  

136-137, 206, 215, 220 
Schade van Westrum, jonkvrouw Cato Willemine Marie  
 Ernestine 98, 105 
Schade van Westrum, mr. Ernestus   96, 104, 121 
Schade van Westrum, Marie Henriette Olivie Joséphine
 95, 104 
Schimmelpenninck, jonkheer Gerrit Johan Anne  147 
Schimmelpenninck van der Oye, Alexander baron  48 
Schimmelpenninck van der Oye, Felicia Maria barones
 105, 107 
Schimmelpenninck van der Oye, Marie Cornelie Aimée  
 barones  98, 105 
Schmidt auf Altenstadt, von  71, 180 
Schmidt auf Altenstadt, jonkheer Johan Carel Friederich  
 von  27, 39, 42 
Schmidt auf Altenstadt, jonkvrouw Johanna Judith Alida  
 Carolina von 88, 90 
Schmidt auf Altenstadt, jonkheer Johann Gerard Gijsbertus  
 von  28, 138 
Schmidt auf Altenstadt, jonkheer Johann Heinrich Adolph  
 von 27, 39, 42, 88, 90-91, 111 
Schmidt auf Altenstadt, jonkheer Johann Hendrik Adolph  
 von  28 
Schmidt auf Altenstadt, jonkheer Johann Otto  
 Bartholomeus 29 
Schmidt auf Altenstadt, jonkheer Johann Wilhelm Eduard  
 von 31 
Schorer  186 
Schueren, de van der 71-72, 161, 183, 202, 223, 226 
Schueren, jonkvrouw Adriana Wilhelmina Gijsberta de  
 van der  101, 105 
Schueren, Eduardus Franciscus Hubertus Josephus ridder  
 de van der 23 
Schueren, Fredericus Maria Alphonsus Josephus ridder de  
 van der  25, 93, 103, 105, 107 
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Schueren, Hubert Raphael Maria Theodorus ridder de van  
der  99, 105 

Schueren, Joannes Adrianus Alphonsus Josephus Maria  
 ridder de van der  25 
Schueren, Johannes Baptista des H.R. rijksridder de van  
 der  161 
Schueren, mr. Johannes Baptista Josephus Nicolaas ridder  
 de van der 17, 50, 99, 101-102, 105, 128, 198, 215,  
 219, 225 
Schueren, Johannes Franciscus ridder de van der  15,  
 39, 94, 101-103, 105, 107, 118, 120, 128, 131, 141,  
 143, 149-150, 161, 168, 201, 211, 214-215, 217,  

220-221, 224, 228-229 
Schueren, Karel Adriaan Maria ridder de van der  25 
Schueren, jonkvrouw Lucia Louisa Alphonsa Josepha  
 Maria de van der 103, 105 
Schueren, Ludovicus Franciscus Cornelius Hubertus  
 Michaël ridder de van der 17, 93, 101-103, 105,  
 107, 128, 131, 135, 137, 198, 205, 214, 219, 225 
Schueren, Ludovicus Johannes Hubertus ridder de van der 
 15, 39, 93, 99, 101-103, 105, 201, 211, 214-215, 217,  
 220-221, 224-225, 227 
Schueren, jonkvrouw Theresia Maria Francisca Cornelia  
 de van der 49, 102, 105 
Schwartzenberg en Hohenlansberg, Christina Helena  
 Geertruida Wilhelmina barones thoe  85 
Senarclens de Grancy, de 19, 26, 71-72, 161-162, 179, 

186, 203, 223, 226 
Senarclens de Grancy, jonkheer Adolphe Otto de  23 
Senarclens de Grancy, Charles (Paul) Louis Auguste 
 90, 92, 161 
Senarclens de Grancy, jonkheer Charles Pierre de  16,  
 89-90, 111, 135, 149, 162, 187, 203, 212, 218, 221,  
 223, 228 
Senarclens de Grancy, Guillaume Jules Antoine baron de 
 18, 136-137, 151, 215, 219, 228 
Senarclens de Grancy, Henri Frédéric baron de 21, 138, 

 149, 180 
Senarclens de Grancy, Johanna Victoria Ottelina de 
 90, 92 
Senarclens de Grancy, jonkvrouw Louise Henriette  
 Frédérique Susette Charlotte de 108 
Senarclens de Grancy, Onno Adolphe Marc Guillaume  
 baron de 14, 38, 40-41, 85-86, 89-90, 92, 108,  

