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SAMENVATTING 

De loopbaan van John Julius Angerstein laat verbanden zien russen de werelden van de 
financiën, de filantropie en de cultuur in Londen tijdens de decennia voor en na 1800. Op een 
dag zou hij bekend worden als de Father of Lloyd's; in de napoleontische tijd speelde hij een 
belangrijke rol bij het aantrekken van langlopende staatsleningen; hij was een groot 
filantroop; hij was kunstkenner en kunstverzamelaar, wiens belangrijkste schilderijen de kern 
zouden vormen van de collectie van de huidige National Gallery. Toch is er betrekkelijk 
weinig over Angerstein geschreven en dit proefschrift wil een compleet, biografisch 
onderzoek presenteren over de man en zijn netwerken. 

Angerstein werd in 1735 in St. Petersburg geboren. Over zijn afkomst bestaat 
onduidelijkheid. Een versie luidt dat zijn vader een Britse koopman was, Andrew Thomson 
genaamd, die hem 'met medewerking van oud-keizerin Catharina had "ge-enfantéed"'. Toen 
hij in 1770 Brits staatsburger werd, werden John en Eve Angerstein als zijn ouders 
opgegeven; maar het was Thomson die hem omstreeks 1749 naar Londen had gebracht en 
feitelijk zijn vader werd. Thomson en zijn partners George Peters en Thomson Bonar waren 
belangrijke deelgenoten van de Russia Company in de City van London. Tijdens de periode 
dat de partners de leiding hadden over de St. Petersburgse afdeling van de onderneming, 
namen zij een belangrijke plaats in het sociale leven van die stad in en gingen ze vertrouwd 
om met een aantal leden van de invloedrijke familie Vorontsov. De vriendschap tussen de 
zeer bekende filantroop Jonas Hanway en George Peters begon in de tijd dat zij beiden in St. 
Petersburg verbleven. Peters was als leerling-koopman in dienst gekomen van Russia bij Peter 
Muilman en zijn oudere broer Henry, die later Angersteins schoonvader zou worden. Peter 
Schout Muilman was een vooraanstaand Amsterdamse koopman en hij en zijn vrouw Maria 
(geboren Meulenaer) hadden vijf zonen, waarvan de twee oudsten naar Londen werden 
gestuurd om te profiteren van de verschuiving van de wereldhandel naar die stad. Zowel 
Henry als Peter Muilman werden net als Angerstein Brits staatsburger. Henry had een uiterst 
ongelukkige verhouding met een courtisane voordat hij een zeer respectabel huwelijk sloot 
met de dochter van een vooraanstaand advocaat: hun kind Anna trouwde eerst met Charles 
Crokatt, en later met Angerstein. De twee broers Muilman waren geslaagde zakenlieden, 
vooral door namens Nederlandse investeerders in Britse fondsen te handelen, en ze kochten 
allebei een groot huis buiten Londen. De vader van Charles Crokatt, James, was een 
vooraanstaand koopman in Charles Town, Zuid-Carolina; Charles en Anna hadden vier 
kinderen die de volwassen leeftijd bereikten, maar Charles had niet zo'n scherpe handelsgeest 
als James, met het resultaat dat hij in financiële moeilijkheden kwam en zich in 1769 
doodschoot. 

Kort nadat Angerstein in Londen was aangekomen, ontmoette hij William Lock en zij 
werden vrienden voor het leven. De vader van Lock, die ook William heette, was 
waarschijnlijk welvarend geworden als makelaar tijdens de South Sea Bubble: later werd hij 
lid van het parlement en Fellow of the Royal Society ('lid van de Academie der 
Wetenschappen'), maar hij trad nooit in het huwelijk en werd als jongen 'Wim Plank' 
genoemd. Zijn vader nam de verantwoordelijkheid voor hem op zich, stuurde hem op reis 
door Europa en liet hem ten slotte een groot vermogen na. Lock kwam in Italië in aanraking 
met de Britse kunstzinnige gemeenschap en begon het kunstkennerschap en het patronaat 
waarin Angerstein hem later zou volgen. Hij trouwde met Frederica Schaub, dochter van de in 
Zwitserland geboren Sir Luke Schaub, die ooit Brits ambassadeur in Parijs was en door wiens 
uitstekende connecties de prins en prinses van Wales peetvader en peetmoeder van Frederica 
werden. Sir Luke had ook een fraaie verzameling schilderijen. 

In 1754 werd door een groep heren de Society for the Encouragement of Arts, 
Manufactures and Commerce opgericht, thans de Royal Society of Arts; en kort daarvoor 
hadden zowel Lock als Angerstein het boek met handtekeningen getekend van degenen die 
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het idee steunden. Deze eerste gedocumenteerde handeling van Angerstein die bewaard is 
gebleven maakt duidelijk dat hij met negentien jaar al meer trachtte te zijn dan alleen maar 
koopman in de City. In 1765 liet Angerstein zich door Sir Joshua Reynolds portretteren en in 
1771 trouwde hij met de weduwe van Charles Crokatt. William Lock had geld verloren bij het 
bankroet van Crokatt, maar was nog vermogend genoeg om Norbury Park in Surrey te kopen 
en te laten herbouwen. Kort daarna liet Angerstein de buitenplaats Woodlands in Blackheath, 
ten zuidoosten van Londen, bouwen als een thuishaven voor zijn vrouw en hun twee kinderen 
Julia, geboren in 1772, en John, geboren in 1773. 

In 1756 regelde Andrew Thomson dat Angerstein compagnon werd van een oudere 
handelaar en vertrouwde hem de verzekeringszaken van zijn bedrijf toe. In die tijd sloot men 
zeeverzekeringen voornamelijk af in het Coffee-house van Lloyd's; in deze periode werden 
ook stappen ondernomen om de beschrijving van schepen te standaardiseren als hulpmiddel 
bij het vaststellen van de verzekeringspremies. Angerstein was nauw betrokken bij de 
ontwikkeling van zowel Lloyd's als het Register of Ships. Tegen 1768 opereerde hij alleen en 
in 1771 was hij mede-oprichter van het New Lloyd's Coffee-house, dat geleidelijk aan 
veranderde van een plaats waar handel gedreven kon worden in een op zichzelf staande 
organisatie. Angerstein was geen lid van de eerste commissie van New Lloyd's, die zijn 
bureau gevestigd had op de eerste verdieping van de Royal Exchange, destijds het centrum 
van de handel in Londen. Tijdens de oorlog tegen Amerika reageerde Angerstein op de 
behoefte aan schepen die de Britse marine- en legeracties zouden ondersteunen en werd hij 
naast zijn andere activiteiten ook een belangrijke scheepsmakelaar. Bovendien werd hij 
scheepseigenaar: van 1779 tot 1788 verscheen zijn naam als zodanig in het Register of Ships. 

