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Inleiding

Het is inmiddels meer dan twee eeuwen geleden dat de adel in de landge-
westen van de Republiek de morele legitimatie van zijn oude aanspraak op
macht en aanzien door de Bataafse Revolutie in duigen zag vallen. Gewes-
telijke proclamaties verkondigden dat alle mensen bij hun geboorte gelijk
waren. Ridderschappen werden opgeheven, privileges afgeschaft, rouw-
borden uit kerken verwijderd, familiewapens op grafmonumenten weg-
gehakt. Zo kwam een einde aan een heerschappijvorm die, zeker op het
platteland, sinds mensenheugenis nauwelijks was weersproken.

De rechtvaardiging van het geloof in een hiërarchische ordening van
de schepping, de ongelijkheid van mensen en de adellijke roeping tot heer-
schappij verdween na 1795 betrekkelijk snel uit het collectieve geheugen.
Slechts enkele her en der verspreid liggende scherven getuigen nog van de
overtuigingen en aspiraties die ooit een hele stand en in zekere zin zelfs
een hele samenleving bijeenhielden. Een van die scherven is een gebonden
handschrift dat de titel ‘Wapenboek der riddermatige quartieren van de
heeren van de Ridderschap der Graafschap Zutphen’ draagt.1 Het wapen-
boek is vervaardigd door de vrijwel vergeten kunstenaar Bernhard Bark-
huijs en in 1707 door hem aangeboden aan de Staten van het Kwartier van
Zutphen. Het wapenboek werd bijgehouden tot 1746 en bevat afbeeldingen
van de kwartierwapens van de veertig edelen die vanaf 1663 hun admissie
(toelating) in de ridderschap van het kwartier hadden weten te verkrijgen.
Het bijzonderst aan het wapenboek is evenwel niet de heraldische pracht
die folio na folio de toeschouwer tegemoet straalt, maar de afbeelding
waarmee Barkhuijs zijn werk opent. Deze toont een knielende ridder die
uit handen van een vorst een ridderorde ontvangt. Op de achtergrond is
een soortgelijk tafereel uit de klassieke oudheid te herkennen; nu echter
is het de godin Athena die een lauwerkroon uitreikt. Helemaal achteraan



8

zien we nog net een voorstelling van een wagenren en een jachttafereel.
Het motto van de tekening is de spreuk ‘Verum decus in virtute’, wat wil
zeggen dat ware roem besloten ligt in deugd (zie afb. 8).

Een bijgevoegd gedicht legt de betekenis van de tekening uit. De auteur
betoogt dat de eretekens op de titelplaat moeten worden gezien als een
beloning voor de diensten die de adel tot redding en behoud van ’s lands
onderzaten heeft betoond aan vorst en staat:

Men zag oud Grieken prijzen deelen
’t Olympia in ridderspeelen:
Oud Romen gaf ook tot een loon
De muur, de wal en zegekroon
aan brave, die niet stil gezeten
tot heyl van ’t vaderland zich queeten
en eerde zelf den overleên
met wapenroof en krijgstropheên.
Het christendom, daar na verscheenen,
vereerde ook billik aan de geenen
die zich in dienst van vorst of staat
tot redding van den onderzaat
voor and’re dapper hadde gequeeten
met ridder-ord’re, goude keten,
met titelen, en wapen-schild.

De tweede helft van het gedicht biedt een rechtvaardiging voor deze
verheffing van edelen boven gewone mensen. Het is de deugd, die verschil
maakt:

De deugd, beschonken rijk en mild,
Maakt onderscheid van kleen en grooten:
Dus is den adel voortgesproten,
Dus wierd de edelmoedigheid
Gekent aan hare dapperheid;
En uijt zoo hoogverheven ader
Spruijt ook den zoon weêr van den vader.
De deugd erft over en daar quam
Alzulke telg van zulken stam,
En aart’er na in allen deelen.
Men ziet geen arend duijven teelen.
Dat’s adel, dat’s doorlugtig bloed,
In ed’le deugden opgevoed,
Wier wapens en vermaarde naamen
De lompe onedelheid beschaamen.
De faam maakt d’edele bekend
Door daden, tot aan ’s werelds end.

Het zal duidelijk zijn dat we hier niet te maken hebben met een hoogtepunt
uit de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde (hetzelfde geldt voor
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alle verzen die nog zullen volgen). Toch verdienen bovenstaande regels
een meer dan oppervlakkige blik. Uit het gedicht spreekt de overtuiging
dat mensen principieel aan elkaar ongelijk zijn. Er zijn ‘kleen’ en er zijn
‘grooten’, de roeping van de eersten is te gehoorzamen, die van de laatsten
te heersen. Het is niet erg waarschijnlijk dat het hier om een betekenisloze
mededeling gaat. De Zutphense ridderschap zal deze ongelijkheid tussen
mensen als een vanzelfsprekendheid hebben willen voorstellen, die haar
wortels had in een ver en mythisch verleden. Even onontkoombaar is de
verwijzing naar het aan Horatius’ Carmina ontleende adellijke adagium dat
adelaars geen duiven voortbrengen – een spreuk die een verbinding sug-
gereert tussen geboorte en deugd, tussen een edele afstamming en dapper-
heid.2

In de laatste regels van het gedicht probeert de auteur naar een hoogte-
punt toe te werken. Het verwerven van eer of faam – het liefst tot aan het
einde van de wereld – vormt volgens hem het wezen van adeldom. Hier-
mee stelt hij zich op een standpunt dat ook te vinden is in talloze adelsthe-
orieën, waarin eer als een beloning van de deugd wordt beschouwd en als
een erkenning van de rechtmatigheid van de adellijke aanspraak op een
verheven positie.

De belangstelling voor adelsgeschiedenis is in Nederland lang beperkt ge-
bleven tot een betrekkelijk klein gezelschap nostalgische historievorsers,
romantische geesten en excentriekelingen. Het werk dat deze antiquari-
sche geschiedschrijving heeft voortgebracht, kenmerkt zich door een sterk
anekdotische inslag. Hierdoor sluit zij goed aan bij een oude adellijke tra-
ditie die het verleden niet in abstraherende of teleologische termen wilde
beschouwen, maar het als een tijdloze schatkamer zag van gebeurtenis-
sen waaruit lering viel te trekken. Deze benadering heeft vrijwel altijd een
plaats gekregen in de marge van de geschiedwetenschap. Toch is deze vorm
van geschiedschrijving in sommige gevallen nog steeds amusant, leesbaar
en leerzaam.

