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Virtus en distinctie: de ridders van de Republiek

Rob uan der Laarse

De Franse historicus Goubert heeft de gangbare identificatie van adel, krijgskunst en feoda-
liteit ten aanzren van het ancien régime wel een misleidend archaïsme genoemd. De vroeg-
moderne adel onderscheidde zich in zijn ogen niet als was zij was, ro:'aaÍ als wat zlj niet meer
was.'In een tijdperk waarin de ridderadei niet langer kon doorgaan voor een gesloten krij-
gerskaste met absoluut gezag moest het heerlijke gezag van'blauw bloed' over de andere
standen bovenal met symbolische middelen worden gevestigd. Zonder geschreven wetten en

centraal gezag draatde heel dit neofeodale bouwwerk om respect en eerbetoon. Dit was de
magische kern van de adelende uirtus van voortreffelijkheid, dapperheid en eerlijkheid, dat
nietzozeer aan de persoon van de kasteelheer alswel aan de naam vanzljn geslacht was ver-
bonden. De adel moest zijn naam hooghouden, want in de eer van ziln familie lag de legiti-
miteit van de leenopvolging besloten. Tegelijk bood deze vererving van lenen en ambten
nieuwe inkomstenbronnen en machtskansen aan 'ridderboortigen' die op grond van hun
voortreffeiijkheid (lang niet altijd meer op het slagveld bewezen) werden vrijgesteld van
belasting en 'oneervolle' landarbeid. Verzekerd van respect wisten deze heren van geboorte
zich omringd door dienaren.

Achteraf lijkt mij dit wel een van de meest intrigerende aspecten van de Nederlandse
Republiek: een voor burgerlijk gehouden staatsvorm waarbinnen allerlei feodale ele-

menten bleven voortbestaan. Bii ontstentenis van een vorst ontbraken inheemse adel-
stitels - en was men hier te lande slechts 'heer' of 'vrou\Me van'. De sociale distinctie
van de adel berustte in de Republiek misschien nog wel meer dan elders op symboliek
en representatie, en het adellijk huis was het representatieve symbool bij uitstek. Het
kasteel weerspiegelde in de ogen van zrjnbezitter de dynastieke status van een gevierd
geslacht. Bij elke modernisering bleef daarom wel een bekanteelde toren of een ander
archaïsch element behouden dat de band met de ridderliike traditie svmboliseerde. Na

r P. Goubert, The Ancien Régime. French Society t6oo-r75o (London, 1973, ooÍspr.Paris, t969) h.7-
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Philips IV van \(/assenaer en ziin vrouw Maria van Egmond. Anonieme tekening, ca. r j60.
Gefingeerde figulen uit het handschrift van D. \X/outersz. van Catwijk om de 'or-rdheid' en het
aanzien van het geslacht Van \(/assenaer gestalte te geven (Nationaal Archief, Den Haag)

kunnen zien als de institutionalisering van het ridderideaal. Zij ontstonden echter niet
spontaan, maar als reactie op de terÍitoriale politiek van vorsten en landsheren. Zo
werd in r424 ín Overijssel voor het eerst gesproken van een 'ridderschap' in de onder-
handelingen van de gewestelijke landdag over een bisschoppelijke bede.:
Bij het ontstaan van de ridderschappen in de late middeleeuwen was de adel nog een

betrekkelijk open en dynamische stand. Zowel de weerbare dienstlieden of 'knechten'

Js. Mooiju'eer, "'ln Overisseil hatt die Ritterschaft grosse Prominenz". De Ridderschap(pen) van Overijssel van r42,1
tot r6zz', in: A.f. Mensema, Js. Mooijn'eer en J.C. Srreng, eds., De Ridderschap uan Ouerijssel. Le ruétier du noble
(Zlvol}c, zooo) rr-rz.
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\7as deze adellijke distinctiedrang in de eerste plaats een reactie op de aristocratisering
van het patriciaat en de 'yerburgerlijking' van het kastelenbezit, ook de absolutistische
ambities van het Oranjehof riepen soms exclusivistische reacties op. Zo weigerde de

Hollandse ridderschap in r6r8-r6r9 tot driemaal toe de Haagse magnaat Franqois
van Aerssen van Sommelsdyck (r572-t64rl te beschrijven, omdat het Brussels voor-
geslacht van deze 'vreemdeling' onedel was. Dat deze invloedrijke diplomaat-hoveling
(met een geschat vermogen van Soo.ooo gulden) veruit de rijkste ingezetene van de hof-
stad was, legde kennelijk geen gewicht in de schaal. Van meer belang waren echter zijn
banden met het hof. Eerst toen een getergde prins Maurits, midden in de politieke woe-
lingen met Johan van Oldenbarnevelt, zijn gunsteling persoonlijk kwam aanbevelen op
de ridderschapvergadering, zwichtten de heren 'aanmerkende de ernstige begeerte van
Zijne doorluchtige Excellentie'. Voor de prins stond er dan ook veel op het spel. Met
Van Aerssens admissie verkreeg hij de nipte meerderheid vooÍ de instelling van de bij-
zondere rechtbank die de geridderde Van Oldenbarnevelt ter dood veroordeelde.'o
Ook latere stadhouders schrokken er niet voor terug om zonder formele bevoegdheid
via hun premiers de ridderschappen te 'influenceren'. Wat hadden zij tenslotte voor
boodschap aan een college van ridderboortigen waarin geen plaats voor hovelingen
was? Terwijl het hof baat had bij een verruiming van de admissiebepalingen, was de

adel sterk gebrand op de soevereiniteit van de ridderschappen. Zo verscherpte de

Utrechtse ridderschap de eisen van ridderboortigheid direct na Frederik Hendriks
oproep ín r64o tot een aanvulling van de Stichtse ridderschap met niet-adellijke leen-
heren. Dit gebeurde juist in een periode waarin gefortuneerde Amsterdamse regenten
hun eerste kastelen kochten. In een Utrechtse Statenresolutie van r667 betreffende het
Reglement op de toelating tot de ridderschap heette het dat aIleen zí1 zitting konden
nemen die de gereformeerde religie waren toegedaan, van riddermatige geboorte
waren in het eigen gewest en in het bezit waren van een door de Staten erkende ridder-
hofstad waarvan de vaste goederen binnen het gewest een waarde van ten minste
2j.ooo gulden hadden. Met de bepaling dat kandidaten nog alleen mochten worden
geadmitteerd met eenparigheid van stemmen, wapende de ridderschap zich bovendien
tegen de hofpolitiek. Tot een openlijke 'feodale reactie' op het stadhouderlijk absolu-
tisme kwam het echter niet. Níanneer het erop aan kwam hadden de ridders van de

Republiek al even slappe knieën als hun buitenlandse standgenoten. Op vergelijkbare
wijze als waarop de Franse ridderschappen na Lodewijk XIV's afrekening met de

Fronde werden gevuld met hovelingen, zou níiilem III bij zijn coup d'état van 167z
de adelscolleges - en die van het Sticht in het bijzonder - aanvullen met zijn trouwste
gunstelingen. Zljn regeringsreglementen liepen daarmee al vooruit op het achttiende-
eeuwse stadhouderlijke stelsel, waarbij het hof vrijwel alle benoemingen in de

Republiek, in vroedschap en ridderschap, aan zich trok."

ro J. \íagenaar, Yaderlandsche bistorie, ueruattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die
uan Holland, uan de uroegste tiiden af \Amsterdam, r 754) 332-3 38 - Zre voor Van Aerssens vermogen in r 6 27: H.A.
Hofman, Constantijn Huygens (t596-t687). Een christelijk-humanistisch bourgeois-gentilhomme in dienst uan het
Oranjebuis (Utrecht, t983) zzt.