In die tijd werden talrijke liefdadigheidsinstellingen in het leven geroepen en vaak namen 
leden van de Russia Company er een belangrijke plaats in. Angerstein zelf steunde al vroeg de 
Marine Society (die zeelui van kleren voorzag) en het Magdalen Hospital (dat een 
toevluchtsoord was voor berouwvolle prostituees) en was gedurende vele jaren bij beide 
instellingen betrokken. Sommige liefdadigheidsacties waren omstreden, waaronder die van 
1777, die steun verleende aan 'het constitutionele gezag van Groot-Brittannië over de 
opstandige koloniën in Noord-Amerika', wat tot persoonlijke kritiek op Angerstein door een 
pro-Amerikaanse adverteerder in een krant leidde. Vijf jaar later vond er een openbare 
intekening plaats voor de weduwen en wezen van de zeelieden die om het leven kwamen toen 
de Royal George verging. De intekening, met Angerstein als lid van de commissie, werd 
vanuit Lloyd's geleid en was een vroeg voorbeeld van een vaderlandslievende 
liefdadigheidsactie die daar zijn oorsprong vond. In 1786 was Angerstein (samen met Jonas 
Hanway, George Peters en zeven anderen) lid van de Committee for the Black Poor (het 
'Comité voor de Zwarte Armen'), die hulp op korte termijn bood aan 'behoeftige zwarten' in 
Londen en die uiteindelijk de stichting van Sierra Leone tot gevolg had. Rond diezelfde tijd, 
en weer samen met Hanway, bekommerde hij zich om de slechte behandeling van jongens die 
in dienst van schoorsteenvegers het rookkanaal omhoog moesten klimmen. Hij speelde ook 
een belangrijke rol bij de totstandkoming van het Veterinary College, dat het begin van de 
diergeneeskunde in Engeland vertegenwoordigde: Angerstein was rond 1792 lid geworden 
van de commissie, waarin hij deze keer samen met leden van de aristocratie, en niet met 
collega-kooplieden, zitting nam. 

In 1773 was Angerstein opnieuw naar Sir Joshua Reynolds gegaan voor een portret van 
zijn vrouw Anna en zijn kind Julia en dezelfde kunstenaar maakte tien jaar later het bekende 
schilderij van Julia en haar broer John. Maar een ander portret dat mogelijkerwijs van Anna 
gemaakt zou worden werd nooit geschilderd, omdat zij in 1783 overleed. In 1785 trad hij 
opnieuw in het huwelijk, toen met de weduwe van een buurman in Blackheath: zij was 
dochter van een predikant die leden van de aristocratie in de familie had en zij was veertien 
jaar jonger dan Angerstein, die niet meer in de City van London verbleef, maar van toen af 
aan zijn tijd verdeelde tussen Woodlands en een huis aan de Pall Mall. Men weet niet precies 
wanneer Angerstein met het verzamelen van schilderijen (dus niet enkel familieportretten) 
begon, maar Garrick between Tragedie and Comedy van Reynolds had hij vrij vroeg 
verworven. 
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Andrew Thomson had een zoon, John, die zich bij hem aansloot als handelaar van Russia, 
en vier dochters, waarvan drie trouwden in families uit de City van London: een schoonzoon 
was Thomson Bonar, tevens neef van Andrew Thomson; en een andere was Joshua van Neck 
(later tot Lord Huntingfïeld verheven), wiens familie aan het hoofd stond van de Anglo-
Nederlandse gemeenschap van Londen. Angerstein had via zijn echtgenotes en via de familie 
Thomson een verbijsterend aantal connecties en hij was allesbehalve een buitenstaander. 

Nog een bron van vrienden en relaties was de familie Lock. William en Fredcrica Lock en 
hun kinderen - vooral hun jongste dochter Amelia - waren in 1784 al goed bevriend met de 
romanschrijfster Fanny Burney en haar zuster Susan, die met Molesworth Phillips trouwde, 
officier bij de marine en deelnemer aan de laatste expeditie van kapitein Cook. Zowel Fanny 
als Susan schreven in hun talrijke brieven en dagboeken veel over de familie Lock en in 
mindere mate ook over de familie Angerstein. 

In 1785 trad de oudste stiefdochter van Angerstein, Anna Peterella Crokatt, in het huwelijk 
met Jan Casper Hartsinck, die ooit partner bij Hope & Co was, de grootste en belangrijkste 
van de Amsterdamse banken. De lieveling van Angerstein was echter zijn jongste stiefdochter 
Emilia Crokatt, die met Ayscoghe Boucherett trouwde, de erfgenaam van een hugenootse 
familie die zich lang daarvoor in Lincolnshire gevestigd had: de familie Boucherett bracht 
veel tijd door bij de familie Angerstein in Londen. 

Op de tentoonstelling van de Royal Academy in 1790 hing een portret van William Lock, 
dat geschilderd was door de opkomende jonge kunstenaar Thomas Lawrence; en vanaf die 
tijd ging Lawrence zo vertrouwd om met zowel de familie Lock als de familie Angerstein, dat 
John Angerstein jaren later zou opmerken dat zijn relatie met Lawrence het beste als die 'van 
een broer' omschreven kon worden. De financiële administratie van Lawrence was 
wanordelijk en Angerstein hielp hem er vaak mee: het zou kunnen zijn dat hierdoor 
Angerstein voor het eerst Joseph Farington leerde kennen, een vriend van Lawrence, lid van 
de Royal Academy en dagboekschrijver, wiens geschriften weldra een bron van onschatbare 
waarde van informatie over Angerstein vormden. 