Aan het einde van de negentiende eeuw groeide de antiquarische be-
langstelling voor de Nederlandse adelsgeschiedenis aanmerkelijk. Een
goed voorbeeld is het vrijwel vergeten werk van H. M. Werner, oud-majoor
der cavalerie, over Gelderse kastelen en hun bewoners. Werner schreef te-
gen de achtergrond van een in zijn beleving snel veranderende tijdsgeest
en grote maatschappelijke verschuivingen, waarvan in het bijzonder de
afbraak van talloze kastelen, het verdwijnen van grootgrondbezit, het toe-
nemend adellijk absenteïsme en de verkoop van kastelen hem met wee-
moed vervulden: ‘En het wordt ons wel eens te moeden alsof wij werken
aan een oudheidkundig mausoleum […] als een laatste hulde aan verdwe-
nen pracht en ondergegane grootheid.’3 Werner stond niet alleen in deze



10

opvatting. In kringen van notabelen werd de adel rond 1900 beschouwd
als de drager van een door democratisering, industrialisatie en opkomst
van nieuwe rijken bedreigde beschaving, wat onder een jonge generatie
aristocraten tot een grote interesse voor adelsgeschiedenis leidde. Een
monument in de geschiedschrijving van de Nederlandse adel vormt het
in 1903 door Jhr. E. B. F. F. Wittert van Hoogland met enkele geestverwan-
ten gestichte Nederland’s Adelsboek, een serie die – in de woorden van Wit-
tert – werd opgericht om als ‘bolwerk tegen heerenhaterij’ te dienen.4 De
geschiedschrijving die deze generatie (en haar latere epigonen) tot stand
heeft gebracht, had een sterk genealogisch karakter en voltrok zich buiten
de muren van de universiteit.

De academische belangstelling voor de adel in Nederland is tot ver in de
twintigste eeuw bijzonder gering gebleven. Dit geldt vooral voor de adels-
geschiedenis van de Republiek. Het wetenschappelijke beeld van de adel
tijdens de zeventiende en achttiende eeuw berustte tot betrekkelijk kort
geleden dan ook op een amalgaam van literaire clichés en projecties, die
merendeels zijn terug te voeren op de voorstelling van Nederland als een
burgerlijke, protestantse natie. In deze voorstelling waren het de koopman
en de regent (en soms ook wel de predikant), die de eigenheid en groots-
heid van de Nederlandse beschaving vertegenwoordigden. De adel was tij-
dens de Opstand verarmd en uitgestorven, zo beweerde bijvoorbeeld de
invloedrijke literator en criticus Conrad Busken Huet in zijn klassieke Het
land van Rembrand (1882-1884), en het aanzien van de stand overgegaan op
een nieuwe burgerklasse.5 Ook Johan Huizinga, een van de meest intelli-
gente en genuanceerde vertegenwoordigers van het paradigma van Neder-
land als burgerlijke natie, plaatste de adel in de periferie van de geschiede-
nis van de Republiek. In Nederland’s beschaving in de zeventiende eeuw uit 1941
karakteriseerde hij de oude landadel als ‘voor het overgrote deel eenvoudig
en patriarchaal van zeden en betrekkelijk schraal van inkomsten’. Het cul-
turele gewicht van de adel was, betoogde hij, betrekkelijk gering, de uit-
straling van het stadhouderlijk hof weinig luisterrijk, het leven op de kas-
telen bovendien maatschappelijk noch intellectueel bijzonder stimulerend
of vruchtbaar.6

In de jaren tachtig pas van de vorige eeuw is de geschiedschrijving over
de adel in de Republiek enigszins van de grond gekomen – als een verlate
reactie op ontwikkelingen in het buitenland, waar de positie en rol van
de tweede stand tijdens de Engelse en Franse revolutie eerder de inzet van
heftige debatten was geweest en aanleiding had gegeven tot vernieuwende,
prosopografisch getinte werken als The crisis of the aristocracy 1558-1641 van
Lawrence Stone uit 1965 en Jean Meyers La noblesse bretonne au xviiie siècle,
dat een jaar later verscheen. Het waren vooral Johan Aalbers en H. F. K. van
Nierop, die de adel een plaats in de historiografie van de Republiek gaven,



11

oude beelden vernietigden en belangrijke aanzetten boden voor verdere
studie. Aalbers stelde al in 1982 aan het slot van een lang opstel over de le-
venssfeer van de Utrechtse familie Van Reede in de eerste helft van de acht-
tiende eeuw dat de traditionele voorstelling van een burgerlijke Republiek
en een verarmde adel met scepsis diende te worden bezien.7 Enkele jaren
later zou hij deze opvatting nog eens herhalen, maar hier tevens de waar-
schuwing aan verbinden oude generalisaties niet voor nieuwe in te ruilen.8

In 1984 verscheen Van Nierops belangrijke en veelgeprezen Van ridders tot
regenten, een studie over de Hollandse adel in de zestiende en de eerste helft
van de zeventiende eeuw. In deze dissertatie wordt de oude voorstelling
onderuitgehaald dat de Opstand in politieke en economische zin de onder-
gang van de adel in Holland inluidde. De meeste adellijke families wisten
financieel het hoofd boven water te houden en pas rond het midden van
de zeventiende eeuw was er sprake van een ‘crisis’, aldus Van Nierop, maar
uitsluitend in demografische zin. Door het wegvallen van de landsheer en
daarmee van de mogelijkheid tot adelsverheffingen was de Hollandse adel
uiteindelijk gedoemd uit te sterven.9