110-111, 143, 155-156, 172, 180, 190-191, 212, 215,  
221 

Senzeille, Charles Ernest Joseph Fortuné baron de 182 
Serraris, jonkvrouw Cornelie Henriette  108 
Serraris, jonkvrouw Jeanne Eulalie Marie  103, 105 
Serraris, jonkvrouw Lucie Adèle Cornélie Marie 94, 105 
Serraris, jonkvrouw Mathilde Marie Eulalie  101, 105 
Serraris, jonkheer Paulus Adrianus  22, 94, 101, 103,  
 105, 108 
Serraris, jonkheer mr. Theodore  18, 94, 101, 103,  
 105, 108, 125, 128, 136-137, 141, 150-151, 216, 220 
Serraris, jonkheer mr. Théodore Emmanuel 25, 94, 101,  
 103, 105, 125 
Singendonck, jonkvrouw Anna  85, 90 
Singendonck, Coenraad Diederik Neomagus  157 
Singendonck, jonkheer Coenraad Diederik Pontiaan 
 85, 90 
Singendonck, jonkheer Jan Matthias  14, 85, 90, 110,  
 143, 155, 157, 180, 211, 217, 226 
Singendonck, jonkheer mr. Johan Anne  20, 180 
Singendonck, jonkheer Willem Carel  20, 85, 90, 157,  
 180 
Six  33 
Six, jonkheer Cornelis Charles  30 
Six, jonkheer mr. Gerard  30 
Six, jonkheer mr. Pieter  28 
Sleyden, van der 185 

Slingelandt, Diederik baron van  28 
Slingelandt, Johan Diederik Leopold baron van 28, 150 
Sloet, Anna Philippina Catharina barones  86, 91 
Sloet, Boldewijn Reint Wolter baron  111 
Sloet tot Everlo, mr. Arnoldus Leonardus Nicolaas van den  
 Clooster baron   31 
Sloet tot Hagensdorp, Isabella Eleonora Charlotte barones 
 90-91 
Sloet tot Hagensdorp, Josina Agnes Reiniera Woltera  
 barones  90-91 
Smeth, de  41, 162, 226 
Smeth, Amelie Agathe barones de 91 
Smeth, mr. Dirck des Russischen rijksbaron de 157 
Smeth, Ferdinand François baron de  25 
Smeth, Henri baron de 157 
Smeth, Theodore baron de   18, 157, 199, 216, 220 
Smeth, Theodore baron de  162 
Smeth, Theodorus des Russischen rijksbaron de 157, 162 
Smeth, Theodorus baron de  14, 38, 40-41, 89-91,  
 110, 143, 155, 157, 173, 190, 216, 227-228 
Smissaert, jonkheer mr. Hendrik Balthazar 31 
Smissaert, jonkheer Marinus Paulus  48, 50 
Smits (van Eckart, van Oyen) 40, 50, 71, 142, 162,  
 185-186, 202-203, 223, 226 
Smits, Franciscus Henricus Josephus  98, 106 
Smits, Franciscus Josephus  97, 106 
Smits, Josephus  156, 158, 162 
Smits, Johannes Theodorus  118, 124 
Smits, Johannes Theodorus  47-48, 50, 158 
Smits, Maria Aldegonde  93, 105 
Smits, jonkheer mr. Theodorus Gijsbertus Maria  18,  
 39, 44-46, 106-107, 133, 136, 140, 143, 156-158,  

162, 198, 212-213, 216, 218, 220 
Smits van Eckart, jonkheer Johannes Jacobus  16,  

39-40, 43, 45-46, 48, 50, 93, 96-98, 101-102,  
105-107, 118-120, 124-125, 127, 135, 143, 156-157, 
162, 220-221 

Smits van Eckart, jonkheer Johannes Theodorus Antonius 
 16, 149-150, 156-157, 162, 187, 213, 218,  

220-221, 223-224, 227 
Smits van Eckart, jonkvrouw Maria Helena 102, 106 
Smits van Eckart, jonkheer Norbert Jean Jacques  157 
Smits van Eckart, jonkheer Theodorus Godefridus  
 Hubertus 16, 98, 102, 106, 125, 129, 162, 187, 213,  
 218, 220-221, 223-224, 227 
Smits van Eckart, jonkvrouw Theresia Marianna Bertha  
 Mathilda Henriette  98, 106 
Smits van Eckart, jonkvrouw Veronica Cornelia Huiberta 
 98, 106 
Smits van Oyen, jonkheer Johannes Theodorus Maria 
 26, 133, 162 
Smits van Oyen, jonkvrouw Louise Jeanette Thérèse Marie  
 van  106-107 
Snoeck  49, 71-72, 226 
Snoeck, jonkheer George Frederik Albert  21 
Snoeck, Lourens Louis Jacobus  46, 49 
Snoeck, jonkheer Matthias  20, 141 
Snoeck, jonkheer Matthias Adriaan  46, 49 
Snoeck, jonkheer Matthias Adriaan  17, 86, 91, 114,  
 133, 135, 137, 139-141, 151, 207, 209, 214, 216, 219,  
 228 
Snoeck, jonkheer Matthias Willem  18, 133,  
 136-137, 216, 220 
Snoeck, jonkheer Thomas Hendrik  20 
Snouckaert van Schauburg, Albert Carel baron van 
 44-45, 47-49 
Spandaw, mr. Hajo Albert  111 
Spandaw, Jacob Woortman  85-91 
Spandaw, Jacobus Gordon  85-91 
Spangen, François Louis Amour graaf de  181 
Speelman  72, 162 
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Speelman, jonkheer Abraham Florentius  14, 143,  
179-181, 190-191, 211, 217, 227 