In 1792 huurden een aantal Franse emigranten samen een huis dat op een afstand van 
ongeveer twee mijl van Norbury Park lag, en de familie Lock leerde spoedig daarna Madame 
de Staël, de graaf van Narbonne, Talleyrand en anderen kennen, waaronder generaal d'Arblay, 
op wie Fanny Burney prompt verliefd werd en met wie zij kort daarna trouwde. Begin 1794 
besliste de Britse regering dat Talleyrand het land moest verlaten: hij ging naar Amerika en 
schijnt daarbij gedeeltelijk financieel gesteund te zijn geweest door Narbonne, die op zijn 
beurt geld geleend had van Angerstein met als onderpand zijn bezittingen in Santo Domingo, 
waar net de slavernij was afgeschaft. 

Rond 1789 had Angerstein een nieuwe, maar misschien geen onverwachte, 
handelsactiviteit ontwikkeld - de langlopende financieringsbemiddeling voor de overheid, een 
activiteit die toen 'het aangaan van leningen' genoemd werd. Veel leden van de familie zijn 
hem hierin voorgegaan, want zowel de gebroeders Muilman als leden van de familie van 
Neck waren actief geweest in die handel; en een verre neef van de familie Thomson, 
Godschall Johnson genaamd, was de eerste zakenpartner van Angerstein in het aangaan van 
leningen. Hun eerste handelstransactie was ongebruikelijk, wellicht gebaseerd op een 
Nederlands voorbeeld - een tontine, een bijzondere vorm van lijfrenteverzekering. Toen het 
erop aan kwam vond het idee maar weinig publieke bijval, maar Johnson en Angerstein 
hadden ervaring opgedaan in het rechtstreeks onderhandelen met minister-president William 
Pitt en zij kwamen met onbeschadigde reputaties uit de onderhandelingen te voorschijn. Er 
waren toen geen leningen meer nodig tot het uitbreken van de oorlog in 1793, toen de 
marktomstandigheden zo moeilijk waren dat Johnson, Angerstein en een andere 
handelspartner de enigen waren die überhaupt bereid waren een lening aan te trekken: de 
condities die zij stelden waren heel straf en ze werden in sommige kringen bekritiseerd, maar 
men uitte geen bezwaren toen zij succes boekten bij de inschrijving voor een veel grotere 
lening tijdens de stabielere marktomstandigheden van 1794. Kort daarna stond Pitt iemand 
anders toe om de markt te gebruiken bij het aantrekken van een lening voor de keizer van 
Oostenrijk, wat Angerstein en zijn partners ertoe brachten om een bericht in de Bank of 
England op te hangen, waarin zij beweerden dat dit in strijd was met een positieve toezegging 
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die gedaan was tijdens het vaststellen van de voorwaarden van de lening die zij net hadden 
afgesloten. Pas in 1799 boekte Angerstein weer succes bij een inschrijving en toen werd hij 
gedurende enkele jaren partner van de heren Baring (eerst van Sir Francis en later van zijn 
zoon Alexander). Baring en Angerstein behoorden tot de groepen die in 1800 en 1801 
leningen afsloten, die het allebei goed deden op de markt. Angersteins uiteindelijk 
aanzienlijke fortuin was misschien evenzeer het resultaat van het winstgevende aantrekken 
van leningen als van de assurantiebemiddeling en het verzekeren. 

Het is niet mogelijk om precies uit de vroegere notulenboeken af te leiden hoe Angersteins 
gezag zich bij Lloyd's ontwikkelde. Maar zijn initiatieven tot filantropie en later tot 
staatsfmanciering verhoogden duidelijk de status van het Coffee-house, en nadat hij in 1786 
tot de Committee was toegetreden, werd hij vervolgens van 1795 tot 1796 voorzitter. Maar de 
inertie van de andere inschrijvers stelden hem waarschijnlijk teleur, want eind 1796 stapte hij 
uit de Committee, terwijl hij toch even actief bij Lloyd's bleef zakendoen als daarvoor. In 
1794 was hij Commissioner of Lieutenancy geworden: dit was een officiële aanstelling tot 
een orgaan dat belast was met de taak om een militieleger van de City van London op te 
richten. 

In 1794 verscheen ook de eerste van de vaderlandslievende liefdadigheidsacties die onder 
leiding van Angerstein bij Lloyd's georganiseerd werden. Dit was ter gelegenheid van de 
overwinning van de vloot onder leiding van Earl Howe op de Franse vloot in wat bekend 
werd als The Glorious First of June. Angerstein nam het initiatief tot en had de leiding over 
een inschrijving voor de weduwen en wezen van de zeelui die om het leven waren gekomen; 
en behalve de liefdadigheidsactie bij Lloyd's werd er ook en liefdadigheidstoneelvoorstelling 
gehouden onder het patronaat van twee toekomstige koningen, de prins van Wales, en zijn 
broer, hertog van Clarence, georganiseerd door een Committee of Noblemen and Gentlemen, 
waaronder Angerstein. Een vergelijkbaar patroon werd gevolgd na vier latere overwinningen 
tussen 1797 en 1801; Angerstein was nauw betrokken bij al deze liefdadigheidsacties en ook 
bij een aantal andere vaderlandslievende inschrijvingen. Bovendien steunde hij inspanningen 
om te hulp te bieden bij een aantal binnenlandse problemen die door de oorlog waren 
ontstaan. Wat de meeste aandacht trok was de Committee for the Relief of the Industrious 
Poor, dat een bijdrage leverde aan het verstrekken van soep en primaire levensmiddelen, 
oplopend tot meer dan 8 miljoen maaltijden. 