Het inmiddels klassieke werk van Van Nierop heeft ons inzicht in de
Hollandse adel weliswaar verdiept, maar het beeld van de Republiek als een
samenleving waarin burgerlijke elites de boventoon voerden, niet wezenlijk
aangetast. Hetzelfde geldt voor de adelsstudies die in Van Nierops kielzog
zijn verschenen. Wél laten zij zien dat het met de vermeende economische
en sociale achteruitgang van de adel in de landgewesten wel meeviel. De
meeste adellijke geslachten wisten zich redelijk goed te handhaven, zij het
dan dat ook hier – hoewel later dan in Holland – veel families uitstierven
zonder dat verheffingen tot nieuwe aanwas leidden. Hidde Feenstra publi-
ceerde enkele sociaal-economische studies over Ommelander en Drentse
edelen in de zeventiende en achttiende eeuw.10 S. W. Verstegen schreef een
korte, heldere dissertatie over het regime van de ambtsjonkers op de Ve-
luwe.11 De meest ambitieuze studie is ongetwijfeld Adel in Friesland 1780-
1880 van de cultureel antropoloog Yme Kuiper, een proefschrift uit 1993
dat zich weliswaar op de negentiende eeuw richt, maar tevens belangrijke
inzichten voor het tijdperk van de Republiek bevat. De laatste jaren lijkt de
aandacht vooral naar de levenssfeer en de materiële vormgeving van het
adellijke bestaan uit te gaan. Er verschenen uitgaven en bewerkingen van
autobiografieën en egodocumenten, biografieën, familiegeschiedenissen,
havezaten- en kastelenboeken, monografieën over afzonderlijke huizen en
studies over de hofcultuur en het patronagestelsel van de Oranjes.12 In het
proefschrift van Kuiper dient deze cultural turn zich in zekere zin al aan. Het
werkontleentzijninspiratieweliswaarnogaandegroteprosopografischeen
structuralistische studies uit de jaren zestig en zeventig, maar bevat tevens
een eerste, zij het wat terloopse poging het woord ‘adelscultuur’ te defini-
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ëren – namelijk als ‘de levensstijl, het consumptiepatroon en de mentaliteit
van de adel’.13 In een later, beschouwend opstel zou Kuiper overhellen naar
een meer antropologische benadering en aandacht vragen voor experience-
near begrippen als analytische concepten in de adelsgeschiedenis.14

Een dergelijk experience-near perspectief betekent dat de normen, waar-
den en voorstellingen van edelen zelf de invalshoek van het onderzoek vor-
men en dat hun levens dus als het ware van binnenuit worden beschouwd.
Een beschrijving van dit ethos, dit wereldbeeld,15 en de wijze waarop nor-
men, waarden en voorstellingen richting gaven aan gedrag – en andersom:
hoe de buitenwereld op haar beurt deze voorstellingen beïnvloedde – kan
de overwegingen blootleggen op grond waarvan men handelde, en zo een
integrerend kader bieden voor de adelsgeschiedenis van de Republiek en
(meer in het algemeen) voor de interpretatie van adelscultuur, een term
die hier verwijst naar een karakteristieke leef- en gedachtewereld, gedra-
gen door adellijk standsbesef en daarmee verbonden waarden en voorstel-
lingen. Deze benadering is de laatste decennia in de geschiedschrijving
over de adel prominent geworden; haar oorsprong reikt echter aanzienlijk
verder terug, namelijk tot Otto Brunners Adeliges Landleben und europäischer
Geist uit 1949 over het ethos van de zeventiende-eeuwse Oostenrijkse edel-
man Wolf Helmhard von Hohberg.16 De Britse historicus Mervyn James
plaatste in de jaren zeventig adellijke denkbeelden over eer in het hart van
de Engelse politieke cultuur van de zestiende en zeventiende eeuw.17 James’
conceptuele kader ontleent veel aan het werk van de vooraanstaande an-
tropoloog Julian Pitt-Rivers.18 Even baanbrekend zijn de studies van Ar-
lette Jouanna naar de eernoties, ordeconcepties, afstammingsmythes en
politieke cultuur van de adel in Frankrijk.19 Jouannas werk heeft niet alleen
het inzicht in de vroeg-moderne adelscultuur verdiept, maar ook de weg
gewezen voor nieuwere studies, zoals Kirsten B. Neuschels Word of honor,
en, nog recenter, Stuart Carrolls fascinerende Blood and violence. In Neder-
land heeft het cultuurhistorische perspectief nauwelijks geleid tot een ge-
schiedschrijving van de adel ‘van binnenuit’ – althans niet voor het tijdperk
van de Republiek.20

Willen we doordringen tot de leef- en gedachtewereld van edellieden in
de Republiek, dan is het onontkoombaar dat we adellijke eernoties als de
sleutel daartoe hanteren. Eer was zonder enige twijfel het belangrijkste
ordeningsprincipe in hun bestaan.21 Het woord heeft sacrale wortels: het
verwijst naar een door God op grond van innerlijke eigenschappen ofwel
deugden verleende en door het bloed (afstamming) doorgegeven waardig-
heid en naar een in de standenordening besloten aanspraak op macht en
aanzien. De deugd vormt als het ware de innerlijke zijde van het eerbegrip
en duidt een positieve eigenschap aan van een man of vrouw die zich con-
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formeert aan de normen van zijn of haar stand. In de adelswereld werd in
het bijzonder grote waarde gehecht aan de zogeheten ‘kardinale deugden’:
dapperheid, gerechtigdheid, matigheid en wijsheid – het meeste wel aan
dapperheid, omdat deze deugd het beste aansloot bij wat de adel als zijn
oorspronkelijke standsroeping beschouwde: het verdedigen van recht en
orde. Essentieel ook is het geloof in de erfelijkheid van de deugd. Tegenover
de tegenstelling die moralisten en filosofen veelal maakten tussen adeldom
verworven op grond van geboorte of eigen verdienste (deugdzaamheid),
stond het adellijke geloof dat de man van edele afkomst door zijn geboorte
van nature tot de deugd was voorbestemd en zich juist meer dan anderen
daartoe wist aangespoord, aangezien het hem zwaarder werd aangere-
kend als hij van het pad der deugd zou afdwalen dan iemand die niet van
adel was.