Speelman, jonkheer Anthony Balthazar Clarus 22 
Speelman, jonkheer Cornelis  19, 180 
Speelman, jonkheer mr. Cornelis Jacob 19-39, 42, 44,  
 46-47, 155-156, 158, 162, 179 
Speelman Wobma, jonkheer mr. Helenus Marinus 156,  
 158 
Speicher, jonkheer Frans Georg Wilhelm von  28 
Spengler, jonkheer Gerhard Willem Jan van  29 
Speyart van Woerden 162, 203, 226 
Speyart van Woerden, mr. Cornelius Ludovicus Maria  
 Emilius Johannes Eduardus baron 17, 101, 104,  
 106, 121, 136, 139, 151, 205, 215-216, 219, 228 
Speyart van Woerden, mr. Eduardus Leopoldus Maria  
 Hermanus baron  18, 162, 199, 216, 220, 225 
Speyart van Woerden, mr. Johannes Eduardus Theodorus  
 Carolus baron  26 
Speyart van Woerden, Maria Theodora Ludovica Eleonora  
 barones van  101, 106 
Spirlet, jonkheer Gaspar François Alexandre de 182 
Spoor, Elisabeth Maria  91, 93 
Spoor, mr. Jacob  88, 91 
Spoor, Willem Lodewijk Joost  112 
Stern  71, 180 
Stern, jonkvrouw Elisabeth Maria 88, 91 
Stern, jonkheer Johan 21 
Stern, jonkheer Johan Christiaan Frederik  22, 85, 91,  
 112-113 
Stern, jonkheer Johan Lodewijk  27, 39, 43, 45-47, 85,  
 88, 91, 112, 180 
Stockem, Charles François baron de  181 
Stoop  50 
Strick van Linschoten, jonkheer mr. Emile Jules  32 
Stuers, Franciscus Vincentius Henricus Antonius ridder de
 108-109 
Stuers, Hubertus Johannes Josephus Lambertus ridder de 
 108-109 
Styrum, van  33 
Styrum, mr. Albert Johan Jacob baron van 31, 90-91,  
 138, 140 
Styrum, Floris Willem baron van  90-91 
Suchtelen van de Haare, jonkheer Anthoon Hendrik Pieter  
 Carel van 181 
Suchtelen van de Haare, jonkheer Gerhard van 29 
Sweerts de Landas  71-72 
Sweerts de Landas, Dirk Marie Lodewijk baron 21, 88,  
 91 
Sweerts de Landas, Jacob Carel Hendrik Pieter baron 
 27, 86, 90-91, 111 
Sweerts de Landas, Jacob Derk baron  14, 38, 41, 88,  
 91, 144, 155, 192, 226 
Sweerts de Landas, Jacob Dirk Lodewijk baron  19,  
 90-91, 111 
Sweerts de Landas, Jacob Hendrik Leonard baron  
 90-91 
Sweerts de Landas, Jacob Lodewijk Jan Baptist baron 
 88, 91, 180 
Sweerts de Landas, Maria Elisabeth Francina barones 
 155 
Sweerts de Landas, Willem Hendrik Maarten Christiaan  
 baron 22 
Sweerts de Landas Wyborgh, Coenraad Willem baron 
 29 
Taets van Amerongen, Arnaudina Clasina Cornelia  
 barones  86-87 
Thibaut van Aagtekerke, jonkheer mr. Johan Willem 
 181 
Thije, van  47 
Thije Hannes, van 223 
 

Thije Hannes, jonkheer mr. Hendrik Antoon van  15,  
 132, 134, 140-141, 212, 217, 220-221 
Thije Hannes, jonkheer Jan Frederik van  20, 85, 

87-88, 91-92, 111, 132, 157, 180 
Thije Hannes, jonkheer mr. Johan Willem van 21, 88,  
 90-91, 111, 180 
Thije Hannes, Johanna Benjamina van 90-91 
Thije Hannes, jonkvrouw Louise Geetruida Caroline van 
 87, 92 
Thije Hannes, jonkheer Willem Hendrik van  15,  

39-40, 43, 45-47, 85, 87-92, 110-111, 132, 134, 141,  
143, 155, 157, 179-180, 211-212, 217, 220-221, 227 