Aangezien Angerstein niet Brits van geboorte was, kon hij geen lid van het parlement 
worden, maar zijn zoon John kon dat wel en in 1796 vertegenwoordigde laatstgenoemde 
Camelford in het parlement, dankzij het feit dat zijn vader 4.000 guineas had betaald aan het 
gezin dat de macht over het kiesdistrict in handen had. Maar John hield geen toespraken en 
maakte geen indruk en was slechts parlementslid gedurende één enkele zittingstermijn, 
ofschoon hij later, tijdens de jaren 1830-1840, een op correcte wijze gekozen lid van het 
parlement werd. Ayscoghe Boucherett, nog een familielid die in het parlement zat, werd in 
1796 tot vertegenwoordiger van Grimsby gekozen - de parlementszetel van William Lock 
jaren daarvoor - dankzij de invloed van een man genaamd George Clayton Tennyson, de 
grootvader van de dichter, die ook met Angerstein in staatsleningen handelde. John 
Angerstein was parlementariër van de Tory's en zijn vader had toch wel zoveel respect voor 
William Pitt om in 1802 een inschrijving voor een standbeeld van hem te starten: er werd 
5.000 pond opgehaald, maar Pitt keurde het plan af en de zaak werd opgeschort. Vier jaar 
later overleed Pitt en Angerstein gaf onmiddellijk de opdracht voor een dodenmasker aan de 
beeldhouwer Nollekens, die vervolgens ook een groot aantal borstbeelden vervaardigde, 
waaronder een marmeren borstbeeld voor Angerstein. Bovendien schilderde Lawrence een 
portret van Pitt, waarvoor Angerstein ook de opdracht gegeven had. Pas in 1819 werd 
Angersteins volhardendheid beloond door de oprichting van een bronzen standbeeld van Pitt. 

Angerstein investeerde zijn toenemende fortuin zowel binnen als buiten Engeland en hij 
werd houder van een groot aantal obligaties van de Verenigde Staten van na de revolutie. In 
1793 kocht hij een perceel van 81.000 ha in een afgelegen deel van de staat New York, en dit 
werd een bron van grote moeilijkheden, want het bleek dat buitenlanders speciale 
toestemming nodig hadden om grond te bezitten. Angerstein raakte verwikkeld in 
ingewikkelde juridische onderhandelingen met Alexander Hamilton als zijn adviseur en diens 
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aartsvijand Aaron Burr als de potentiële koper: in 1799 kreeg hij eindelijk een uitspraak in het 
nadeel van Burr (hoewel hij er waarschijnlijk in totaal geld op verloor) en in 1804 werd 
Hamilton door Burr dodelijk getroffen in een duel. Angerstein begon dichterbij huis, zonder 
al deze problemen, in Oost-Engeland te investeren via de vertegenwoordiging van George 
Tennyson en in 1799 werd hij eigenaar van een stuk land van 810 ha niet ver van het huis van 
de familie Boucherett. Later kocht hij een gebied rond Woodlands, nog een perceel in 
Lincolnshire en het landgoed Weeting Hall in Norfolk, dat later de voornaamste verblijfplaats 
van het gezin werd. Af en toe had hij ook te maken met investeringsproblemen in Engeland, 
bijvoorbeeld toen hij aandeelhouder werd bij een project om een grote haven te bouwen in 
Grimsby, met Ayscoghe Boucerett als voorzitter van de bouwonderneming. Een andere 
slechte investering, omdat de technologie nog niet bestond om het tot een succes te laten 
worden, was een geplande tunnel onder de Theems, die de eerste van zijn soort van de wereld 
zou zijn geworden. Ook bleek het onmogelijk om voldoende geld bijeen te brengen voor de 
uitvoering van het plan om Cambridge met een kanalennet te verbinden. Angersteins 
investeringen verliepen dus lang niet altijd voorspoedig. 

Als Angerstein schilderijen wilde kopen, kon hij gemakkelijk aan advies komen als hij dat 
wenste: niet alleen Lawrence, maar ook William Lock was een kunstkenner met veel 
ervaring; bovendien behoorde Sir Joshua Reynolds tot Angersteins kennissenkring, leerde hij 
Joseph Farington goed kennen en was Benjamin West later regelmatig zijn gast. In 1794 
kocht hij een schilderij van Cuyp en driejaar later de beroemde serie Marriage a la Mode van 
Hogarth. Zijn grote liefde betrof de schilderijen van Claude, en op een keer stond de jonge 
J.M.W. Turner te huilen voor een Havengezicht van Claude dat Angerstein bezat: Turner 
verklaarde zijn verdriet door uit te roepen dat hij nooit zo zou kunnen schilderen. Misschien 
als gevolg van dit voorval betaalde Angerstein veel meer dan Turner verwachtte voor een 
aquarel die hij in 1799 in de Royal Academy exposeerde. De beroering die de oorlog 
teweegbracht, had tot gevolg dat verscheidene Europese schilderijenverzamelingen voor 
verkoop naar Londen werden overgebracht, waarvan de beroedste die van de graaf van 
Orleans. Op de eerste ochtend van de verkoop in december 1798 kocht Angerstein De 
Opwekking van Lazarus van Sebastiano del Piombo; het werd het belangrijkste schilderij van 
zijn verzameling. Hij kocht ook een aantal mindere werken uit de Orleans verkoop. Tegen 
1800 had hij een van Dyck in zijn bezit en in 1801 voegde hij nog meer werken aan zijn 
collectie toe uit de verkoop van de schilderijen uit het Palazzo Colonna. Er volgde een 
Correggio en een Rubens en, begin 1803, twee schilderijen van Claude en een Rembrandt. 
Het verwondert niet dat de authenticiteit van sommige werken intussen in twijfel getrokken 
wordt. De 'Correggio', bijvoorbeeld, bleek een latere kopie. In 1804 merkte een schrijver op 
dat Angerstein op tweeërlei wijze de Britse kunst steunde - door schilderijen te kopen van 
levende Britse kunstenaars, zoals Lawrence en Fuseli, en door oude meesters aan te schaffen, 
die bestudeerd konden worden in een tijd dat er geen openbare schilderijenmusea waren en de 
meeste eigenaren veel minder bereid waren dan Angerstein om toegang tot hun collecties te 
verlenen. 