Adellijke eer verwijst dus naar een hiërarchische orde en een (veron-
dersteld) recht op voorrang.22 Over de rechtmatigheid van deze aanspraak
op een verheven positie werd in de arena van de wereld beslist. Een edel-
man behoorde zijn autoriteit te onderstrepen met een optreden dat paste
bij zijn geboorte: met heroïsch gedrag, met het voeren van een voorname
staat, met het uitoefenen van macht over land en mensen, en met een reeks
andere handelingen en parafernalia die als gemeenschappelijke noemer
hadden dat zij het afdwingen van respect door uitnemendheid impliceer-
den. Het adellijke eerbegrip had dientengevolge een sterk normerend ka-
rakter. Het fungeerde als een gedragscode waaraan een edelman zich als
lid van een ‘gemeenschap van eer’ (de adel) diende te houden. In deze bete-
kenis werkte eer uitsluitend: het onderscheidde edelen van niet-edelen en
versterkte het standsbesef. Terzelfder tijd echter veronderstelde eer compe-
titiviteit. Aangezien een edelman zijn reputatie (de publieke zijde van het
eerbegrip) als het hoogste goed op aarde beschouwde en diens eer door
standgenoten en de goegemeente werd afgemeten aan de mate waarin hij
volgens edele deugden handelde, werd de adellijke mentaliteit gekenmerkt
door een sterke nadruk op concurrerend zelfbewustzijn en valt in onder-
linge betrekkingen veelvuldig een sterke naijver waar te nemen, soms zelfs
agressiviteit.23 Voor het behoud of de vermeerdering van zijn eer voelde
een edelman zich steeds weer verplicht zijn autoriteit tegenover ‘de wereld’
te laten gelden en mee te dingen naar de gunst van de publieke mening,
opdat hij waardig zou worden bevonden. De adel is dan ook terecht wel
eens omschreven als een ‘pecking order’, een stand met een normen- en
waardensysteem dat enerzijds samenbond maar tegelijkertijd een bron
voor onderlinge rivaliteit en interne verdeeldheid vormde.24

Een probleem met betrekking tot de interpretatie van adellijke waarden
en voorstellingen is dat het beeld ervan in de historische literatuur is op-
gebouwd uit verschillende lagen, die in de praktijk weliswaar met elkaar
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waren verbonden maar op deze plaats van elkaar dienen te worden onder-
scheiden. De eerste laag was het min of meer officiële en intellectuele ver-
toog waarmee de stand zijn geprivilegieerde positie duidde en rechtvaar-
digde.25 Dit discours was niet onveranderlijk: het ontwikkelde zich, paste
zich aan nieuwe omstandigheden (veranderende machtsverhoudingen
bijvoorbeeld) aan, riep tegenbeelden op en schiep ook ‘werkelijkheid’ – in
de zin dat edelen zich deze voorstellingen konden eigen maken en ernaar
gaan handelen.26 Deze geïnternaliseerde variant van het adellijke discours
is echter moeilijker grijpbaar en diffuser van aard.27 Bovendien leidde de
officiële norm heel wat keren tot ernstige spanningen of zelfs tot rebellie

– bijvoorbeeld binnen de familie, wanneer een zoon weigerde zijn persoon-
lijke verlangens ondergeschikt te maken aan de wensen van zijn vader.
Een laatste component bestaat uit de voorstelling van niet-adellijke tijd-
genoten van het adelsethos. In het algemeen kan worden gezegd dat ons
beeld van de adel sterk wordt bepaald door schriftelijke getuigenissen van
buitenstaanders, in de Middeleeuwen vaak door geestelijke, later in toene-
mende mate door burgerlijke auteurs. De mediëvist Gerd Althoff heeft er
echter op gewezen dat men juist deze bronnen van buitenstaanders met
voorzichtigheid tegemoet moet treden wanneer het om een reconstructie
van adelsethos gaat.28 Pamfletten, spotdichten en geschiedwerken uit de
zeventiende en achttiende eeuw portretteren de adel nogal eens als een
decadente, geldverkwistende, hooghartige en orangistische stand. De in-
tegratie van dit soort projecties, stereotiepen en stigma’s in de historische
constructie van adelscultuur bepaalt onze benoeming van die levensstijl
nog altijd in sterke mate.

Deze constatering wil uiteraard niet zeggen dat er geen verband heeft
bestaan tussen ‘perceptie’ van buitenaf en ‘werkelijkheid’, tussen beeldvor-
ming en gedrag. Ten eerste is er de omstandigheid dat het beeld van de
hele adel sterk werd beïnvloed door het handelen van een handjevol van
de opmerkelijkste representanten van de stand. Net zoals de roem die één
edelman wist te verwerven, afstraalde op al zijn vrienden en verwanten,
was het mogelijk de hele ridderschap – bijvoorbeeld in Overijssel in het
Rampjaar 1672 – in diskrediet te brengen door de aandacht te vestigen op
het verraad of het vermeende verraad van één of enkele adellijke officieren.
Edelen konden zich bovendien percepties toe-eigenen, transformeren en
incorporeren in hun zelfbeeld en zo konden beelden en tegenbeelden han-
delingsnormerend gaan werken.29 Een extreem voorbeeld daarvan biedt
de aanneming van de scheldnaam ‘geuzen’ (letterlijk ‘bedelaars’) door
het Compromis der Edelen tijdens het Wonderjaar 1566. Van Nierop heeft
overtuigend aangetoond dat het hier een geval van symbolische rolomke-
ring betrof waarbij de burgerlijke sjabloon van de verarmde edelman werd
overgenomen.30 Nog betrekkelijk kort geleden is bovendien gesuggereerd
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dat de katholieke adel tijdens de Republiek het heersende beeld van een
omwille van het geloof verdrukte groep bewust heeft gecultiveerd en hier-
door geneigd was allerlei vormen van tegenslag te interpreteren als het ge-
volg van discriminatie.31

Met deze laatste opmerking raken we het vraagstuk van adellijke sub-
culturen. In de eerste decennia van de zeventiende eeuw werd rooms-ka-
tholieke edelen in de Republiek de toegang tot de ridderschapscolleges
ontzegd en raakten zij buitengesloten van de meeste publieke ambten.32