Thirion, Jules Clement Pierre 95, 100, 106 
Thirion, Nicolaas Johan Cornelis Jules 100, 106 
Tilman  142 
Tombe, des  142 
Tombe, jonkvrouw Antoinette Cathérine Cornélie des 
 89, 92 
Tombe, jonkheer Arnold Hendrik des 28, 39, 45-46,  
 48, 88-89, 91-92, 114 
Tombe, Andries Jan Jacob baron des  27, 85, 87-89,  
 92, 110, 113-115 
Tombe, François Jan Jacob des 88, 92, 110-111 
Tombe, ir. François Jean des  89, 92, 114 
Tombe, Henriette Hester des  85, 92 
Tombe, Jeanne Frédérique des 87, 92 
Tombe, Johanna des  89, 92 
Tombe, jonkvrouw Louise Elisabeth des  89, 92 
Tombe, Madeleine Marie des 89, 92 
Tombe, mr. Marinus Bonifacius Willem des  91-92 
Tour, Anne Gerrit baron du  27 
Tour, Cornelia Elisabeth du   85, 90, 92 
Tour, Gerrit Martin baron du  21 
Tour, mr. Jan Carel baron du  19, 90, 92, 110 
Tour, Onno Tamminga du 110 
Tour, Wilhelmina Christina Clementia du  85, 90, 92 
Tour van Bellinchave, Marc Cornelis Willem baron du
 194 
Tour van Bellinchave, mr. Marc Willem baron du  49 
Trip 162 
Trip, jonkheer mr. Herman  115 
Trip, jonkheer Jean Louis 14, 38, 40-41, 143, 155, 162,  
 191, 226 
Trip, jonkvrouw Margaretha  89, 92 
Tuyll van Serooskerken, van  162 
Tuyll van Serooskerken, mr. Hendrik Nicolaas Cornelis  
 baron van 31, 158, 162 
Tuyll van Serooskerken, Jan Diederik baron van  14,  
 38, 41, 134, 143-144, 155, 159, 189, 191, 216, 227 
Tuyll van Serooskerken, Jan Maximiliaan van 162 
Tuyll van Serooskerken, Jan Maximiliaan baron van 
 32 
Tuyll van Serooskerken, Reinout Carel baron van  158 
Tuyll van Serooskerken, Reinout Diederik van 158 
Tuyll van Serooskerken, Samuël John baron van  18,  
 136, 158, 162, 216, 220 
Tuyll van Serooskerken, Ursule Adèle Aurore barones van
 158 
Twiss Quarles van Ufford, jonkheer mr. John Edward  
 Willem  32 
Vegelin van Claerbergen, jonkvrouw Cornelia Christina 
 89, 92 
Vegelin van Claerbergen, jonkheer mr. Pieter Benjamin  
 Johan 87 
Vegelin van Claerbergen, jonkheer Petrus Johannes 
 30, 87, 89, 92, 114 
Verheijen 142 
Verheijen, mr. Antonius Josephus Joannes Henrcus 
 40 
Verheyen 71-72, 132, 162, 202-203, 223, 226 
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Verheyen, jonkheer Alexander Josephus Hubertus Maria 
 24 
Verheyen, jonkheer Arnold Johannes Baptista 94, 104 
Verheyen, Arnoldus  162 
Verheyen, jonkheer Arnoldus Antonius Josephus Maria 
 17, 94, 97, 99, 101-102, 104, 106-107, 123, 137, 198,  
 202, 215, 219, 225 
Verheyen, jonkvrouw Emilie Theresia Sophia Anna Maria
 106-107 
Verheyen, jonkvrouw Eugenie Emilie Marie Josephine 
 101, 107 
Verheyen, jonkheer mr. Eugenius Carolus Franciscus  
 Xaverius 26, 139 
Verheyen, jonkheer mr. Eugenius Johannes Baptista  
 Josephus Maria  18, 94, 97, 101, 106-107, 122,  
 133, 143, 158, 162, 202, 215, 219, 224-225 
Verheyen, jonkheer mr. Franciscus Xaverius  15,  

39-40, 43, 45-46, 94, 96, 99-102, 104, 106-107, 116,  
118, 120, 122-123, 132, 134, 139-140, 156, 158, 162,  
179, 212-215, 217, 220-221 