rr Vgl. D. Roorda, Partii en factie. De oproeren uan 167z in de steden uan Holland en Zeeland, een krdchtmeting tus-
sen partifen en faclles (Groningen, r978), en A.J.C.M. GabrtëIs, De beren als dienaren en de dienaar als heer. Het stdd-
houderlijlz stelsel in de tueede belft uan de achttiende eeuw ('s-Gravenhage, r99o).
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levensstijl voor buitenstaanders steeds moeilijker te onderscheiden. Ook de stadse
meneer heette spoedig jonker in het onderlinge verkeer. Voor pachters en dorpeiingen
maakte het tenslotte weinig uit of de landheer een geboren ridder of een gezeten bur-
geÍ was.rl Bovendien pronkten heel wat burgerheren met vreemde titels op grond van
buitenlandse adelsbrieven. Heel de bovenlaag van de Republiek kampte hierdoor met
het onoplosbare probleem van de nimmer te bepalen onderlinge distantie en hiërar-
chie. Ooit had de ongetitelde landjonker zijn plaats geweten ten opzichte van de vroe-
gere graven en hertogen. Maar welke rang veÍtegenwoordigde deze oudadellijke
geboorteadel ten opzichte van de opkomende 'briefadel' die, veredeld door buiten-
landse vorsten, voortaan als Freiherr, cheualier, knight of baronet door het leven
ging?r+

Juist doordat nieuwkomers op gevestigden leken, benadrukten de laatsten steeds meer
het onderlinge verschil. Terwijl patricische aristocraten zich hulden in fluweel, kleed-
den edelen zich wel in landtenue. Maar ook onder de edelen onderling heerste onze-
kerheid over de vaststelling van Íang en reputatie. Zo keken Gelderse edelen neeÍ op
hun Hollandse standgenoten aangezien het voormalig hertogdom nog in de Republiek
de préséance genoot boven de voormalige grafelijkheid.'5 Ook was de krijgsdienst
zezeer een vererende, ridderlijke roeping dat een Gelders graaf in r644 genoegdoening
weigerde aan een landjonker die hem ín zrjn eer had gekrenkt, aangezien hij 'geen eere

soude hebben te vechten tegens een, die noyt de wapenen hadde gedragen'.'6 Meer
dan moed en glorie werd afkomst echter steeds meer hét onderscheidend criterium
voor riddereer.
Vooral de ongetitelde ridderadel op het voorouderlijk stamslot koesterde vanaf het
einde van de zestiende eeuw de lange 'bloedlijnen' van ziln tot in de middeleeuwen
terugvoerende adellijke kwartieren. Vlaggen, schilden, grafmonumenten, koetsen en
portretten, overal verschenen wapenschilden, met de helm boven het wapen als het
onvervreemdbaar onderscheid tussen een ridderlijk en een burgerlijk blazoen. Elk
zíchzelf respecterend geslacht deed mee aan dit heraldisch prachtvertoon.,T In deze
race om distinctie liet ook de geboren landjonker zich steeds meer met baron aanspre-
ken. Zo voerde Arend VIII van'Wassenaer Duivenvoorde (r6ro-r68 t) in t64o als eer-
ste van zijn tak de titel baron, nadat de drie takken Duivenvoorde, Obdam en
'Síarmond eerder de oudadelliike naam Van'Síassenaer weer hadden aansenomen en-

r3 Vgl. Kuiper, Adel in Friesland, 7z-73. Zie voor deze jonkergeslachten ook H. Feenstra, Adel in de Ommelanden.
Hoofdelingen, jonhers en eigengeërfden uan de Late Middeleeuuen tot de negentiende eeuu (Groningen, r988) 44;
Bos. e.a,. Huizen uan stand. tt. zt-zz.

14 De Habsburgse Íltel Freiherr werd in de Republiek gelijkgesteld met (ri1ks)baron; baronet werd in r6rr door de

Engelse kroon ingesteld om de grote afstand tussen ongetitelde knights en barons, de laagst getitelde edelen, te over-
bruggen; P. Roebuck, Yorl<sbire Bdronets t64o-r76o. Families, Estates and Fortunes (Oxford, r98o).

r5 Hollandse edelen weigerden daarom wel met Gelderse standgenoten aan buitenlandse delegaties deel te nemen; J.
Streng,'De adel in de Republiek', Virtus,X (zoo3) 9o-9t.

r6 Aldus de graaf van Flodorff (Vlodrop) in 1614 ten aatzten van Síillem van Lintelo tot de Ehze, in een verklaring tegen-
over een lid van de Zutphense ridderschap; Streng,'De adel in de Republiek', rr7. Vergelijk ook de opvatting van Van
Reede Ginckel over een heer zonder wapenen als'sans valeur nij principe'; J. Aalbers,'Reinier van Reede van Ginckel
en Frederik níillem van Reede van Athlone. Kanttekeningen bij de levenssfeer van een adellijke familie, voornamelijk
gedurende de jaren r7:z t74z', Jaarboek Oud-Utrecht (r982) r14.

r7 Vgl. A.J. Mensema,'Het heraldisch prachtvertoon van de familie van Rechteren', Ouerijsselse historische bijdragen,
CVII (r992) 5-3r.
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Haagse spoedig met een 'vorstelijke' achtspan rond, over het algemeen hield de ridde-
radel zich aan het devies beter een 'wesentlijk edelman' dan een 'gemaakte graàf te
zijn. Adellijke titels speelden in het sociale verkeer nauwelijks een rol en een buiten-
landse adelsbrief legde in het geheel geen gewicht in de schaal. Aan wat hier te lande
doorging voor een (getiteld) baron of graaf werd hooguit het 'droit de politesse' toe-
gekend. Naar ber-reden toe zou de houding van de ridderadel steeds hooghartiger wor-
den naarmate deze rijker, aanzienlijker en exclusiever werd, en steeds meer bestuurlij-
ke ambten en juridische rechten wist te verwerven. Beschermden de ambachtsheren
vóór de Opstand nog vaak de dorpsbelangen tegen de gewestelijke landsheren, als de
nieuwe dragers van de Statensoevereiniteit waren zljhet die voortaan recht spraken en
keuren en verordeningen uitvaardigden."

De dynamiek van de adellijke herinnering
'S7aarom konden de ridders zolang overleven in een land zonder ridderkrijg? Anders
dan in de omringende monarchieên bleef de Republiek tot op het einde een bestullr-
lijke lappendeken van rivaiiserende steden en standen. Nadat met de Nederlandse
Opstand de staatkundige klok voor eeuwen was stilgezet, hielden de afzonderlilke
'staten' nog ruim twee eeuwen vast aan historisch gegroeide instituties en praktijken.
De gewestelijke ridderschappen waren daarvan zelf wel het pregnantste voorbeeld.
\íant een vorstelijke uerheffing in de adelstand mocht voor niet-edelen onbereikbaar
zijn geworden, voor gederogeerde geslachten bestond nog altijd de mogelijkheid van
een erkenning van adeldom door de gewestelijke ridderschappen. Het verleden schiep
daarmee onvermoede kansen voor 'welgeborenen' met voorzaten die in voorgaande
eeuwen tot het patriciaat waren vervallen. Door opniei.rw een adellijke levenswijze op
te vatten stond voor hen een'terugkeer'open tot de ridderstand. Dat daarbij de steun
van het stadhouderlijk hof veel gewicht in de schaal legde, zagen we al in het geval
van Van Aerssen.

Gezien de mogelijkheid te worden geadeld door het verleden valt te begrijpen dat veel
patriciërs met adellijke ambities hun toevlucht namen tot een zorgvuldige consrructie
van een adellijk familieverleden. Dat deze weg naar veredeling zeker niet kansloos
was, blijkt uit het geval van Hendrik van Tuyll van Serooskerken, heer van Stavenisse,
Kempenshofstede en St. Annaland (r574-t627). Nadat deze Zeeuwse gedelegeerde in
de Staten-Generaal te Den Haag zich in de nabijheid van de Nassaus op de Stichtse
ridderhofstad Rijnhuizen vestigde, zou hem spoedig een gezantschap aan het Engelse
hof toevallen.'l Hoewel de stadhouderlijke steun ook in zijn gevai doorslaggevend
was, lag aan de wieg van dit succes een fictieve incorporarie van de Betuwse ridders
Van Tuyll in zljn onedel voorgeslacht. In het huisarchief van kasteel Zuylen bevindt
zich nog het'compromis van alliantie'uit 16o3'waarbij Hendrik van Tuyll van
Serooskerken en Willem van Tuyll van Bulckestein verklaren van één stam te ziin,
dezelfde naam te zullen blijven dragen en hetzelfde wapen te voeren'."r Door deze cor-

tt \tgl.S.Groenveld,'Terugn:rar'Wassenaar.Desrjgingvanclcf)uvenvoirdes(r523r665)',in:Brokken,e.a.,Herenuan
stand. rz8-rzq.