Vooral vanaf het einde van de zeventiende eeuw zou deze groep door
strikte religieuze endogamie in toenemende mate in zichzelf gekeerd zijn
geraakt.33 Opvallende karakteristieken van katholieke adellijke families wa-
ren volgens de literatuur, naast een eigen huwelijkscircuit, een afwijkend
carrièrepatroon – zij hadden in de Republiek vrijwel alleen toegang tot mi-
litaire ambten – en een dominante rol in plaatselijke katholieke geloofsge-
meenschappen. De vraag nu is of we in dit geval kunnen spreken van een
adellijke subcultuur met een in een aantal opzichten afwijkend identiteits-
besef en een eigen gedragsrepertoire.34 Een studie van M. J. F. Lindeijer naar
enkele katholieke Gelderse families in de achttiende en negentiende eeuw
suggereert dat dit inderdaad het geval was.35 Religie was overigens niet de
enige constituerende factor voor adellijke subcultuur: verschillen in status
en macht en in intellectuele en ambtelijke familietradities kunnen dat in
theorie ook zijn geweest. In het geval van de landadel in de Republiek valt
er bijvoorbeeld een ideaaltypisch onderscheid te maken tussen ridderma-
tige adel (de families die gerechtigd waren in een ridderschapscollege te
compareren) en niet-riddermatige adel, tussen stads- en landadel, tussen
oude en nieuwe adel, tussen militaire adel en ambtsadel. Of de verschillen
in gedragsnormen in al deze gevallen groot genoeg waren om een adellijke
subcultuur te vormen, valt op grond van de huidige stand van kennis niet
te zeggen. Het is op dit moment echter voldoende de vooronderstelling af
te wijzen dat de adel een eenheid vormde wat betreft identiteitsbesef, le-
vensidealen en -verwachtingen.

Ten slotte moet worden gewezen op de interpretatieve reikwijdte van
eer als onderzoeksperspectief. De aantrekkelijkheid van het eerbegrip als
historische invalshoek is gelegen in de attenderende waarde en het samen-
voegende vermogen ervan. De uiteindelijke doelstelling van het leggen van
verbindingen tussen eergevoelens en handelen moet echter zijn ons dich-
ter bij mensen uit het verleden te brengen, niet om een hermetisch verkla-
ringsmodel te presenteren of een mechanische wereld te suggereren.

Het hierboven geschetste perspectief wordt in de navolgende hoofdstukken
gehanteerd voor de bestudering van de Oost-Nederlandse adel in de jaren
1555-1702, de periode tussen de abdicatie van keizer Karel v en de dood van
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stadhouder-koning Willem iii. In de indeling van de vaderlandse geschie-
denis wordt deze anderhalve eeuw doorgaans als één tijdvak voorgesteld.
Het begrip ‘Oost-Nederlandse adel’ verwijst naar de adellijke geslachten in
een gebied dat wel als het meest feodale en minst welvarende gedeelte van
de Republiek is gekarakteriseerd en slechts in beperkte mate deelhad aan
wat later de Gouden Eeuw zou worden genoemd. Dit gebied omvatte het
zuiden van de landschap36 Drenthe, de Overijsselse kwartieren Vollenhove,
Salland en Twente en in Gelderland het Kwartier van Zutphen en de ooste-
lijke Veluwerand. Deze verschillende ‘kwartieren’ vormden geen politieke
eenheid – in strikte zin verwijst het begrip ‘Oost-Nederlandse adel’ dus niet
naar een gedeelde historisch-staatkundige entiteit.37 Toch hadden zij meer
gemeen dan dat zij in de schaduw van de zeegewesten verkeerden. Wat
betreft handel, taal en architectuur waren zij zeker tot 1600 sterker op het
oosten (Münster, Bentheim, Osnabrück, Kleef, Keulen) dan op het westen
gericht.38 Bovendien kenden zij een vergelijkbare maatschappelijke en po-
litieke structuur, waarbij de ridderschap de eerste stand in de statenverga-
dering vormde en na de afzwering van de landsheer deelhad aan de gewes-
telijke soevereiniteit. In deze contreien was de adel talrijk: voor Overijssel
is zijn bevolkingsaandeel in de zeventiende eeuw wel op iets meer dan een
procent geschat.39

De belangrijke steden in het oosten waren de Overstichtse hoofdsteden
Deventer, Zwolle en Kampen, en Arnhem en Zutphen, de eerste steden
van de gelijknamige Gelderse kwartieren. De IJsselsteden hadden in de late
Middeleeuwen een grote bloei gekend, maar waren in de zestiende eeuw
overvleugeld geraakt door Amsterdam. De kwartiershoofdstad Arnhem
manifesteerde zich vanaf de tweede helft van die eeuw in toenemende
mate als hoofdstad van heel Gelre en Zutphen.40 In de onmiddellijke omge-
ving van de hoofdsteden stonden vele adellijke huizen. De uitstraling van
Deventer, Zwolle, Kampen en Zutphen strekte zich uit tot het oostelijke
Veluwerand: verschillende adellijke geslachten bezaten aan de linker- en
rechterzijde van de IJssel goederen en werden in zowel de Veluwse als de
Overijsselse of Zutphense ridderschap beschreven. De Drentse adel on-
derhield net als de Gelderse nauwe huwelijksbanden met het Oversticht:
tal van families waren afkomstig uit Overijssel of hadden er verwanten.
Het is dus gerechtvaardigd te spreken van een Oost-Nederlands adellijk
landschap. De uiterste grens van deze constellatie werd in het noorden
gevormd door het Drentse dingspil (rechtsgebied) Noorderveld, dat zich
in sterke mate op de stad Groningen en de Ommelanden richtte, in het
westen door de onvruchtbare zandgronden van de Veluwe en in het zui-
den door de heerlijkheden Borculo en Bergh, waar de inheemse kleine adel
zich wat betreft huwelijksgedrag meer op de Liemers en Kleef dan op de
Graafschap oriënteerde.41
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De Oost-Nederlandse adelswereld telde in de tweede helft van de zes-
tiende en de zeventiende eeuw twee geslachten die zich op grond van hun
afkomst, titels, rijkdom en huwelijken sterk van de rest van de adel onder-
scheidden: de Van den Berghs, een autochtoon grafelijk huis dat zijn stam-
slot in ’s-Heerenberg had, en de Van Limburg Stirums, een van oorsprong
uit Mühlheim afkomstig geslacht dat in de zestiende eeuw door huwelijk
onder meer de bannerheerlijkheid Wisch, de hoge heerlijkheid Borculo en
het graafschap Bronckhorst had verworven.42 Zij waren nazaten van de
zogenaamde bannerheren, de heren van Baer en Lathum, Bergh, Bronck-
horst en Wisch, die in de zestiende eeuw de eerste stand in de Gelderse
statenvergadering vormden en een aantal privileges boven de leden van
de ridderschap genoten.43 De Van den Berghs waren ongetwijfeld het aan-
zienlijkste geslacht van Gelderland. Door hun koningsgezinde opstelling
tijdens de Opstand (vanaf 1583) vervreemdden zij zich echter enige tijd van
hun Gelderse wortels en gingen zij zich in een Zuid-Nederlands hoogadel-
lijk hofmilieu bewegen. Pas na het overlopen van graaf Hendrik van den
Bergh in 1632 naar de zijde van de Republiek richtten zij zich weer meer
op het noorden en oosten en zochten zij hun huwelijkspartners, net als zij
voorheen hadden gedaan, in de Duitse rijksgravenstand. Het huis Bergh
werd echter pas weer gedurende langere tijd bewoond onder graaf Oswald
iii, die het oude stamslot herbouwde en er een ambteloos leven als grand
seigneur leidde. Met zijn overlijden in 1712 stierf het geslacht in mannelijke
linie uit en viel het graafschap Bergh toe aan de vorsten van Hohenzollern-
Sigmaringen. De Van Limburg Stirums kenden een enigszins vergelijkbare
ontwikkelingsgang. Evenals de Van den Berghs trouwden zij traditioneel
binnen de rijksgravenstand en brachten zij ongehuwde zonen en dochters
onder in Duitse domkapittels en stiften. Gedurende de zeventiende eeuw
oriënteerde de familie zich echter hoofdzakelijk op de Republiek: verschil-
lende zonen volgden er een opleiding en maakten carrière in het Staatse
leger. In de laatste decennia van de eeuw raakten de Van Limburg Stirums
echter in financiële problemen en viel het hun steeds moeilijker een grafe-
lijke stand op te houden: aan het begin van de achttiende eeuw bezaten zij
nog slechts de zwaar met schulden belaste heerlijkheid Borculo.