Amelia, de jongste dochter van William Lock, en John Angerstein werden verliefd op 
elkaar: ze traden in 1799 in het huwelijk, tot voor de hand liggende vreugde van hun vaders 
en van Fanny d'Arblay. Maar laatstgenoemde was spoedig terneergeslagen door de dood van 
haar geliefde zuster Susan Phillips; en de familie Lock en Amelia Angerstein namen een nog 
belangrijkere plaats in haar leven in. Eliza Angerstein schijnt nooit erg sterk te zijn geweest 
en Angerstein steunde daarom tevens op zijn dochter Julia, op zijn schoondochter Amelia en 
op zijn stiefdochter Emilia Boucherett. Zijn andere stiefdochter, Anna Peterella Hartsinck, zag 
hij minder vaak omdat zij en haar echtgenoot Jan Casper vaak in het buitenland verbleven. 
Jan Casper werd aangesteld als minister voor de Verenigde Provincies in Hamburg en tijdens 
hun verblijf aldaar werd Anna zeer bewonderd door gravin Bentinck. Na de val van het Huis 
van Oranje ging de familie Hartsinck naar Engeland en wellicht dacht Angerstein erover om 
Jan tot zijn compagnon te maken. In plaats daarvan werd Hartsinck projectleider van een 
speculatieve onderneming die de Original Security Bank heette en die kort daarna failliet 
ging; toch werd Hartsinck binnen eenjaar ontlast. In maart 1800 stierf Eliza Angerstein op 
51-jarige leeftijd, waardoor Angerstein opnieuw weduwnaar werd. Het was waarschijnlijk 
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vanwege Eliza, die jonger en gecultiveerder was dan Anna, dat Angerstein het huis aan de 
Pall Mall huurde en het vol hing met zijn collectie schilderijen: zonder Eliza zou er misschien 
geen National Gallery zijn geweest. 

Angerstein bleef betrokken bij allerlei goede doelen en bij zijn vaderlandslievende 
ondernemingen. In 1799 nam hij deel aan de stichting van de Royal Institution (de 
'Maatschappij der Exacte Wetenschappen') en werd een 'erfelijk bezitter'; veel van Groot-
Brittannië's meest gerenommeerde wetenschappers waren verbonden aan de Royal Institution, 
onder wie eerst Humphrey Davy en later Michael Faraday. Tijdens de ontwikkeling van de 
Royal Institution ontstond echter een meningsverschil over de richting die het Instituut moest 
nemen, met aan de ene kant de landeigenaren die onderzoek naar verbetering in de agricultuur 
voorstonden, en aan de andere kant de handelaren, zoals Angerstein en Sir Francis Baring, die 
industriële en commerciële vooruitgang nastreefden. Dit leidde tot een afsplitsing, de London 
Institution (de 'Londense Maatschappij der Exacte Wetenschappen'), waarvan Sir Francis de 
voorzitter en Angerstein de vice-voorzitter werd. Gedurende enkele jaren leek het 
waarschijnlijk dat de London Institution de Royal Institution zou evenaren, ja, zelfs zou 
overtreffen, maar uiteindelijk verpieterde het en het gebouw in de City van London waarin het 
instituut gehuisvest was, werd in 1936 afgebroken. 

Een uiterst belangrijke campagne waarmee Angerstein in het bijzonder geïdentificeerd 
werd, was de actie om de gesel van de pokken uit te bannen. Hij werd een van de 
belangrijkste aanhangers van Edward Jenner en was voorzitter van het organiserend comité 
van de Royal Jennerian Society, die in 1803 werd ingesteld met de ruggensteun van de koning 
en de koningin, de koninklijke familie en sterker nog, van de hele gevestigde orde. Hoewel de 
Society later werd vervangen door een voornamelijk medisch gericht orgaan, werd inenting 
langzaamaan standaard procedure; aldus had Angerstein bijgedragen aan het ontstaan van 
zowel de wetenschap van de immunologie als van de diergeneeskunde. 

Een andere instelling die Angerstein steunde, was de Royal Humane Society (de 
'Reddingsmaatschappij'), opgericht in 1774, naar voorbeeld van een vroegere Nederlandse 
instelling, om les te geven in reanimatie en beloningen uit te reiken voor het redden van 
drenkelingen. Deze organisatie steunde samen - en vrijwel tegelijktijdig - met de Society of 
Arts, het Trinity House (de instelling verantwoordelijk voor vuurtorens), het Britse Lagerhuis 
en Lloyd's de invoering van reddingsboten, ontworpen door een man genaamd Henry 
Greathead. Greathead kreeg van elke instelling een toelage; bovendien richtte Lloyd's, op 
initiatief van Angerstein, in 1802 uit eigen middelen een fonds op om de bouw van 
reddingsboten te subsidiëren zodat een aantal reddingsstations rond de kust ingericht kon 
worden. Deze lokale initiatieven gingen vooraf aan de in 1823 gevormde Royal National 
Institution for the Preservation of Life from Shipwreck, de eerste nationale 
reddingsmaatschappij ter wereld. 

In 1803 werd door Angerstein en een kleine groep collega's van Lloyd's een fonds in het 
leven geroepen dat al gauw bekend stond als het Patriotic Fund. Anders dan eerdere 
initiatieven, waarbij een fonds werd ingesteld ten bate van de weduwen en wezen van 
degenen die tijdens een specifieke veldslag omgekomen waren, was dit een veel ambitieuzer 
project, dat tot doel had een grote hoeveelheid geld in te zamelen om diegenen financieel te 
steunen die het slachtoffer zouden kunnen worden van toekomstige oorlogen en om 
beloningen uit te reiken voor uitzonderlijke bewezen diensten. De beloning voor bewezen 
diensten bestond uit zwaarden of zilveren vazen van zo'n hoge kwaliteit dat zij thans 
museumstukken zijn. Voordat de slag bij Trafalgar plaatsvond, zond Lord Nelson formulieren 
naar zijn kapiteinen waarop zij de gegevens van de gesneuvelden moesten noteren, waarna de 
formulieren weer naar het Patriotic Fund werden doorgestuurd: en ter gelegenheid van de 
General Thanksgiving (het 'grote dankgebed'), een paar weken na de slag bij Trafalgar, hield 
men in de kerken in het hele land een grote inzameling voor het Patriotic Fund. Later gaf het 
fonds steun aan de medische verzorging van Britse krijgsgevangenen in Frankrijk en aan het 
onderwijs voor hun kinderen. In 1805, na de dood van Nelson, schreef de prins van Wales aan 
Angerstein een brief waarin hij aanbood om bij te dragen aan een herdenkingsmonument, 
maar de publieke opinie was deze keer niet voor het plan en er werd te weinig geld opgehaald, 
zodat men het idee liet varen. Tenslotte werd in 1838 opnieuw een Nelson Memorial 
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Committee opgericht, dat met groot genoegen de oorspronkelijke inschrijvingssom plus de 
rente van 33 jaar in ontvangst nam. In 1867 werd Nelson's Column eindelijk gerealiseerd. 