23 B. Olde Meierink, 'Rijnhuizen', in: B. Oldc lvlcierink, e.a., eds., Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht (,IJtrecht, r995J j.)2.
z'1 Utrechts Archief: Huis Zuvlcn. aktes. inr'. nrs. 8qo-8qr.

15



9I

(ua1'(.n7 lols 'uafnz png) z69t'Er rIn uetetsralrre,\\>l ue ualte.rt.rod laui arSoleauag
'êpea6 uE^ qreqpsrlg ErÍuV ,\\nor^ ulrz ua uel.relsoores u€^ 11Ín1 ue,L qocef >lupuag

9.

---_ -..1rrr Jp ur ueP
' j.r)l()orï ue^Jots
-. ilr|ut.luede,u.
. -: .-rrr t:q Írq-ree,u

: - -..rS luESSaJeluJ
- I qro-1a33nrar

- : : :i .r r-r LrrJêrï êp lln
. -:. -rI LrEP SJSPuY

...,ILILIê]êPJEOS]I
- _ .'. i'lfi- ês,\\nêe]oP

. -.- Ill lêPlàe aIIEJ

' 'l .,1' .llil u{tz roo't
.- ,-iht fatu l69t

_ --. _r.rê.\\ pao8.rap

. rr.r llt-l suêeue^O
' :' r!rLr rïÍllq rlC
---.: r)rnsEulp,C

r I Llrr-\ uJuuoJeq
.' .. -.r\rz oStua lau-t

_._r Lrr,a11o1s ua1

'i'llrr 'uzs.raudag
-.'':' ,rrr \ teur Pleeg

- ,._\ f.rYsoo,las u0t1

. .. :LlllJLLrezJe^ JP

.' .-: :pn6 JPEU UeJ
'-.-)LULlroue.ra8 aq
'. ._:'.\ sJrluJ^ul e,\\
" ')l ur_\ Lïlogesrlg
' -uPLrrH tePeN

r.;r.-\ -lOzreï uE^
' .,rJ lJtu fSopeS

' - ,.r()o,\ a1Ír11ape

.-- LrelaurSuo ap

. - ..:rrrcl êstqJeJlf}
. - rrfrr :,aq (,269r

:, )-\ 'PuetslêPE

. -: ilr)|?zpoou eP

..'- l:Ll uE.\ erlJal

,) irli ur'\

Y 'ilrg rP

'(1 tYS
1 J. sèo!)

'qlrqf\rll
\ \rq-rèllil

(uapn7 pn51 'ua1[.n7
p1E 'taauod do Jtana4o) [o9Sr]

rEEuetsunl apuêïequo .roop frreplrqrs

',ulralsua>p1ng ue.t 11Ín1 ue.t ure11Í1X,

sl\f dstHtsf f slf oy xoo^ )f oflxyyl \nràr,\

:&
wf,.'

;i;'
:iwl

##\

,&
ffi' l''
is**

wtt

á

w



. rillSte llll ,

\ Lrit\fe nilar
\:rri

rectie van het familieverleden wist de Zeeuwse ambachtsheer zich als Gelders baron
de noodzakelijke heraldieke afstamming aan te meten voor een huwelijk in de Stichtse

adelstand. Nog zijn kleinzoon Hendrik Jacob van Tuyll van Serooskerken (t6qz-
t69z) liet met ditzelfde oogmerk een kostbare familiegenealogie vervaardigen. De
Utrechtse pentekenaar Justus van Attevelt (circa r6zt-r692) kopieerde naar onbeken-
de originelen een Zeeuwse wapenkaart en enige archaïserende pentekeningen van
adellijke voorouders. Postuum schilderde hij ook Jerenominus van Serooskerken, uit-
gedost met een zwaard ten teken van de ridderslag die deze Zeeuwse jonker in r545
van keizer Karel zou hebben ontvangen.2i
Nadat Hendrik Jacob door een huwelijk met zrjn adellijke nichtje en stiefzuster Anna
Elisabeth van Reede (t652-1682) in 1665 in bezit kwam van slot Zuylen, volgde nieu-
we inventies van het verleden, ditmaal met het oog op Zuylens nieuwe portrettengalerij.
De gerenommeerde Hendrik Bloemaert (circa r 6or-r 672) kreeg opdracht zes voorvade-
ren naar oude prenten te vereeuwigen. Het 'oudste' portret in deze nog in situ bewaar-
de verzameling is dat van een exotisch uitgedoste Pieter uan Twyll Ridder Eerschappe

uan Serooskerke (circa t67o). Hoewel de vijftiende-eeuwse stamvader hier staat afge-

beeld met vier adellijke kwartieren komt hij in de bronnen slechts voor als Pieter Hugen
Reynerszn, alias van Serooskerken (l t49z)." De toe-eigening van het voorgeslacht zou,
ten slotte, in 17 57 worden voltooid met een uitbreiding van de Zuylens Abnengalerie
met enige zestiende-eeuwse monumentale portretten van de uitgestorven Gelderse
baronnen Van Tuyll, afkomstig van hun stamslot Bulckesteyn te Deil.':
De dynastieke betekenis van het kasteel nam dus in de Republiek eerder toe dan af.
Dit blijkt niet alleen uit de ridderstukken met een doorkijk op het stamhuis, maar
eveneens uit de moeite die veel adellijke families zich getroostten om een verloren rid-
dergoed weer 'terug te kopen'. Zo Iiet de Utrechtse baron Hardenbroek zich nog in
r694 met zijn oudste zoon en stamhouder in klassiek Romeinse dracht portretteren
voor zijn Utrechts stamgoed Hardenbroek, dat echter om financiële redenen een gene-

ratie eerder uit de familie was verdwenen. Het huis, dat door de schilder nog in mid-
deleeuwse gedaante werd afgebeeld met de in deze tijd al verdwenen donjon, symbo-
liseerde kennelijk nog steeds de oorsprong en continuïteit van dit adellijk geslacht.
Anders dan andere huizen waarover de familie beschikte, zou het stamhuis ook nooit
uit de herinnering verdwijnen. Nog in 1748 werd kasteel Hardenbroek op een veiling
teruggekocht door een nazaat van de laatste, tiende heer van Hardenbroek.
Interessant genoeg onderging het toen een grootscheepse classicistische verbouwing,
waarbij het timpaan van het fronton boven het middenrisaliet werd opgevuld met het
wapen van de Hardenbroeks; een 'nieuw-oud' wapen ontleend aan dat van de uitge-
storven hoofdtak der oudadellijke \X/ulvens. Bovendien werd de band met het verle-
den in de architectuur van het vernieuwde Hardenbroek eehandhaafd door de hooe-

Utrechts Archief: Huis Zuvlen, inv. nr 9or: Genealogie van Hendrik Jacob van Tu,vll van Serooskerken en Anna
Elisabeth van Reede met portretten en ku'artierstaten, crrca r692. Zie voor de opdracht aan Van Attevclt; A. van der

Goes en J. de Meyere , eds., O p stand dan de tuand. Vijf eeuwen familieportretten in sbt Zuylen (Maarsen, ryg6) I +-l S -

S.A.C. Dudok van Heel, 'Toen hingen er burgers als vorsten aan de muur', in: N.E. Middelkoop, J.B. Beclarux en Y/.

de Bell, KopsraÀAen. Amsterdammers Beportretteeïd r6oo-r8oo (Bussum, zooo) 59; S.A. Coene, Het geportretteer-
de huis- Ten uoeten uit gescbilderde portretten met een landhuis op de achtergrond (BA scriptie ACW, UvA zoo6).
Van der Goes, De lvlevere, Op stdnd dan de wand, qT-48.

t7



: : tlitt-! ll
. .:1tr\()t))l

:: 'lJ\'-\ l:

\ irli)-rà.\\Peep
,:rZ JIEP SEIN

' l-1.r.\êJLIISLLIO

- -.t llq trP^ Ja8

:r.lJ(). Jo _snnr.[

. .l|'\ snnq ldo,
rrrl uï SLrrP]oru

..i'\ .pril{lredE,
. , .rrrl{ êp Prê.{\
..i 'LrJZtnLïpuel

- :r :l tê lèLï do lor
- r-1-r 'tsodsue-r8

:. PloS lqtPpe8
: - .r Lr rrqsr.!\lrnuo
' ,r.l( )o.\ lolu slnrl
.r \\ IêJlsEï teH
il\rfi uE.\ uozlnH

... rll êl lerlse>l

8I

ap ut ptLort?paN ut tnnqn)uapqriou ua Eutwona11.7 .sloolduaynq 
;":;:::";;::; ,.iïi:iiiillï'.X"":::::;':ï

ut^ U :uI ',lolsutls ultz lceu laoz do uÍarsadÍS u€r uuJH raaqluof'uapJl]J^ lJg url Ëurputrlrn êC. ,rlf,suJ]r'\i uÈ^ A o.