De overgrote meerderheid van de adellijke geslachten in het oosten van
de Republiek behoorde tot de zogeheten ‘riddermatige adel’ – een aandui-
ding voor geslachten die vanouds gerechtigd waren in een ridderschaps-
college te verschijnen. Zij waren nakomelingen van de schildboortigen
die in de Middeleeuwen door de landsheer werden opgeroepen om met
hem en de steden te vergaderen over landszaken. Vanaf de vijftiende eeuw
ontwikkelden de ridderschappen zich geleidelijk tot standscorporaties in
de statenvergadering, waarin zij optraden als vertegenwoordiger van het
platteland, en sloten zij zich af voor nieuwe families. Deze ontwikkeling
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vond pas in het begin van de zeventiende eeuw een formeel einde in de
schriftelijke vastlegging van reglementen op de admissie tot de ridder-
schapscolleges. Overijssel kreeg in 1622 een dergelijk reglement, waarin

– naast riddermatige afstamming in mannelijke lijn – eisen met betrekking
tot religie, havezatebezit en gegoedheid werden geformuleerd. Tevens wer-
den de traditionele riddermatige privileges met betrekking tot de grond-
belasting (de zogenaamde ‘vrijing’) vastgelegd. De ridderschap van het
Kwartier van Zutphen volgde in 1663 met een veel strenger reglement. In
Drenthe zou tijdens de Republiek nimmer een reglement op schrift wor-
den gesteld; wel werd een aantal gelegenheidsbeslissingen genomen.44 De
nieuwe toelatingseisen zouden tot een geleidelijke daling van het aantal in
de ridderschapscolleges beschreven geslachten leiden en in de achttiende
eeuw zelfs tot een demografische crisis voor de riddermatige adel. Deze
ontwikkeling deed zich aanvankelijk overigens nog nauwelijks voor in de
kleine ridderschap van Drenthe, waar het aantal admissies in de zeven-
tiende eeuw ongeveer gelijk bleef.45 In Overijssel werden daarentegen in
de periode 1551-1575 leden uit 48 geslachten in de ridderschap beschreven,
in 1601-1625 waren dit er 44 en in het laatste kwart van die eeuw maar 27.46

Het Kwartier van Zutphen kende een nog dramatischer ontwikkeling. In
dat kwartier hadden in het tijdvak 1601-1625 21 geslachten zitting in de rid-
derschap, in de periode 1626-1650 waren dit er 14 en in het laatste kwart
van de zeventiende eeuw slechts 11.47

De politieke macht en het maatschappelijke prestige van de Oost-Ne-
derlandse ridderschapscolleges namen gedurende de zeventiende eeuw
aanzienlijk toe, in het bijzonder na het einde van de oorlog op het plat-
teland, die in Twente en het oosten van het kwartier van Zutphen duurde
tot het begin van de jaren 1630. De positie van de kwartiersdrosten was
al eerder sterker geworden. De drosten waren verantwoordelijk voor de
handhaving van de openbare orde en justitie in hun ambtsgebied en voor
de uitvoering van door de statenvergadering uitgevaardigd beleid en tra-
den bovendien op als voorzitter van de kwartiersridderschap. Een aantal
geslachten slaagde erin het drostambt meer dan één generatie binnen de
familie te houden; dit gold bijvoorbeeld voor de Van Haersoltes in Salland,
de Van Raesfelts in Twente, de Van Echtens in Drenthe en de Van Heecke-
rens in het Kwartier van Zutphen. De belangrijkste vertegenwoordigers van
deze geslachten gaven (samen met nog een handvol anderen) richting aan
de politieke besluitvorming in hun kwartier, zij oefenden invloed uit op
de begeving van ambten, stonden aan het hoofd van patronagenetwerken,
beschikten over vermogens tot ongeveer een half miljoen gulden, intro-
duceerden nieuwe architectuurvormen, hadden huizen in de stad en kon-
den, als zij wilden, een grote staat voeren. De meeste riddermatige families
waren echter niet bijzonder rijk. Zij bewoonden eenvoudige herenhuizen,
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voerden een kleine huishouding, moesten genoegen nemen met een min-
der aantrekkelijk politiek ambt of met een bescheiden officierstractement
in het leger.

De afsluiting van de ridderschapscolleges voor nieuwe geslachten be-
tekende niet dat er zich in de zeventiende eeuw geen adel meer vormde.
Evenals eerder het geval was geweest, en ook later nog wel zou gebeuren,
waren er tal van niet-riddermatige personen en families die zich met het
jonkerpredicaat gingen tooien en zich een edele statuur en afkomst aan-
maten. De herkomst van deze pretendenten was ongelijk: sommige waren
afstammelingen van oud-patricische geslachten die in vroegere tijden als
min of meer gelijkwaardig aan riddermatige families werden beschouwd,
andere waren van buitenlandse of onduidelijke afkomst en hadden car-
rière gemaakt in het leger of op andere wijze aanzien verworven. Er is ech-
ter nog weinig onderzoek gedaan naar de vraag hoe deze adeldom in de
praktijk werd ‘gemaakt’, nog minder naar de omvang van het fenomeen en
de mate van aanvaarding van pretenties van ‘usurpatoren’ door de buiten-
wereld.