Verheyen, jonkheer mr. Franciscus Xaverius Arnoldus 
 18, 131-133, 136-137, 141, 143, 145, 147, 202, 215,  
 219, 225 
Verheyen, jonkheer mr. Franciscus Xaverius Johannes  
 Arnoldus 24 
Verheyen, jonkheer mr. Franciscus Xaverius Josephus  
 Maria  17, 94, 99, 101-102, 104, 106-107, 120,  
 136-137, 141, 202, 208, 214, 219, 225, 228-229 
Verheyen, jonkheer Hendrik Ferdinand Joseph Marie 
 18, 45, 94, 101, 107, 126, 131-132, 137, 141, 202, 215,  
 219, 225 
Verheyen, jonkheer mr. Jan Baptist Louis Joseph Marie 
 26 
Verheyen, Johannes Baptista  104, 106 
Verheyen, jonkheer mr. Johannes Baptista Arnoldus  
 Josephus Maria  16, 94, 99-102, 104, 106-107,  
 122-123, 126, 131-132, 135, 137, 139-141, 143-145,  
 150-151, 158, 168, 195, 201-202, 207-209, 213, 218,  
 220-221, 224-225, 228 
Verheyen, jonkheer mr. Lodovicus Wilhelmus Josephus  
 Maria 21, 49, 94, 99, 101-102, 104, 106-107, 128,  
 133, 138, 140-141, 143 
Verheyen, jonkheer Ludovicus Franciscus Bernardus  
 Augustinus Marie 24 
Versluys 186 
Versluys, jonkvrouw Charlotta  86, 92 
Versluys, jonkheer Clément Pierre 29, 86, 92, 108-109,  
 114 
Voocht, de  162 
Voocht, jonkheer Antonius Josephus Joannes Caspar de 
 14, 38, 40-41, 96, 99, 107, 122,134, 143, 162,  

189-191, 227 
Voocht, Caspar de 162 
Voorst tot Voorst, mr. Alexander Eppo baron van  103,  
 107, 127 
Voorst tot Voorst, mr. Arthur Eduward Joseph baron van 
 31, 96, 98, 103, 105-107, 139, 141 
Voorst tot Voorst, Cuno Eduard Willem baron van 98,  
 107 
Voorst tot Voorst, ir. Eduard Louis Alexander baron van 
 97, 107 
Voorst tot Voorst, Elisabeth Maria Josephine Alphonsa  
 barones van  105, 107 
Voorst tot Voorst, mr. Godfried Roderic baron van 
 106-107 
Voorst tot Voorst, Herman Franciscus Maria baron van
 32, 98, 103, 105-107 
Voorst tot Voorst, Hiddo Hendrik Eduard baron van 
 96, 107 
Voorst tot Voorst, Jan Joseph Godfried baron van  147 
Voss, Jan Christoffel van  32 

Vos van Steenwijk, Carel baron de 181 
Vos van Steenwijk, mr. Willem Lodewijk baron de 147 
Vos van Steenwijk tot de Havikshorst, Reinier Hendrik  
 baron de  181 
Vredenburch, mr. Ewoud baron van  190 
Walsem, van 142 
Wassenaer van Catwijck, mr. Otto Jacob Eifelanus baron  
 van  147 
Wesselman (van Helmond)  71-72, 142, 162, 180, 203 
Wesselman, Carel Frederik  155, 158, 162, 179 
Wesselman, jonkheer mr. Carel Frederik  19, 39, 43,  
 45-46, 88-89, 91, 93, 112, 115, 132, 138, 140, 149,  
 155, 158, 215 
Wesselman, jonkheer mr. Carel Frederik  21, 132, 138,  
 149-150, 158 
Wesselman, jonkheer Willem Lodewijk Joost  21 
Wesselman van Helmond, jonkheer Adriaan Gillis 22,  
 151 
Wesselman van Helmond, jonkheer mr. Adriaan Pieter 
 22, 89, 93, 115, 158 
Wesselman van Helmond, jonkheer Carel Frederik 18,  
 89, 93, 115, 158, 179, 215, 219 
Wesselman van Helmond. jonkheer Emile Adriaan Pieter 
 24, 89, 93, 115 
Wiegersma, Pieter  162 
Wienfort, Monica 188 
Wijkerslooth de Weerdesteyn, mr. Jean Baptiste Louis  
 Corneille Charles baron de 147 
Wijnbergen, mr. Antonius Ignatius Maria Josephus baron  
 van  32, 147 
Wijs, de 142 
Wildeman, M.G. 207 
Willebois, dr. Pierre Joseph (de)  108, 117, 125 
Wilhelmina Helena Pauline Maria, koningin der  
 Nederlanden 37, 197, 206 
Willem I Frederik, koning der Nederlanden 37, 46-47, 49 
Willem II Frederik George Lodewijk, koning der  
 Nederlanden 37, 59, 161 
Willem III Alexander Paul Frederik Lodewijk, koning der  
 Nederlanden 37, 46, 49 
Witte van Citters, jonkheer mr. Laurens de 44-45, 47 
Wyck, jonkheer Jacob Marius 27 
Zinnicq Bergmann, van  49, 142 
Zinnicq Bergmann, mr. Emilius Henricus Josephus Maria  
 van  106-107, 123, 126 
Zinnicq Bergmann, mr. Franciscus Johannes Emilius van 
 46, 49 
Zinnicq Bergmann, Jeanne Françoise Sophie Josèphe  
 Marie van 100, 107 
Zurpele, mr. Johannes Josephus Franciscus van 40, 46,  
 49 
 