'uaru:8a6,'e^rN ep.l'È ua.(806r ,B:nq1appr1,q) ,rr::;:r:r'r,';::,::::í'i::;:'lrf:';::;:;i::;r::::?t,ï:ï'.ï
lrq 'aqSooH ual sêlrssrog ue1 ep urr snstr êIersstlI ap ua'gÉ-i€ (rooz'rEtullv) innaa apua4uaEau ap u.Lcxlu4lv
luopltot ua uI ailll 'a2tnq uapao,\ uorl ''pa 'asreel lJp LrE-\ 'U :ur ',SrnqurhNI pao8puel tJr{ ue lsêêJoC ue Jrl[lrEI
rq 'uaurou a1Ír1;a3;nq uê sarlrpErl rlllllapy, 'suu4 uarreeyq Írq ,sSrnqueÍrN ap urr puoru:^g uB Jp plJeqroo^!!q aIZ ez
'98r-{8r (tooz 'uaqlun1,{) puolqrslnêp$aorp.rcN w putl uapuz7apaN uêp n .Dssolq)S pLrl uaíng -spa (uruusorJ .11.5

ur rauJJl?H H- H'uerng uo,\'r) :uI',;1oqu,iss1:py ura :uI1I assor8 raq,']uuara]\ rplo'g igrz (o96r '3€?H urc)
uaztnqPuo1 ua u2/21so){ aspuopapaN'jrrTnJ up^ ,113 !gfz-rfz 'uapals/oqtapptt ua uap$cy,'t.a ,lurrararq aplg
:ur ',IaoJCluJpreH, 'srnrldu€)l f ua e8urllng 'N :ts '.dBrllsrJppu rslirJf,arll, 'srJqlEy :l.t 'uapalsJoqtappu ua uala$t)I
' E r')iuirarar\ eplC) ur',,\naê êpl.r ue rpgr êp ur pers1oqrapprr dr,r8aq tag, .euCI ue^ .È ilqrola3Snr:t \r rrlc[ ]êq suàl
-oaJE 'llllo)"rJ^ praA llqrlatlqnd unssoà us^ Jrlrurpl ap roop LrJpJr apIlêzap uo sleeruSou t tl I ur tEp .)aorquJprBH

loo -rJltsl JËËL ee,[l 'ePnoseueo]) PErsjorlJapplr uJuJpJ"r JIJTfUEUTJ ruo s{JorquapreH Jp uJrqtro)JJ^ zggr uJ az

og'Suuouuueq e>ltrllepe ep uE^ ïerrupuÍp ep uE^ lSrnre8 8ep ap Seepue,r Bou tralrluuort
-rrt aqlsruolr8eD ufrz leeq ur lep - uÍalsedÍ5 ,1eerse1, o8rprnq leq uao] ,ep^\noqreq,
'(L€6r-LSgr) u,{ersedÍ5 uE^ rruaH lq[ ']vzzerr alhleuupru alsteel àC .tqro>le88nral

Pre,\\ arliruEJ ep uI peoSluEts aslr{rrrpsoo-I epJIOZrer{ IeEur àpee^\] uee roo^ ueot (.{\nee

epuortuaSàu ep uE^ epurê lJrl do tol uetllle,\\ rïtrz do retr{te Joqrepprr op terl I1?^ê3
unq uI 'uEp3ê3 uÍrz uepnoz uêro]ra^ puerq uêr [tq rlp uelaur8rro rEeu prrerdo>iê8 olle
lpaoS.reppr.r ueJolJe^ leq u€^ ue8uruolel epueJêsr.ErlJJe ue (uêDaJuod (uêJuelunloperl

-rLLrEt 6urlreEluJde,u JJEqtso>l uE^ hqrBEp rltrz uêpuarpeq suÍêtsrdÍS uE àp >ïoO .of

-Ira.r3uêl À\n3e epusilrep ap ur tol sïeorquopreH ue sllÍnl uE ap ue^ orp slE leu Ip
arp SurruruplsJe e)Írïlepu uea erelf,eq e^leq ueo8 8ou ue,r trzeq trp uE^ puorS do erlrurey
op àp,TeenJtsuof s[r^\eg ue^ roods uee Dpuoz 'epuê]toq uÍersadÍ5 ueel eslqrrrs apno
làr{ ueur urrEE,\\'lqca;psoo1-,\\nerN ur apetsJog ua^Jo,{\ro^ doo4 _roop unq ue^ pEts
-Jor.lràpprJ slE Suruuoïre uea roo^ suÍelsaddg ue^ ep uapre^Ír orlErelre8 do arte;aua8
uerl 'peo8ruets uoe uE^ srua8 feq epSEpu>ï '(rue.u>i uexrs ep uEe retel arp) ruo8e11rg
praqïlrlreoq OïtrluerzuEE ep uE^ 1rz0q ur ua (oporoperg praqlÍrlreaq oSoq ap ue,t arnI
-lPq uê puel]oH ue^ relsa^tnoq ue^ lpp sle uetqlup ezner8rtsald teLU Jorl 1lrl.rapnoqpers
têrl roop p8ryrSeq Iê.{\eoH 'sruaperqrsoSerlrrupJ 3p uE^ êrlferrof, ep uB^ ua{ê] teLï ur
erlnupJ ezep uE^ ua^êl lêq >ioo puots (srgt -l-) LuoSel]rH uE^ a.\\nor^,apo.ruaÍrN ue,t
Eurreqle) ua (Sz9t-l95r) uÍarsadÍS ue^ uer{of ue,r 1Ír1a,ttnq .)[lllepe, ]eq JEuEA 

.uer

-êulsuor et SulturuetsJe eItlllrpepno uoe ruo 8ur8od epueteF€ toru reeq ur uÍêtsed[rS
uE erlltuet êqfsrf,rrled espuplloH ep cploeqroo^hq csE^\ 

Io^sêrfns repurlu lÍrluerzuev
'uelePê êstllrrls ezep sl€ 1o.,r.sue13 oz retLlf,O urrpEp uetu op8Ep]s p[rr1e laru 3ue1 'rqre1sa8
-roo^ leq uI uoloPe rePu lqloze8 Je^ÍI JêelU êl sep tolu srê8rnq (êuotqroln€, Joop uroJ€Ep
pre,{\ (uêJolre^ pErl srueïeleq uee SurJatrlrqou ue^ ]r{trztrnroo^ req tepeN .lretrtu3pl

ua lIalIIIgEts ueE erteorïJq JP ïetlqndJu rP ul ueprêpro^eg uourortsarle,rSrur a1[rlarsa.uo8
ep ua 'uêlouJ8nq ep ue^ tsluol ep (lgtnl^slêpe eurroua oe 5..suapoire^erlrruEJ unq ue^
srepur^trn sle lorun têru tsrTseq uerE.{\ sïsorquepreH ue sueïroïsoores uE^ IIÍnI UEA êC