Angerstein had contact met verschillende leden van de koninklijke familie. Tegen 1803 
kende hij de prins van Wales voldoende om hem, vergezeld door zijn minnares mevrouw 
Fitzherbert, gastvrij te ontvangen op Woodlands: de gelegenheid was een 'openbaar ontbijt' 
voor 200 personen. Twee jaar eerder was Angerstein aanwezig geweest bij het lever ter 
gelegenheid van de verjaardag van de koning; en waarschijnlijk had hij daarvoor ai 
vriendschap gesloten met de prinses van Wales. Caroline van Brunswick ontmoette de prins 
van Wales in april 1795 voor de eerste keer, drie dagen voor hun huwelijk. Negen maanden 
later werd hun enige kind geboren en kort daarna gingen zij gescheiden levens leiden. In 1797 
vond men vlakbij Greenwich een huis voor Caroline, en in 1798 verhuisde ze naar het 
Montague House, dat maar ongeveer een mijl verwijderd lag van Woodlands. Geleidelijk aan 
ontstond er een nauw contact met de familie Angerstein en de familie Lock; en toen haar 
moeder, hertogin van Brunswick, bij haar kwam wonen in Montague House, aarzelde de 
prinses niet om Angerstein te vragen haar op Woodlands gastvrij te ontvangen. Vanaf 1814 
verbleef de prinses zes jaar in het buitenland, en gedurende die tijd wist zij velen aanstoot te 
geven door haar gedrag. Voorafgaand aan haar terugkeer, om reden van de dood van haar 
schoonvader George III (zodat zij de koningin werd), vroeg zij Angerstein in een brief 
Woodlands aan haar in bruikleen te geven, maar hij beantwoordde haar verzoek niet. In de 
beginjaren van de eeuw wist Angerstein goede betrekkingen te onderhouden met zowel de 
prins als de prinses; maar in de loop der jaren ging hij steeds vertrouwder om met de prins van 
Wales, die, volgens Sir Thomas Lawrence, een 'erg sterke en constante genegenheid en 
achting' voor Angerstein koesterde. 

Angersteins schoonzoon Nikolai Sablukov had een koninklijke relatie van een heel andere 
aard. Hij was een Russisch legerofficier, en zijn verslag van de moord op Tsaar Paul in 1801 
was een van belangrijkste bronnen van informatie over die gebeurtenis. Tijdens de nacht van 
de moord voerde hij het bevel over de cavaleriebrigade van de koninklijke lijfwacht, maar de 
Tsaar had de brigade op non-actief gesteld. Eind 1801 verliet Sablukov als generaal de dienst 
en reisde enige tijd later naar Londen, waar hij en Julia Angerstein in 1804 trouwden. 
Aanvankelijk had Angerstein bezwaar tegen het huwelijk, maar later stond hij er welwillender 
tegenover. Het schijnt dat de heer en mevrouw Sablukov hun tijd aanvankelijk verdeelden 
tussen St. Petersburg en Londen, maar op een gegeven ogenblik moest Nikolai weer dienen 
om tegen de Fransen te vechten en uiteindelijk verliet hij de dienst in 1813. De Sablukovs 
hadden geen kinderen en zij brachten hun laatste jaren in Duitsland door. 

Angerstein bleef zich inzetten voor Lloyd's lang nadat hij daar zijn functie had neergelegd. 
Hij was lid van de commissie van het Register of Ships toen een concurrerende instelling in 
het leven was geroepen door een groep scheepsbouwers die beweerden dat de classificatie van 
schepen door het Lloyd's Register onbillijk was. Ook bracht hij de verzekering onder en bood 
garantie voor een deel van het risico op het beroemdste verlies in de geschiedenis van Lloyd's, 
de Lutine, die in 1799 verging tijdens haar vaart van Yarmouth naar Tessel met een lading 
goud en zilver aan boord. In 1807 bracht hij de grootste verzekering onder die tot dusver was 
geregistreerd voor een ander schip vol kostbaarheden, dat zich van Vera Cruz naar Engeland 
begaf. In 1810 was Angerstein, op 75-jarige leeftijd, de voornaamste getuige voor de House 
of Commons Select Committee of Marine Insurance (de 'Bijzondere Parlementaire 
Commissie van het Lagerhuis voor Zeeverzekering') en zijn getuigenis levert waardevolle 
informatie op over de manier waarop toen verzekeringsovereenkomsten tot stand werden 
gebracht. De commissie gaf het advies om de wet te veranderen waarbij een zeeverzekering 
slechts door twee rechtspersonen en door particuliere verzekeraars kon worden afgesloten; 
maar uiteindelijk stemde het parlement tegen de voorstellen en de status-quo werd nog tien 
jaar gehandhaafd. In het jaar daarna werd Lloyd's gereorganiseerd en Angerstein werd 
voorgedragen als lid van de nieuwe commissie; maar hij weigerde en in september 1811 trok 
hij zich eindelijk terug uit Lloyd's, nadat hij er 55 jaar lang zaken had gedaan. 