Plaatsen 

Aalburg  155 
Aalst 156-157, 211, 217 
Aarle-Rixtel 56-57, 160, 166 
Alem 149-150, 219 
Alkmaar 34, 147 
Almelo  34 
Almkerk 219 
Amersfoort  147 
Amsterdam  34, 36, 44, 206 
Andel 155, 158, 212, 217 
Arnhem  34, 36 
Asten 156, 215, 218 
Bavel 79, 81 
Beek en Donk 36, 43, 56-57, 81, 83, 155, 157, 161, 166,  
 215, 217, 219 
Beers 41, 56-57, 81, 160, 165 
Berkel 78 
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Berlicum 34-35, 56-57, 78, 151, 156-157, 161, 167, 218 
Bergen op Zoom 56-57, 78-79, 81 
Besoijen 217 
Best 155 
Beugen en Rijkevoort 81, 218 
Bokhoven 43, 78, 217, 219 
Boschveld 219 
Boxmeer 34, 41, 56-57, 75, 78-79, 81, 149-150, 155,  
 160-161, 165, 213, 218 
Boxtel 34, 36, 41-42, 56-57, 78-79, 81, 155-156, 179, 

211, 217 
Breda 12, 34-36, 40, 42-44, 49-50, 56-57, 75, 78-79, 81,  
 83, 144, 150, 162-163, 212, 216-218 
Brugge  212 
Brussel  35 
Capelle  217 
Cromvoirt 218-219 
Cuijk 41, 56-57, 218 
De Bilt  34-35 
Den Dungen 34-36, 56-57, 78, 81, 216, 220 
Deurne  41, 57, 155, 157, 162, 166, 216, 218 
De Straat 217 
De Werken  81 
Dieden  57, 81, 155, 157, 211, 217 
Dinteloord  151 
Dinther  56-57, 81, 150, 155-156, 158, 161, 164,  

218-219 
Dommelen  57, 81 
Dongen  56 
Drimmelen  81 
Drongelen 151, 218 
Ede  147 
Eethen  218 
Eindhoven  12, 34-36, 42, 56-57, 75, 78-79, 83,  

211-213, 216 
Elst  34-35, 147 
Empel en Meerwijk  43, 155, 157, 217-220 
Engelen  34, 57, 78, 155, 218 
Erp  43, 56, 81, 149-150, 161, 164, 168 
Esch 34, 57, 81, 218 
Escharen 35, 56-57, 81 
Etten 56 
Ferweradeel  34 
Fijnaart  151 
Geertruidenberg  34, 57 
Geffen  78, 156-157 
Geldrop  56-57, 157, 162, 166 
Gemert  42, 56-57, 78 
Gennep  215 
Giessen  218 
Gilze 56-57, 150-151, 159, 163 
Ginneken 34-35, 49, 56-57, 79, 81, 83, 150-151, 160,  
 163, 213, 218 
Goes 147 
Goirle 155, 160, 163 
Gouda 147 
Grave 41, 56-57, 78-79 
’s-Gravenhage  34-36, 198, 215-216 
’s-Gravenmoer  155 
Groningen  34, 198, 215 
Groot-Linden 56-57 
Gulpen  147 
Haaren  56-57, 78, 81, 149-151, 159, 164, 218 
Haarlem 43 
Hedel 43 
Hedikhuizen 155 
Heeswijk 34-35, 56-57, 81, 149-151, 155-156, 158-159,  
 162, 164, 211-212 
Heeze 34-36, 41, 56-57, 79, 81, 155, 158, 162, 166, 216 
Helmond 34-36, 43, 56-57, 78, 81, 83, 149-151, 155,  
 158, 162, 166, 215, 219 

Helvoirt 34-36, 56-57, 75, 79, 81, 149-151, 156,  
160-161, 164, 168, 211, 214, 217, 219-220 

Herpen  56-57, 78 
’s-Hertogenbosch 12-13, 34-36, 39, 41-44, 48-50, 75,  
 78-79, 81, 83, 144, 147, 149-151, 182, 198, 201, 206,  
 208, 211-220 
Heusden 34, 41, 56-57, 75, 78-79, 81, 212 
Heze 218 
Hintham 34-36, 56-57, 161, 167 
Kaathoven  156-157 
Katwijk  210 
Kessel  43, 156, 217-218 
Kopenhagen 34, 212 
Langel  81, 211 
Leende  41, 155, 158 
Leiden  42, 215 
Leur 56 
Leuven  44 
Liempde 155-156 
Loon op Zand 34-36, 56-57, 81, 150-151, 156, 158,  