8z'tezaStqrer Io^ree Sursle.r..ra.LperqcsaB azap
IaLLI sE^\ 'poo8ruels lell uE^ Surpurae,r,rra^ ep uE^ .sed xneJ, epJeerourJura8 8ur8rpJee,lt
-luo-rê^ leur Suel olïItueJ ep uI eC 'sur,rolleoq retu lertse{ s^\nar]rpprur Silaoq.rar.L uae
uE^ allerodrorul eP uP^ et>lê^\ ertseSSns ep te^\'ua>1eoq ep do ua>lepplrrlrs epuêdoldo

sI\faÍIIH:)sf!sIf(Iï )tooI \fos)tyyI S,ttàI^



..- r.tf lc |an
- i.i \ Cf O[t-

- -.. \,,, ,t_i ntet

' .:tf\ lltclcrs

.i tl. ctl de

. 'r.Llifeit en
'.- I]. \\'erd
'r'i I'tl(lf-

- '. r'clelert.
'-' rt Van

' - l'r\t l'Lle-

.: r.r rinrl
:.-,]]irlle

_ .. t-hct
- -:r l..ti-

. hci.l
. --.. \'.ut

.-..:-irrri-
::'- . ]tct

" --l-tlC (le
. tt :|g Ltle

. -:.Lr jr-eik-
' .! l. i.ttni-

.l.lc rqoed;

- 
' .|r. Jlr hlrn
: .{inilende
' .:rilic \\'erd

\i--rr)l-li

:r-.r:.hc fic-

- t:rrlaring.r:

\:]RTI]S T]\ I)ISTl\CT]E: DE R]DDIRS \'.\N DE RLPUBLIEX

I(asteel te Helmond in het midden van de twintigste eeuw lfoto, partiailiere collectie)

Huizen van distinctie
Het kasteel was het beeldmerk van de edelman. FIet stenen, omwalde of omgrachte
huis met voorburcht, torens en zaalgebouwen drukte sinds de late middeleeuwen een

onuitwisbaar stempel op de landeiijke cultuur van Europa. Anders dan wel wordt
gedacht gold dit ook voor de verstedelijkte Nederlanden, waar vrijwel elke stad, elke
grenspost, en elk rivierenknooppunt werd bewaakt door een burcht of kasteel. Nog
tot op het einde van de Republiek genoten de kastelen, en de in hun plaats gebouwde
landhuizen, een bijzonder status als 'heeriijke'residentie. Als domicilium of stamhuis
werd de heer of dominus er met zijn verwanren geacht niet in maar op te wonen. Deze
'apartheid' van het adellijk huis greep terug op oude tradities. Zo werd al in een ver-
melding in het heerlijkheidsarchief van Helmond van r33r gesproken over de heren
'opt huus van Helmond', welke uitdrukking wel met het Middelnederlandse 'opper-
huus' of'oppen huys' in verband is gebracht. Het betrof overigens de houten voorgan-
ger van het huidige kasteel, die toen al als het 'oude huys' of de 'antiqua domo' werd
omschreven.I r

\7as deze zegswijze misschien vanzelfsprekend in een tijd waarin het adellijk huis ook
daadwerkelijk doorging vooÍ de heersende lokale macht, ten tijde van de Republiek

3r \. Arts,'Het'Oude Huys'. De archeologie van het kastccl van Helnond, circa rr75 r3z5', in: N. Àrts, H.
Roosenboom en L. r'an Zalinge-Spooren, cds., De hastelen usn Helmond. Een nncbtscentrum aan de rdnd uan de PeeL
(Utrecht. zoor ) zr.
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I(wartiersraat van het echtpaar Elbert van Isendoorn à Blois en Maria Hadervich van Essen

uir omstreeks r645. Links een afbeelding van de Cannenburch bij Vaassen en rechts de

Swanenburg bij Vorchten (doek, Collectie Gelderse Kastelen, Vaassen)

admissierecht tot de ridderschappen), lag de betekenis van het stamgoed daarnaast in
die van zerel van een ambacht of heerlijkheid. Als een centrum van 'geprivatiseerd

overheidsgezag' oefenden de eigenaren er het juridisch gezag over de platteiandsbevol-

king uit.:: De feodale, 'heerlijke wereld', die op het platteland in feite standhield tot
aan de moderne tijd, is daarom wel voorgesteld a1s een eilandenrijk waarin iedere heer

en vrouwe regeerde over een eigen rechtsdomein. De familie leefde er a1s kleine vor-
sten in een 'little kingdom' waarin zr1 met grote ontvangsten gezag uitstraalde over

haar onderdanen.
In dit bestuurlijke aspect ligt de welbekende associatie van het ridderkasteel met de

feodaliteit besloten. Dit voert terug tot de vroege middeleeuwen, toen de feodale

Herrschaft draaide om een door wereldlijke of geestelijke landsheren in leen gegeven

curtis of domeinhof, bestaande uit het zel.fvoorzienend vroonland van de heer en de

door zijn horigen bewerkte omliggende landerijen. Anders dan in de Byzantiinse

wereld, waarin de horigheid standhield tot in de moderne tijd, werd het hofstelsel in
\íest-Europa echter in de hoge middeleeun'en vervangen door het leenstelsel. Het
dominium ging toen over in een'seigneurie' of gerechtsheerlijkheid. De periode vanaf

;; Vgl. H.L. Janssen,.f.M.\{. Krlstra-líielinga en B. Olde Meierink, cds., rooo laar kastelen ht Nederland. Llulctíe en

uorm door de eeuwert àrel {Utrecht. 199() r r.
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waarvoor men in de ridderschap was verschreven.r8 Op grond hiervan circuleerden
nieuwe lijsten van adellijke huizen, waarvan de rechten en vrijheden inzet werden van
de politieke competitie van adel en patriciaat binnen de gewestelijke Staten. Uit deze

eliteconcurrentie ontstond een bestuurlijke en maatschappeli;ke institutionalisering
van de ridderstand. Ridderlijke geboorte en adelli;ke levenswijze werden verbonden
met een door de Staten erkende adelswoning die de eigenaar het recht gaf om zittrng
te mogen nemen in de ridderschap. Evenals in de Zutdelijke Nederlanden werd die
admissie ook in de Noordelilke Nederlanden verbonden aan één huis dat de heer tot
domicilie of 'stamhuyse' diende. In het westen en midden van het land stond dit huis
bekend als ridderhofstad, in de oostelijke provincies als havezate, en in de noordelij-
ke provincies als borg of state.
De ridderschappen speelden ten tijde van de Republiek een steeds belangrijkere rol in de

politiek-juridische territorialisering van het gewestelijke adelsbezit. Na de Opstand had
het adellijk grondbezit nog een zeer gedifferentieerd karakter. Naast een betrekkelijk
gering aantal vrije en hoge heerlijkheden en kloosterdomeinen, afkomstig uit het bezit
van de vroegere hoge adel en geestelijkheid, beschikten de meeste edelen overwegend
over lagere heerlijkheden of ambachten. Sommigen waren slechts eigenaar van een land-
goed zonder rechtsgebied dat pas in de zeventiende eeuw werd erkend als havezate of
ridderhofstad. -ilías het adellijk huis in deze periode dus lang niet altijd meer een kasteel,

en het kasteel lang niet altijd meer een adelshuis, ook kon het recht tot havezate worden
verkocht en aan andere goederen verbonden. De lijsten hadden hierdoor de vanzelfspre-
kende neiging om te groeien. Zo werden in de Overijsselse kwartieren Salland, Twente
en Vollenhove omstreeks r65o respectievelijk 6o, 3z en 22. en bij een latere telling res-

pecrieveiijk 74, 43 en zo havezaten geregistreerd.:s De Vollenhoofse jonkers of 'havelu-
den' werden zelfs in de ridderschap verschreven voor stddshuizen die onder een nieuw
veÍzonnen huisnaam voor havezate doorgingen, zonder enige visuele of materiële relatie
met een landgoed of heerlijkheid. De ridders werd daaÍom toegestaan een erve in het
drostambt Vollenhove te vrijen, of, vanaf r6zo, honderd gulden in mindering te bren-
gen op hun belastingaanslag.4o In het Sticht kregen volgens verschillende tellingen onge-

veer 6o tot rro huizen de status van ridderhofstad.4' In Holland, waar in het admissie-
reglement van 1666 van Utrecht het begrip 'ridderlijke hofstad' werd overgenomen, is

echter nooit een lijst van ridderhofsteden opgemaakt. Edelen werden er als vanouds op
grond van het bezit van een hoge heerlijkheid of een daarmee gelijkgesteld bezit van
ambachten in de ridderschap verschreven.'{' Niettemin - of misschien wel juist hierdoor -
betwistten 'mannen van eer' voortdurend de status van elkaars bezittingen, die tenslotte
de voornaamste graadmeter van de adeilijke pikorde waren.