Rond 1805 was Joseph Farington regelmatig te gast in zowel het huis aan de Pall Mall als 
op Woodlands, en in zijn dagboeken noteerde hij niet alleen de namen van de andere gasten, 
maar zelfs de tafelschikking, en wat er aan - soms erg overvloedig - eten en drinken 
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geserveerd werd. In 1805 kwamen zes heren, onder wie Angerstein, bij elkaar om na te 
denken over een voorstel een Brits genootschap op te richten om de beeldende kunsten te 
bevorderen op dezelfde manier als de Royal Institution de wetenschap bevorderde. De koning 
stemde toe beschermheer te worden en binnen een jaar werd de eerste tentoonstelling van 
werken van levende kunstenaars georganiseerd. Er werden ook tentoonstellingen gehouden 
van oude meesters en Angerstein leende aan de eerste tentoonstelling in 1806 een Claude uit, 
een van Dyck en een Rembrandt. In 1807 werd er een uitzonderlijke Rembrandt te koop 
aangeboden - De Overspelige Vrouw - en Angerstein machtigde Lawrence om bij Christie's 
te bieden; maar Lawrence had door het verkeer vertraging opgelopen tussen Woodlands en 
Londen en slaagde er niet in op tijd te komen. Gelukkig was het schilderij op de veiling 
opgehouden en wist Angerstein het de volgende dag te bemachtigen. Benjamin West noemde 
het 'in zijn soort het fraaiste kunstwerk van de wereld': West zou waarschijnlijk de eerste in 
Amerika geboren kunstenaar genoemd kunnen worden die internationale erkenning verwierf 
en Angerstein had hem vaak te gast, hoewel hij nooit een kunstwerk van hem bezat. Hij droeg 
echter wel bij aan een fonds om Christ Healing the Sick van West voor het Britse instituut te 
kopen, als 'eerste steen' tot een gepland nationaal museum van Britse schilderijen. 

Aan het eind van 1808 werd het Covent Garden Theatre door brand verwoest en een paar 
maanden later werd Angersteins huis aan de Pall Mall, en daarmee ook zijn 
kunstverzameling, bedreigd door een brand in een belendend pand. Alle schilderijen werden 
uit het huis gehaald en slechts een werd beschadigd. Covent Garden werd herbouwd, maar de 
eigenaars waren onderverzekerd geweest en om hun kosten terug te verdienen, besloten ze de 
prijzen te verhogen. Dit leidde tot verzet en er ontstond wat later bekend werd als de 'O. P.-
rellen', waarbij 'O.P.' voor 'Oude Prijzen' stond. Angerstein behoorde tot de vijf heren - en hij 
was de enige die geen officiële positie bekleedde - op wie een beroep werd gedaan om de 
boekhouding van het theater te onderzoeken: de cijfers bevestigden dat de prijzen omhoog 
moesten om het theater levensvatbaar te maken, maar de schouwburgbezoekers wilden daar 
niet van horen en de rellen hielden nog drie maanden aan, totdat er ten slotte een moeizaam 
compromis werd gesloten. 

Toen William Lock in 1810 op 78-jarige leeftijd overleed, verloor Angerstein zijn oudste 
vriend. Twee jaar later, na een gedwongen afwezigheid van negen jaar op het Europese 
vasteland, keerde Fanny d'Arblay terug naar Engeland; voor een periode van enkele jaren 
daarna zijn haar dagboeken en die van Farington een bron van informatie wat betreft de 
bezigheden van de familie Lock en de familie Angerstein. 

Angerstein behoorde tot degenen die succesvol leningen aangingen voor de Britse 
overheid in 1804, in 1805 en in 1806. In het laatste jaar werd een nieuweling, de econoom 
David Ricardo, overboden: hij had snel zijn lesje geleerd en zijn groep haalde de lening van 
het jaar daarop binnen. De groep van Baring en Angerstein boekte succes in 1808 en deed het 
waarschijnlijk tamelijk goed, want het staatspapier stond boven pari toen het naar de markt 
ging. In 1809 bood een groep onder leiding van de gebroeders Benjamin en Abraham 
Goldsmid de beste prijs; en toen, in 1810, ging alles verkeerd, toen de lening onder erg 
moeilijke omstandigheden verdeeld was tussen een groep onder leiding van Goldsmid & Co 
en die van Baring en Angerstein. Een tijdje daarvoor had Benjamin Goldsmid zelfmoord 
gepleegd en dit feit, de neergaande markt, de financiële moeilijkheden en de gevolgen van een 
verkeersongeluk leidden ertoe dat Abraham hetzelfde deed. De overheid en de Bank of 
England moesten te hulp schieten om het vertrouwen te herstellen, en de dood van Sir Francis 
Baring maakte de zaak er niet eenvoudiger op, ondanks het feit dat hij zich al enige jaren 
eerder had teruggetrokken. Tenslotte eindigde het jaar 1810 voor de Baring Brothers met een 
zwaar verlies en keerden zij geen winsten uit in 1811, 1812, en in 1813. Angerstein moet ook 
zwaar getroffen zijn geweest, maar toch waren hij en Alexander Baring nog een keer bereid 
om (zonder succes) een bod uit te brengen op de lening van 1811. In juni 1812 begon een 
uitzonderlijke periode waarin de groep van Baring en Angerstein en die waar Ricardo toe 
behoorde alle resterende leningen van de napoleontische tijd voor hun rekening namen, 
inclusief de 36 miljoen pond die een paar dagen voor Waterloo was ingezameld, in totaal 
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oplopend tot over 130 miljoen pond. Nog eenjaar als 1810 had Angerstein kunnen wegvagen; 
maar uiteindelijk bleek het aangaan van leningen erg winstgevend: tussen 1799 en 1815 
verdiende Barings er 190.000 pond aan en Angersteins zaken gingen vermoedelijk minstens 
even goed. Er is een notitieboekje bewaard gebleven waarin een lijst staat van Angersteins 
inschrijvers op leningen tussen 1812 en 1815: meer dan 250 namen van inschrijvers staan 
vermeld, van wie velen een trouwe kern vormden en bijna iedere keer intekenden. De meesten 
van de overigen waren zakenlieden, hoewel Angerstein met sommigen van de inschrijvers 
niet alleen een zakelijke maar ook een persoonlijke relatie moet hebben gehad. Voor die tijd, 
toen beïnvloeding normaal was en men nauwelijks nadacht over het begrip 'tegenstrijdige 
belangen', lijkt de lijst van Angerstein erg integer, omdat deze geen lid van het kabinet en 
geen leden van de koninklijke familie bevatte, hoewel achter zijn eigen inschrijvingen en die 
van de bankier Thomas Coutts misschien kandidaten schuil gingen die gevoelig lagen. 