162-163, 168, 215, 219 
Maastricht  34-36, 49, 216 
Made 57, 81 
Meeuwen 155 
Middelburg  34-35 
Middelrode  36, 57, 156-157, 161, 167 
Mierlo  43 
Moergestel  34, 56-57, 156 
Nederhemert 36 
Nieuwer-Amstel  36 
Nieuwkerk  57 
Nieuwkuijk  41, 149, 155-156, 158, 160, 167-168 
Nijmegen 36, 144, 211 
Nistelrode 150 
Nuenen  162, 166 
Nuland  78, 211 
Oijen 155-156, 158 
Oirschot 41, 43, 56-57, 78-79, 149, 155, 160, 164, 180 
Oisterwijk 56-57, 78-79, 81, 214 
Ommel  156-157, 215 
Onsenoort 41, 155-156, 158 
Oostburg 147 
Oostelbeers  56-57, 81, 149, 160, 164, 168, 218 
Oosterhout  34, 36, 56-57, 78-79, 81, 144, 151, 163,  
 212, 215-217 
Oss  43, 57, 79 
Oudenbosch 56-57 
Princenhage  56-57, 81, 149-150, 160, 162-163, 219 
Raamsdonk  57, 81 
Ravenstein  56-57, 81 
Ridderkerk  144 
Rijsenburg  214 
Rio de Janeiro 212 
Roermond  34-36, 215-216 
Roosendaal  56-57, 78 
Rosmalen  36, 56-57, 78, 151, 160, 167, 211, 217,  
 219-220 
Rotterdam  35, 214 
Sambeek 78 
Schaijk  57, 78, 81 
Schiedam 144, 147 
Schijndel 34, 57, 150, 161, 167-168, 217 
Sint-Michielsgestel  34-36, 56-57, 78, 81, 149, 151,  
 155, 160-161, 167, 211, 215, 218-219 
Sint-Oedenrode  36, 56-57, 78, 81, 159-160, 164,  

211-212, 217 
Sleeuwijk 57, 81 
Slochteren  181 
Sloten  198, 214 
Soerendonk  217 
Soest 36 
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Son en Breugel  57, 81 
Steenbergen  41, 57, 78, 217 
Stiphout 149, 155, 157 
Stratum  81, 149 
Terheijden  56-57 
Teteringen  48, 56-57, 79, 81, 215 
Tilburg  12, 34-35, 41, 56-57, 78-79, 144, 155, 160,  
 163 
Tongelre 41, 81, 162, 166, 213, 218 
Ubbergen 34-35, 215 
Uden 56 
Udenhout 40, 155, 219 
Utrecht  34 
Valkenburg  34, 36 
Valkenswaard 57 
Veen 155 
Veghel  34-35, 43, 56-57, 79, 81, 151, 211, 214, 217 
Velp 56-57 
Venlo 34-36 
Vlierden 218 
Vlijmen  155 
Vrijhoeve-Capelle 57, 81, 161, 163, 219 
Vught 34-36, 42, 50, 56-57, 75, 81, 149-151, 159-162,  
 167-168, 211-214, 217-219 
Waalwijk 36, 56-57, 78-79, 81, 83, 218 
Werkendam  41, 78 
Wernhout 56-57 
Wijk 155 
Wijk bij Duurstede  147 
Willemstad  57 
Winschoten  147 
Woensdrecht 67, 78 
Woensel 56-57, 149-150, 162, 166, 218, 220 
Zaltbommel  43 
Zesgehuchten 41, 155, 158, 220 
Zevenaar 34-35, 198 
Zevenbergen 41, 56-57, 79, 83, 144, 149-151 
Zijtaart  217 
Zundert  50, 57 
Zutphen 34 
Zwaluwe 57, 78, 81, 218 
 
Overige geografische namen 

Aalburg, heerlijkheid 155 
Aalst, heerlijkheid 156, 211 
Andel (Op- en Neder-), heerlijkheid  155, 158, 212 
Annastate, buitenplaats, Hintham  161, 167 
Asten (en Ommel), heerlijkheid  156-157, 215 
Baest, landgoed, Oostelbeers  160, 164, 168, 217 
Beek en Donk, heerlijkheid  43, 155, 157 
Berlicum, Middelrode en Kaathoven, heerlijkheid  
 156-157 
Boxmeer, kasteel/heerlijkheid, Boxmeer  161, 165 
Boxtel (en Liempde), heerlijkheid 41, 155-156 
Brakestein, buitenplaats, Oosterhout  161, 163, 217 
Broekhof, kasteel, Beers  41 
Coudewater, landgoed, Rosmalen 160, 167, 169, 217 
Croy (en Stiphout), kasteel/heerlijkheid, Aarle-Rixtel 
 42, 155, 157, 160, 166 
Dennenboom, landgoed, Schijndel 161, 167-168 
Deurne (en Liesselt), heerlijkheid 41, 155, 157 
De Strijdhoeven, leengoed, Udenhout 155 
De Wamberg, landgoed, Berlicum 161, 167 
De Wijer, hofstede, Boxmeer 41, 155, 160-161, 165 
Dieden, heerlijkheid  155, 157, 211 
Doeveren, heerlijkheid  41 
Eckart, kasteel/heerlijkheid, Woensel  43-44, 156-157,  
 162, 166 
Empel (en Meerwijk), kasteel/heerlijkheid, Empel 43,  
 155, 157 