I 8 In het Pruisisch Overkrvartier en in de Oostenrijkse Nederlanden was men nog in de achttiende eeuu, vrijgesteld van

betaling van zijn aancleel in de vorstelijke bede; lvI. Flokstra,'Riddermatigc huizcn in het Pruisisch Gelders
Overkrvartier', Castellologica z 3 ltoll) z1e.

l9 Vgl. \\lH. DingeJdein, Singrauen. Beelden uit uerledett en beden udn eeft Twentse hauezate {Enschede, r 969) 5o-5 5,
en Mooiju'eer, 'ln Overissell', p43. Dtt wce rspre e kt overige ns de opvatting van cle laatste auteur dat het aantal
Overijsselse havezaten al rvas gefixeercl met het admissic- en rrijingshesluit \an r5:+h.

'1o Mooijrveer, 'ln Overissell', 3,1 37; Gcvers, Mensema, Hauezaten in Salland, xiii-xiv; Gevers, Nlensema, Hauezaten in
Tuente, L7-28 A.J. Cevers, A.J. Nlensema en fs. Nlooijrveer, De hauezaten ín het Land uan YoLlenhoue en hun bewo-
ners (Alphen a/d Rijn, zoo4) tz-26.

4r Van Drie, 'Begrip ridderhofstad', 49.
'12 Fockena Andreae,'Rijnlanclse kastclcn en landhuizcn', ro.
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echter nimmer bij deze uitspraak neer, en lieten jaar na jaar in de steekrekeningen
opnemen dat de heer van Alkemade 'alsnogh weygerich is den steeck te betalen'.11
De strijd tussen de \íassenaers en Alkemades was met het vonnis van r678 nog aller-
minst beslist. Ofschoon beide heren als katholieke edelen niet konden admitteren tot
de ridderschap, hechtten zlj een groot belang aan de riddermatigheid van hun huis. En
op dit punt wist de heer van \faÍmond (én Alkemade) na verloop van tiid alsnog te

zegevieren. Als dijkgraaf van Rijnland beschrkte hij nog over andere troeven dan enkel
de fiscalisering van het vertimmerde bezit der Alkemades. Prilkte de toenmalige boe-

renhofstede 'Out-Alkemade' nog op de kaart van het hoogheemraadschap Ri;nland
van r6to-t6r5, op een tweede uitgave van 1647 was het tot een coulissekasteel ver-
bouwde huis Alkemade slechts naamloos ingetekend, en zo dus letterlijk ongenoemd
geiaten. Maar daarbij bleef het niet. Bij een gecorrigeerde heruitgave van deze kaart
ín t687 (die nog tot in de negentiende eeuw in gebruik was) wist baron van \íassenaer
de status van de Alkemades nog verder te ondermijnen. 'Onse heer Jan', zo merkte de
jonker van Alkamade woedend op in een brief aan z|1n zoon,'heeft mijn huys senis-

terlijck verduystert en uyt de caerte weten te krilgen.''!íoorden van gelijke strekking
schilderde de diep vernederde jonker zelfs op een bord dat hij bij wijze van protest bij
de poort liet plaatsen. Maar het mocht niet baten. Pas ver na de sloop van het kasteel
in r8z4 zou de naam Oud-Alkemade weer op de provinciale kaart verschijnen!++

Als politiek instrument waren kaarten dus ai even dienstbaar (en onbetrouwbaar) als

de lijsten met havezaten en ridderhofsteden. In sommige gewesten stond de fictie van
kasteel, heerlijkheid en ridderschap echter wel heel ver af van de historisch gegroeide
werkelijkheid. Zo kende het gewest Zeeland voor de Opstand geen hoge heerlijkhe-
den, maar enkel ambachten en kloosterbezittingen. Na de Reformatie is de katholie-
ke adel eÍ overwegend naar Vlaanderen uitgeweken, terwijl vele protestantse jonkers
met adellijke aspiraties naar Holland en Utrecht vertrokken. Regeerden de bovenge-
noemde Van Tuyll van Serooskerkens en andere 'Hollandse' heren hun vroegere bezit-
tingen nog lang als absentee landlords, veel katholieke bezittingen vielen spoedig in
patricische handen. Evenals in Holland beperkte de invloed van de Zeeuwse adel in de

Staten van Holland en Zeeland zich slechts tot één stem. Anders dan in Holland was
dit in Zeeland zelfs niet eens de stem van de ridderschap, maar die van de Eerste Edele

in de persoon van de prins-stadhouder. De prins liet zich in dit lichaam overigens
meestal vertegenwoordigen door een representant of plaatsbekleder. In de achttiende
eeuw was dit steeds een kopstuk uit de concurrerende Middelburgse clans der Van
Citters en Van Borsseles.ai

Anders dan Zeelaod kende het Gelderse kwartier van de Veluwe wel 'ridders' maar
geen heerlijkheden. De edelen waren hier voor de ambtenbegeving geheel van de

Arnhemse ridderschap afhankelijk. De territorialiser:ing van het adelsbezit verliep hier-
door uiterst lanqzaam. Iíeliswaar stond de adellitke suprematie al niet meer ter dis-

1l A.G. van der Steur, 'L,en burenruzie op hoog niveau', in: A.Cl. van der Steur, ed., Heeren en Bueren. Bijdragen tot de
geschiedenis uan Warmond (Den Haag, ry69) 63-65.
De eerste vermelding dateert van Kul,pers Gemeentedtlas yaí r 865 rvaarmec orrder de naam Oud-Alkemade het bos

van het vroegere landgoed u'ordt aanÉieduid; Van der Steur, 'Burenruzie', 66-69.
(labriëls, Heren als dienaren. zoz zrz.
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waren beleend.;" Naar onderen toe bleef de grens echter vloeiend. Anders dan in
Drenthe of de Achterhoek domineerden de 'voorname eigenerfden' al snel de politíe-
ke besturen en wisten zij door huwelijk en ambt nog lang tot de adel door te dringen.5r
Zo werden keuterheerden als het Groningse Bloemersma te Niekerk om die reden nog
in de zeventiende eeuw tot borg verheven, waarna de eigenaren zich voortaan presen-
teerden als de heren Alberda van Bloemersma.5a Om te compareren op de Landdag
voegden deze heren dus niet de naam van een heerlijkheid, maar die van hun huis aan
de geslachtsnaam toe. Juist daardoor gelukte het de Friese en Ommelander jonkers
echter niet om zich in bestuurlijke zin te verenigen tot een ridderschap. Omstreeks
r58o en in de tweede helft van de zeventiende eeuw ondernamen Ommelander hoof-
delingen verschillende pogingen om op hun goederen 'distinctie te leggen'. Maar 211

werden in de Groningse Staten effectief bestreden door coalities van eigenerfde heren-
boeren en het machtige patriciaat van de koopmansstad Groningen. In politieke zin
een quantité négliable met nog geen r5 procent der comparanten in de Staten, mono-
poliseerden de jonkers echter het lokaal bestuur en de rechtsmacht op het platteland.
Terwijl het redgerambt in de dorpen aanvankelijk nog door alle eigenerfden was
bekleed, werd het vanaf halverwege de zestiende eeuw een onmiskenbaar adellijk
standskenmerk.sl
Ook in Friesland manifesteerden de jonkers, minder hoog in aanzten maar talrijker
dan hun Ommelander standgenoten, zich steeds meer als edelen. Hoewel zij zich nim-
mer verenigden in een ridderschap ondervonden zij veel minder tegenstand van de ste-
den en eigenerfden. De weg naar de macht was er geplaveid door 'stemmenhandel'.
Evenals de Drenten koesterden de Friezen hun middeleeuwse boerenvriiheid. zo fier
bevochten op de graaf van Holland in de Slag bij \X/arns van r345. Vanaf de zestien-
de eeuw kochten echter een klein aantal 'coqs du village' stemhebbende hoeven en lan-
derijen op om binnen de grietenijen de volmachtplaatsen der eigenerfden te verwer-
ven. Door bestuurlijke en juridische ambten als voorrechten aan hun states en borgen
te verbinden, ontstonden pseudoheerlijkheden. Zoals de heerlijkheden elders vaak als
leengoederen aan de Staten waren opgedragen, werden de Friese grietmanambten for-
meel begeven door de Staten. En zoals edelen in andere gewesten voor hun heerlijkhe-
den in de ridderschap compareerden, compareerden de Friese grietmannen voor'hun'
grietenij in de Landdag of State.
In de achttiende eeuw kende het Friese gewest al enige van de grootste landbezitters
van de Republiek. Zo bezat Johan Vegilin van Claerbergen (t69o-t773 ), grierman van