Deze studie is dus een voorstel om de geschiedenis van de Oost-Neder-
landse adel tijdens de Republiek vanuit een nieuw gezichtspunt te benade-
ren: van binnenuit, vanuit de eervoorstellingen van de historische actoren
zelf. Dit perspectief is nauw verknoopt met een tweeledige vraagstelling,
namelijk: wat constitueerde eer in de ogen van edellieden in deze periode
en met behulp van welke strategieën probeerden zij – als individu, familie
en stand – hun eer te handhaven dan wel te vermeerderen en tegelijkertijd
schande (het tegendeel van eer) te voorkomen?

Niet het hele bereik van het Oost-Nederlandse adellijke leven gedurende
anderhalve eeuw kan hier voor het voetlicht worden gebracht. De sferen
van kerk en religie, het beheer van bezittingen en rechten, de materiële
vormgeving van het bestaan en de dagelijkse beslommeringen op kwartier-
en landdagen blijven goeddeels buiten beschouwing. Er is een keuze ge-
maakt voor vier afzonderlijke, duidelijk afgebakende thema’s. Hoofdstuk i
(‘De wereld van eer’) richt zich op adellijke eernoties die Oost-Nederlandse
edelen een interpretatiekader boden bij hun werkelijkheidservaring en
zingeving aan het bestaan. Eer wordt hier niet beschouwd als een onver-
anderlijk concept, maar veeleer als een conceptueel veld waarbinnen het
individu een manier vond om uitdrukking te geven aan zijn achting voor
zichzelf en anderen.48 In het verleden heeft menigeen al geklaagd over het
vliedende karakter van het woord eer, over de vage en tegengestelde be-
tekenissen die het begrip in zich lijkt te dragen.49 Eer kan dan ook, zoals
de antropologen Pitt-Rivers en Peristiany betoogden, eigenlijk nauwelijks
worden gedefinieerd, maar moet veeleer worden gevoeld.50 Willen we toch
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meer inzicht krijgen in de betekenissen van het begrip, dan moeten we
proberen het verder te ontrafelen en zien te verbinden met concreet han-
delen. In het eerste hoofdstuk gebeurt dat door de adellijke eer te beschou-
wen vanuit verschillende perspectieven, die ieder één bepaalde zijde ervan
benadrukken, namelijk reputatie, bloed, deugd en stand.

Vervolgens wordt eer in drie hoofdstukken als interpretatief kader ge-
hanteerd voor de bestudering van evenzovele aspecten van de Oost-Neder-
landse adelscultuur. Hoofdstuk ii (‘Huis en familie’) behandelt de adellijke
familieorde. De adellijke familie kende een hiërarchische ordening, waar-
binnen ieder familielid op grond van zijn geboorterang, geslacht en huwe-
lijkse staat eigen rechten, plichten en verwachtingen mocht koesteren. Het
betoog van dit hoofdstuk richt zich enerzijds op de onderwerping van het
individu aan de ‘huistucht’ en laat anderzijds zien dat de familieorde in de
loop van de zeventiende eeuw in de meeste huishoudens beter werd gere-
gisseerd en geleidelijk aan dus strakker werd. In hoofdstuk iii (‘Heerschap-
pij en geweld’) wordt vervolgens het adellijk eergeweld nader beschouwd.
Het ging hier om een wijdverbreid fenomeen met een lange traditie, waar-
van de betekenis moeilijk is te overschatten. Ook de lagere standen in de
Oost-Nederlandse samenleving telden tot diep in de zeventiende eeuw
vele representanten die makkelijk en veelvuldig hun toevlucht tot geweld
zochten, maar voor de adel vormde het recht op geweld de constituerende
factor in zijn standslegitimatie. In de loop van de zeventiende eeuw zou
de frequentie en betekenis van door edelen uitgeoefend eergeweld evenwel
drastisch afnemen. Hoofdstuk iv (‘Het recht van de jacht’) ten slotte heeft
de jachtpraktijk en het jachtrecht tot onderwerp. Oost-Nederlandse edelen
verdedigden in de loop van de zeventiende eeuw hun recht om te jagen
tegenover de andere standen steeds vaker als hun oudste en meest adel-
lijke standsrecht. In formele zin was deze bewering onjuist, aangezien een
codificatie van het jachtrecht en uitsluiting van andere gerechtigden pas
vanaf het midden van de zestiende eeuw plaatsvonden. Desalniettemin
slaagden edelen er in de jacht steeds meer tot een exclusief adellijk domein
te maken en tot een symbool van hun normen, levensstijl en macht.

Het corpus bronnen waarover we kunnen beschikken om de hiervoor ge-
noemde thema’s tot leven te brengen, is weliswaar omvangrijk, maar ook
tamelijk lacuneus en diffuus van aard, vooral waar het de particuliere ar-
chieven betreft. Daar komt nog bij dat Oost-Nederlandse edelen weliswaar
geletterd waren in de zin dat zij konden lezen en schrijven, maar (zeker in
de tweede helft van de zestiende eeuw) nog goeddeels in een orale cultuur
leefden, wat als gevolg heeft dat hun werkelijkheidsbeleving zich goeddeels
aan onze waarneming onttrekt. In het algemeen werden alleen belangrijke
kwesties betreffende het familievermogen op papier gezet, die dan plechtig
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werden ondertekend en bezegeld door de verschillende partijen en vervol-
gens in een archiefkist bewaard. Het was zeker in de zestiende eeuw nog
niet gebruikelijk zichzelf in brieven of een andere manier schriftelijk te
‘openbaren’ of uitvoerige correspondenties met familieleden en andere
standgenoten te onderhouden. De oudste, uit de vroege zestiende eeuw
daterende archiefinventarissen van adellijke familiearchieven vermelden
dan ook slechts weinig pakketten met brieven. De briefwisseling van graaf
Willem van den Bergh bijvoorbeeld is over het algemeen zakelijk van aard
en ook de meer ‘persoonlijke’ brieven zijn doorgaans kort en bondig en
opgesteld door een secretaris. Het betreft dan bijvoorbeeld een uitnodiging
vastenavond op huis Bergh te komen vieren, een verzoek een paard te mo-
gen lenen of een kennisgeving van de geboorte van (alweer) een kind. Al-
leen een uitzonderlijke omstandigheid als bijvoorbeeld de dreigende breuk
met zijn zwagers Willem van Oranje en Jan van Nassau in de jaren na 1577
kon de graaf ertoe brengen uitvoerige en persoonlijke brieven te schrijven
(of te laten schrijven).