Angerstein deed weinig moeite om zijn activiteiten in publieke zaken te minderen toen hij 
ouder werd. In 1812 was hij voorzitter van een bijeenkomst in Blackheath om de British and 
Foreign Bible Society te steunen, en in 1814 nam hij deel aan een afvaardiging die een 
beloning van de Royal Humane Society uitreikte aan de tsaar, die Londen bezocht. In 1815 
werd na de overwinning van de hertog van Wellington, een inschrijving naar aanleiding van 
de slag bij Waterloo georganiseerd, waarbij Alexander Baring de voorzitter was en 
Angerstein de leiding had over de donateurs. Later schreef Angerstein een brief aan zowel de 
hertog als aan de Pruisische bevelhebber, veldmaarschalk Blücher. In 1816 bezocht 
Angerstein Parijs, en een toeschouwer zag Wellington te paard een binnenplaats van een hotel 
op rijden om naar Angerstein te vragen, die daar verbleef. Dit wijst erop dat de twee mannen 
elkaar persoonlijk kenden en dat Angerstein, die het eens diplomatiek klaarspeelde om 
vriendschappelijk om te gaan met zowel de prins van Wales als met zijn van hem vervreemde 
vrouw, nam dezelfde positie in tegenover de hertog en hertogin van Wellington: zij waren ook 
niet gelukkig getrouwd en hadden onenigheid over de manier waarop zij met geld omging, en 
Angerstein leende haar 4.000 pond. 

Na verloop van tijd waren er enkele sterfgevallen in de familie te betreuren en Angerstein 
verloor twee verwanten door een tragisch ongeval: Thomson Bonar, de koopman van Russia, 
werd vermoord door een geestelijk gestoorde bediende; en zijn stiefschoonzoon Ayscoghe 
Boucherett kwam om in een koetsongeluk. In 1816 schilderde Lawrence, intussen Sir Thomas 
en president van de Royal Academy geworden, een beroemd portret van Angerstein en een 
paar jaar later gaf koning George IV Lawrence de opdracht om een replica voor hem te 
maken: later kocht Lloyd's het origineel van de familie Angerstein en de kopie hangt nu in de 
National Gallery. 

In 1819 zorgde Angerstein, op 84-jarige leeftijd, voor enige opschudding toen men vernam 
dat hij van plan was om voor de derde keer in het huwelijk te treden. Zijn aanstaande bruid 
was de douairière hertogin van Rothes, weduwe en dochter van een legerofficier. Het was 
duidelijk een zakelijke overeenkomst van een eenzame, oude man en er vond uiteindelijk 
geen huwelijk plaats, omdat Angerstein tot de conclusie kwam dat zij alleen op zijn geld uit 
was. In zijn laatste jaren was zijn gezondheid soms reden tot bezorgdheid en hij dacht erover 
om naar het warmere klimaat van de zuidkust te verhuizen; maar uiteindelijk bracht hij 
eenvoudigweg wat veranderingen aan in Woodlands om het huis wat gerieflijker te maken. In 
1812 bracht Farington wat bleek een laatste bezoek aan Angerstein, toen hij een groepje 
kunstenaars begeleidde, eerst bij het bezichtigen van de Dulwich Picture Gallery en 
vervolgens bij een bezoek aan Woodlands, waar verscheidene interessante werken hingen, 
ondanks dat Angersteins verzameling van oude meesters in het huis aan de Pall Mall werd 
bewaard. Twee jaar later, in januari 1823, Tiield die goede beste heer Angerstein op te 
bestaan', na naar het schijnt kort ziek te zijn geweest. De begrafenisplechtigheid was 
eenvoudig en hij werd begraven in het familiegraf onder de St. Alfege's kerk te Greenwich. 

Het eerste wat John Angerstein na zijn vaders overlijden te doen stond, was het van de 
hand doen van de schilderijen in het huis aan de Pall Mall. Men bereidde een weelderige 
catalogus voor, en al gauw toonden potentiële kopers belangstelling voor de verzameling en 
de zaak kwam onder de aandacht van het parlement. Weldra greep de minister-president, Lord 
Liverpool, zelf in en zorgde ervoor dat voor 57.000 pond 38 schilderijen van Angersteins 
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beheerders werden gekocht, die de kernverzameling van de National Gallery zouden vormen, 
tot volledige goedkeuring van de koning. De overheid nam de huur van de woning aan de Pali 
Mall over zodat de schilderijen daar konden blijven hangen. Binnen zestien maanden na 
Angersteins overlijden opende de National Gallery zijn deuren. 

In een boek gepubliceerd in 1823 verwijst men naar Lloyd's als een bedrijf dat aanspraak 
kan maken op een plaats tussen 'de grote voorbeelden van de Britse filantropie, evenzeer als 
tussen die van de Britse handelsgeest' en Angerstein droeg volledig bij aan deze beide 
aspecten van het Coffee-house, en was ook betrokken bij veel andere goede doelen. Nooit 
verplaatste hij zijn belangrijkste schilderijen uit zijn woning aan de Pall Mall, waar hij, 'indien 
op passende wijze een aanvraag was ingediend, ruimhartig toestond dat ze bekeken werden', 
in tegenstelling tot veel verzamelingen van de aristocratie waartoe het publiek de toegang 
geweigerd werd. Zijn loopbaan was in die opzichten een groot succes, maar in andere 
opzichten was hij minder geslaagd: zo vond Angerstein niemand in de familie die de 
zakendynastie kon voortzetten of die het kolossale vermogen dat hij naliet kon onderhouden, 
en de laatste jaren van de negentiende eeuw werden gekenmerkt door de verkoop van zijn 
schilderijen, de verkoop van onroerend goed en zelfs door faillissementen in de familie. 
Angerstein is goeddeels over het hoofd gezien door biografen, en hopelijk zal dit onderzoek 
de belangstelling wekken voor een goed en interessante man en voor de steeds grotere kringen 
waarin hij verkeerde. 
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