jo

5r

.tl

Anders dan in Friesland rtaar grote rveerstancl bestond tegen de invoering van het lecnstelsel, hadden de Ommelander
hooÍdelingen vaak rvel Drentse goederen in leen van Utrecht en Gelre, en van de Oosr-Friese gravcn en Saksische her-
togen, maar er zijn geen bervijzen voor het bestaan van C)mmelander heerlijklreden in de r6e ssau'; R. A1ma,
'Omnelander ridderschap (r498-r5r6), Yirtus,X (zool) 47-qE, jo-53, 5.t.
I(uiper, Ade/ in Frieslant!,7o 7r; Feenstra, Adel in de ()mmelanden. qz-q5.
De Albcrda's gebruikten die toevoeging ook nog naclat zij in de iatere r8e eeurv op cle borg Bijnra te Faan resideerden;
lrlí.J. Formsma, R.A. Luitjens-Dilkvcicl Stol en A. Pathuis, De Ommelander Borgen en Steeuhuizen (Assen, 2r987)
ro5, u8ír.

I(uiper, Ádei in Frieslancl,6T-7o; Fcenstra, Adel in de Omtnelctnden,67-68; Fornsma, e.a., De C)mmelander borgen,
zr-zz. z8-76; Gabriëls, Heren ols diernren, 29-74 Lrz-24) L66 7a4. Onder de Saksische hertogen had in de

Ommclancien omstreeks t5oo rvel een ridderschirp bcstaan, naar na r5r6 rverd cr niet neer van vernomen; Alma,
'Ommelander ridderschap', 47, jj, j7.
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uere^\ sapetuaïlv op JEEW /s'uedoldo Sooq rcrlpoltqreI rapu€ uaa ruo uaropootue8
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VIRTUS ÈN DISTINCTIE: DE RIDDERS VAN DË REPUBLIEK

d'Ordre Yan St, ïvlichiel.

Afbeelding van de Orde van Sint Michiel die
dikwiils door de Franse koning werd verleend en

status verhogend werkte (uit: T. de Rouk,
N ederlandtsch e H erauh, Amsterdam r 672)

erkende ridderhofstad. Ondanks zrjnbezit van Oud Poelgeest en andere aanzienlijke
heerlijkheden uit de erfenis van de graven van Egmond, ondanks zijn prestigieuze

Amsterdamse stadshuizen en buitenplaatsen, ondanks zijn verheffing tot Ridder in de

Orde van St.Michel (1656), ondanks zijn verheffing tot rijksvrijheer door keizer

Leopold (1658) - met de toevoeging'de Vermandois'ter verwijzing naaÍ de grauen

van dat gewest - en ondanks het huwelijk van zijn dochter met een Oostpruisisch

Junker, bleef Sohier in de Republiek de refugié die hij naar afkomst was.
'Slat verklaart de hardnekkigheid van de adelscultuur in een burgerlijke koopmansna-
tie? In de eerste plaats moet natuurlijk worden ge\Mezen op de hierboven genoemde

cultus van het stamhuis. De ware edelman was ongetiteld; aanzien en distinctie ont-
leende hij aan het 'van' van zrjn zorgvuldig gekoesterde leengoederen. Veel edelen ver-

zekerden zich immers van de continuiïeit van hun geslacht door zowel de oude leen-

roerige bezittingen uit de graventijd als de later verworven vrije of allodiale bezittin-
gen als leen aan de provincie op te dragen. Naast de toevoeging van het stamgoed

kwam vaak het 'oergoed' nog in de geslachtsnaam tot uitdrukking. De gewestelijke

leenkamers garandeerden met deze'feodale reactie' het onverdeelde voortbestaan van
hun patrimonium, dat anders door huwelijk en vererving zou zijn versplinterd of ver-

kocht.ss
Meer dan aan uiterlijkheden als titulatuur en adellijke levenswijze was de adelhjke uir-
tws echter verbonden aan de goede naam en eer yan het voorgeslacht. Edelen moch-
ten volgens het gangbare adelsrecht alleen door adel worden berecht.6" In (erf)recht

en huwelijkspolitiek ligt dan ook een tweede verklaring voor het traditionele ethos van
de Nederlandse ridderadel. De zeer exclusieve ridderstand bleef tot r795 betrekkelijk
immuun voor burgerlijke verwatering. In de meeste Nederlandse gewesten werd het

erfgoed gewoonlijk verdeeld onder meerdere erfgenamen. Hoewel door wilsbeschik-

59 Verstegen, Gegoede ingezetenen, 69-7a-
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Charles John Bentinck tot Nijenhuis (t7o8-t779). Krijttekening door J.F. Tonneman (tekening,
Huis Amerongen, Amerongen)

wachte erfenis echter nog jaren op zich wachten, omdat deze naar Engels recht door
een oom in Londen werd aangevochten!6r
Bij iedere vererving dreigde dus onder de Nederlandse adei een teloorgang van het
familiebezit. Meer dan aan de overzijde van het kanaal was daarom het huwelilkscon-
tract een belangrijke factor in de adelli;ke familiecontinuïteit. Een huwelijk in de hoge
adel, zoals dat van \X/illem Bentinck van Rhoon, was echter slechts voor een enkeling
weggelegd. Omwille van het fortuin bezweek menig edelman voor de verleiding van
een mesalliance. Want een rijke koopmansdochter kon, zoals we zagen, een aanzien-
lijke bruidschat in het huwelijk meebrengen. Maar de tol was hoog, aangezíen de

nazaten vaak tot in het vierde geslacht werden buitengesloten van de ridderstand. In
de praktijk overkwam dit overigens veeleer de landedelman dan de adellijke magnaat
of hoveling, die zich vaak wel verzekerd wist van voldoende steun van het hof om zijn
'faut pas' met de mantel der liefde te mogen bedekken.
Toch waren deze fortuinhuweli;ken de uitzondering op de regel dat 'adel met adel
ttouwt'. Niet alleen de admissiebepalingen voor de ridderschappen vereisten ren min-
ste vier adellijke kwartieren, ook het erfrecht bevorderde een huwelijk binnen de eigen
stand, of zelfs de eigen familieclan. Niet alleen de stamhoudeq ook jongere zoons en

adelsdochters brachten onder het vigerend erfrecht immers een aanzienlijk goederen-

6j Ourverkerl<,'l.evenssfeer', zo; R.M. Dekl<er-, R. Lindemnn en Y Scherf, ccls., EgodctcLtmenten yan Noord
Nederlanders uan cJe zestiende tot begin negentíende eeuLu. Een chrortoktgische lllst (Rotrerdam, r993) r39. Gr:rvin
Cadogan, of Margerita Clecilia Munter (t67 5-nq9) u'as een dochter van Jan \Iunter cn À'largaritha Trip, e n ge hul d
met gencraal Sir \íiiltam Ciadogan, re Earl of Cadogan l167z-17L6) die van r7r,+-r;zo Brits ambassadeur in
Nederland rvas; C. Moslel', cd., Burke's Peerage, Bitronetage ó- Knightage, roTrh ed.,3 vol. (Wilmington Deiarvarc
U.S.A, zoo3), r'ol. r, 616.
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VIRTI]S EN DIST]NCT]E: DE RiDDERS \JÀN DE REPUBLlEX

Hugenpoth van haar niets kon erven, zoo heeft deze later uit wrok daarover de por-
rretten van de CrucquenbouÍg's, die hingen op Aerdt, tot beddeplanken verzaagd!', zo
merkte Jhr. Van Sasse van IJsselt later op.6i