Engelen, heerlijkheid 155 
Eyckenlust, kasteel, Beek en Donk 161, 166 
Freylemaborg, landgoed, Slochteren  181 
Frisselstein, kasteel, Veghel  43 
Geffen, heerlijkheid  156-157 
Geldrop, kasteel/heerlijkheid, Geldrop 157, 162, 166 
’s-Gravenmoer, heerlijkheid  155 
Groot Bijsterveld, buitenplaats, Oirschot  180 
Groot Kasteel, kasteel, Deurne 161, 166 
Haanwijk, landgoed, Sint-Michielsgestel  41, 155, 161,  
 167, 219 
Hedikhuizen, heerlijkheid 155 
Heerenbeek, landgoed, Oirschot  160, 164 
Heeswijk (en Dinther), kasteel/heerlijkheid, Heeswijk 
 42, 155-156, 158-159, 162, 164, 211 
Heeze, kasteel, Heeze 162, 166 
Heeze-Leende-Zesgehuchten, heerlijkheid 41, 155, 158,  
 216 
Helmond, kasteel/heerlijkheid, Helmond  43, 155, 158,  
 162, 166 
Helvoirt, heerlijkheid 156 
Henkenshage, kasteel, Sint-Oedenrode 43, 159, 164, 217 
Het Hof, kasteel, Tongelre 41, 162, 166, 218 
Hondsdonk, landgoed, Ginneken  160, 163, 218 
Jagershagen, landgoed, Vught 161 
Jagtlust, buitenplaats, Boxtel  179, 217 
Jagtlust, buitenplaats, Helvoirt 160, 164 
Kessel, heerlijkheid  43, 156 
Lanckveld, buitenplaats, Erp  161, 164, 168 
Lindenborg, buitenplaats, Breda  162-163 
Loon op Zand, kasteel/heerlijkheid, Loon op Zand 156,  
 158, 162-163, 168 
Luchtenburg, landgoed, Ginneken 160, 163 
Mariënhof, buitenplaats, Helvoirt 160-161, 164, 219 
Mastland, landgoed, Princenhage  40, 160, 163 
Maurick, kasteel, Vught  159, 167, 217 
Meeuwen, heerlijkheid  155 
Moergestel, heerlijkheid  156 
Muiserick, jachthuis, Vught  159, 167, 217 
Nemerlaer, kasteel/heerlijkheid, Haaren 159, 164, 169 
Nieuwkerk, landgoed, Goirle  160, 163 
Nuland, heerlijkheid  42, 211 
Oijen, heerlijkheid  44, 155-156, 158 
Oirschot (en Best), heerlijkheid  41, 155 
Onsenoort (en Nieuwkuijk), kasteel/heerlijkheid,  
 Onsenoort 41, 155-156, 158, 160 
Ossenbroek, jachthuis, Beers  160, 165 
Ouwerkerk, landgoed, Vught  161, 167 
Piacenza, buitenplaats, Vught 161, 167-168, 217, 219 
Reeburg, buitenplaats, Vught 160-161, 167, 217 
Rijsenburg, heerlijkheid  214 
Seldensate, buitenplaats, Middelrode  161, 167 
Sint-Michielsgestel, heerlijkheid  155 
Slot Peelland, kasteel, Deurne 162, 166 
Soeterbeek, buitenplaats, Nuenen 162, 166 
Tilburg (en Goirle), kasteel/heerlijkheid, Tilburg  41,  
 155, 160, 163 
Valkenberg, landgoed, Gilze  159, 163 
Veen, heerlijkheid  41, 155 
Villa Groot Griensel, buitenplaats, Den Dungen 220 
Villa Rosa, buitenplaats, Loon op Zand 162-163 
Vlijmen, heerlijkheid 155 
Wargashuyse, buitenplaats, Vught 161, 167-168 
Werkendam, heerlijkheid 41 
Wijk, heerlijkheid  155 
Zegenwerp, buitenplaats, Sint-Michielsgestel  160,  
 167, 179, 217 
Zionsburg, buitenplaats, Vught 160, 162, 167, 179, 217 
Zoudtlandt, landgoed, Princenhage 41, 155, 162-163 
Zuidewijn(-Capelle), kasteel/heerlijkheid, Vrijhoeve- 
 Capelle  43, 158, 161, 163 
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Zwanenburg, buitenplaats, Dinther 161, 164, 218-219 
Zwijnsbergen, kasteel/landgoed, Helvoirt  42, 47, 156,  
 158-159, 161, 164, 168-169, 217 