De ridders in Europese context
In het lierdicht De Koopman (r778), opgedragen aan zljn oudste zoon Duco die nego-
ciant was te Amsterdam, verdedigde de Friese edelman Onno Zwier van Haren \tzt3-
ry79) diens afzinking tot de burgerstand onder verwijzing naar de adel van Venetië.
Anders dan de Hollandse adel ontleende de Venetiaanse adel zrjn adeldom aan de

koophandel die daar volgens Van Haren niet als minderwaardig werd beschouwd,
maar juist met waardigheid was bekleed.
Voor Holland was Venetië een belangrijke handelspartner, in het bijzonder nadat
beide Republieken in 1620 een bondgenootschap in de strijd tegen de Turken waren
aangegaan. Toch bestonden er opmerkeiijke verschilien tussen de cultuur der elites. In
de Republiek Venetië kende de iandsheer, de doge, aIs vazal van de keizer van het
Heilige Roomse Rijk adellijke titels aan kooplieden toe. Gefortuneerd door handel en

bankwezen verenigden ten minste honderd geadelde koopmansfamilies zich tussen

r65o en rTzo met de Venetiaanse oude adel tot een nieuwe stand van patrizzii - een

Romeinse term die in ons land pas door schrijvers als Jacob van Lennep in de negen-

tiende eeuw zou inburgeren ter aanduiding van de burgerlijËe regentenstand.66
Handelsfortuinen werden ook hier belegd in feodaal grondbezit, zonder enig gevaar

van derogatie o{ de verplichting tot een ridderlijke levenswijze. Bovendien leefden de

Venetiaanse edelen als Romeinse herenboeren van de vruchten van hun land op hun
robuuste renaissancevilla's in de groene vlakte van de Veneto, die vanaf de zestiende

eeuw een grote invloed uitoefenden op de Nederlandse en Britse buitenplaatsarchitec-
tuur." /

Ook in Antwerpen, de Zuid-Nederlandse havenstad die rond het midden van de zes-

tiende eeuw Venetië's leidende positie als Europa's handelsmetropool overnam, aristo-
cratiseerden patriciërs tot edelen. Terwijl de schatrijke Amsterdamse regentenaristo-
cratie (ondeÍ wie veel oud-Antwerpse geslachten) ongetiteld door het leven ging, wer-
den tussen r670 en r78o meer dan honderd Antwerpse families in de adelstand ver-

6; A.F.O.vanSassevanYsselt,BeschriluinguandeheerlijkheidAerdt(2.p1.,r897) zq-z5.Deerflatervandeheerlijkheid
Aerdt was Joost van Steenhuys, rviens schoonvader was Filips Theodor van Fourneau, graaf van Cruquenbourg
(Kruikenberg), de eerste erfmaarschalk van Vlaanderen. Na zijn huwelijk net de in r73 r overleden Maria Constantia
van Kamstra trouwde A.rW.D. Hugenpoth van Stockum (later Hugenpoth tot Aerdt) als een waar huwelijksspeculant
in r737 de Zwolse Joanne Louisa Hermanna van Doetinchem van Rande lt7r7-t749J met wier zuster in 1789 het
oudadellijk geslacht van Doetinchem in Nederland zou uitsterven. Bij het overlijden van zijn eerste echtgenote in r73 r
werd hij overigens nog door de jaloerse Kamstra's met een magere 3oo gulden afgescheept,

66 Zrelacol: vanLenneps HetleuenuanC.enD.l.uanLennep (Amsterdam, r86r)endevanaf rgroverschijnendereeks
Nederlands Patriciaa\ lemma Patriciër, V/oordenboek der Nederlandsche Taal (AND electronic r995). Als enige adel

in Europa was de Venetiaanse adel ook belastingplichtig, zoals het Nederlandse patriciaaat; P. Burke, Venetië en

Amsterdam. Een onderzoeh naar elites in de zeuentiende eeuw (Amsterdan r99r, oorspr. Londen, 1974) 21, 26-27,
68-zr- 82.

6l Vcl.J. S. Ackerman,'Inleiding', in: M. Muraro en P Marton, eds.,Venetiaanse arllai (Keulen, 1999, oorspr. Udine,
t986) 7;D.8. Cosgrove, Sl,mbolic Formation and Symbolic Landscape (Madison-London, 1998 (t9841) 69-tot.
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.le achttiende eeuw in het Duitse Geldern, onder voorzitterschap van de Gelderse erf-
rnaarschalk uit de Limburgse familie Van Hoensbroek die ook het voorzitterschap van
de Oostenrijkse Staten in Roermond bekleedde. Van de 8z riddermatige huizen (lvaar-
van zo in het Nederlandse Land van Kessel) waren slechts 39 huizen nog daadwerke-
lijk in de ridderschap vertegenwoordigd. Dit kwam niet alleen doordat edelen beschik-
ten over meerdeÍe huizen of doordat kastelen door burgers werden opgekocht, maar
ook hier door een verscherping van de admissiebepalingen. Behalve hun perkamenten
kwartierstaten met familiewapens 'met gewoonliicke helmen ende couleuren', dienden
de ridders voortaan het bewijs van hun katholieke opvoeding te overleggen, waardoor
protestantse families als de Van Lyndens verdwenen uit de ridderschap.zz
Zo spiegelde het protestantse exclusivisme van de Republiek zich in het katholieke
exclusivisme van het Duitse Rijnland. Toch was er een fundamenteel verschil. Het
exclusivisme van de Duitse ridderschappen reageerde meer dan op de concurrentie van
een burgerlijke elite op het snel groeiende politieke gewicht van beambten en hovelin-
gen, die vaak voorzien van \íeense adelsbrieven met keizerlijke steun de 'alte
Adelsfreiheit' ondermijnden.Tt Zo werd de ridderschap van het Gelders Overkwartier
in de Pruisische periode ft7t3-t794) scherp door de vorst in de gaten gehouden, en
werd van elk lid in zogeheten Vasallentabellen door ambtenaren de bezittingen,
gezinssamenstelling, functies en verblijfplaats (ook van overige familieleden) bijgehou-
den.z+ Op vergelijkbare wijze herstelde ook de Franse ridderstand niet meer van
Lodewijk XIV's offensief tegen de Fronde, waartoe in de periode r648-lr653 de mees-
te middeleeuwse kastelen waren vernietigd om de macht van de gewestelijke adel te
breken. Cromwell deed trouwens hetzelfde, uit naam van het parlement, met de
Engelse kastelen in de Burgeroorlog ft642-t659), al zou de Engelse adel zich - zón-
der ridderschappen - nog op wonderbaarlijke wijze herstellen. Deze aristocratische
herleving raakte in een stroomversnelling met \íillem III's 'Whig revolutie'van r688,
toen de gentry zich onder de Oranjeboom transformeerde tot een Britse 'ruling c[ass',
residerend op neopalladiaanse landpaleizen in streken ver verwijderd van de oor-
spronkelijke stamhuizen ?zs
'Was deze strijd tussen adel en absolutisme kenmerkend voor heel het vroegmoderne
Europa, alleen in de Repubiiek verhieven ongetitelde landjonkers zich in de zeventien-
de eeuw tot een feitelijke Stàndesadel. Evenals de Engelse republikeinen en Franse roy-
alisten ondernamen de stadhouders met hun coup d'états van t6r7, t65o en 167z
militaire acties tegen opstandige edelen en regenten, maar het Oranjehof ontbrak de
macht en de legitimatie voor een systematische vernietiging van de adel en hun kaste-
len. Zonder competitie met de oude rijks- of nieuwe hofadel wisten de zelfbenoemde
ridders van de Republiek zich tot de Bataafs-Franse tijd te handhaven aan de top van
de statushiêrarchie. Anders dan wel wordt gedacht impliceerde dit overigens geen
zwak ontwikkelde Nederlandse hofcultuur. Het hof was, vooral ten tijde van Frederik

7z Flokstra,'Riddernatige huizen', 278 -21 9, zqz.
73 Vgl. R.G. Asch, 'Der Adel als Herrschaftsstand zwischen Dreissigjàhrigem Krieg und Franzósischer Revolution', in:

Diiselder, Adel auf dem Lande, z9z-297.
7'1 Flokstra,'Riddermatige huizen', 239.
75 M.\(/.Thompson,TheDeclineoftheCastle(Cambridge,ry87)r38-tq3,r57;L.Colley,Britons.ForgingtheNatbn

t7o7-t837 (London, r994) r55-r6r.
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