Het aantal bewaarde brieven uit het riddermatige milieu is niet bepaald
groot te noemen. De meeste huis- en familiearchieven bevatten daarente-
gen wel veel stukken die licht laten schijnen op het functioneren van de
familieorde en de handhaving van allerlei rechten. Hierbij valt te denken
aan huwelijkse voorwaarden, testamenten, magenscheiden, boedelpapie-
ren, staten van nalatenschap, enzovoorts. De particuliere archieven zijn
aan te vullen met onder andere resolutieboeken van staten- en ridder-
schapscolleges, kerkenraden, classicale vergaderingen en een enkel stift, en
met rechterlijke archieven. De resoluties van kwartier- en landdagen bie-
den veel gegevens, omdat allerlei particuliere kwesties aan het oordeel van
Ridderschap en Steden werden voorgelegd. Vanzelfsprekend hebben ook
deze bronnen hun onvermijdelijke beperkingen. Afwijkende standpunten
en onderlinge discussies werden niet of nauwelijks aan het papier toever-
trouwd. De strijd tussen de meest vooraanstaande adellijke geslachten, de
wisselende posities die andere families in dit machtsspel konden innemen,
het gemarchandeer om ambten en het eeuwige geroddel en gewauwel zijn
daardoor moeilijk in beeld te krijgen. Dat is jammer, want als we een mali-
cieus commentaar mogen geloven deed men in het Oversticht van de jaren
1650, toen de landdag door factiestrijd in twee vergaderingen uiteen was
gevallen en het gewest dreigde af te glijden naar een burgeroorlog, niets
liever dan ‘ydereen sijn middelen en afkomsten te siften, op te rekenen
sijn erfenissen, landerijen, rente-brieven, in- en uitschulden, sijn fouten en
swackheden op te tellen, ende dan schandalig door den beugel te slaen en
in de wedde over den hekel te halen’.51 Van alle ‘formele’ bronnen zijn rech-
terlijke archieven waarschijnlijk het rijkst en het meest fascinerend. Vooral
de talloze procesdossiers over de meest uiteenlopende kwesties uit het ar-
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chief van het Hof van Gelre en Zutphen maken het mogelijk om de echo
van stemmen, stemmingen en sferen uit het adellijke leven op te vangen.

Heel belangrijk voor de kennis van adellijke levensidealen (en sociabi-
liteit) zijn liedboeken en alba amicorum, die vanaf de jaren vijftig van de
zestiende eeuw een grote verspreiding kenden en waarin liederen, gedich-
ten, deviezen (veelal afgekort tot de beginletters van de woorden die het de-
vies vormden) en wapentekeningen werden opgetekend. Alba amicorum
zijn ontstaan aan de lutherse universiteit van Wittenberg, waar studenten
inscripties verzamelden van hoogleraren en studenten aan wie zij een her-
innering wilden bewaren. De oudste alba in de Noordelijke Nederlanden
werden aangelegd in Gelderse en Overijsselse adellijke families. Steven
van Rhemen uit Deventer begon in 1556 zijn album met een bijdrage van
Melanchton in Wittenberg; nog iets ouder zijn de eerste inscripties in het
album van Johan van Lynden, die in Keulen studeerde.52 Ook tal van jonge
vrouwen hielden in de jaren voorafgaand aan hun huwelijk een album
bij. Deze kennen hun eigen conventies en hebben vaak het karakter van
liedboeken. Soms zijn ze voorzien van een woord vooraf waarin de eige-
nares de inscribenten oproept geen obscene bijdragen te leveren. Henrica
van Arnhem bijvoorbeeld waarschuwde dat zij ‘vylanyen’ uit haar album
zou scheuren en verzocht slechts te schrijven ‘tot een goede memori ter
eeren’.53 Een van de vroegste vrouwenalba is het rijk geïllustreerde ‘Over-
ijssels liedboek’ uit de jaren 1550, vermoedelijk afkomstig uit de familie Van
Welvelde.54 Na de eerste decennia van de zeventiende eeuw was het om nog
onduidelijke redenen snel gedaan met de populariteit van het genre.

Er zijn nog tal van andere ‘literaire’ getuigenissen. Wellicht het meest
interessant zijn de pamfletten die in Overijssel tijdens het Eerste Stadhou-
derloze Tijdperk (1650-1672) van de drukpers kwamen en zich richtten op
het verdedigen én vernietigen van reputaties. Daarnaast zijn er enkele ge-
dichtenbundels van edelen bewaard gebleven. De uit Deventer afkomstige
Adriaan Sticke (1601-1688) liet een grote verzameling gedichten in hand-
schrift na, waaronder tal van puntige, geestige bedoelde observaties op de
adel.55 Ernst van Reede van de Parkeler (1657-1713) is de auteur van een uit
twee banden bestaande ‘Otia sacra profana saluta ligataque’, waarin gele-
genheidsgedichten, gebeden, liedjes en brieven op rijm zijn opgenomen,
deels geschreven voor zijn latere echtgenote Ida Lucretia van der Beeck.56

De katholieke Twentse edelman Adriaan Willem Bentinck stuurde in 1694
en 1700 vanuit Deventer een boekje met Latijnse gedichten de wereld in,
opgedragen aan de Staten van Overijssel. Al snel zijn die gedichten volko-
men in de vergetelheid geraakt.57 Dat geldt ook voor de religieuze poëzie
van de Veluwse landdrost Johan van Arnhem (1636-1718), heer van Rosen-
dael. In 1707 werd zijn werk samengebracht en gedrukt in Gedachten en ge-
dichten, geestelijke en zedelijke, een verzameling pennenvruchten die volgens
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een negentiende-eeuws letterkundige zo stroef en langdradig zijn dat het
zelfs voor de meest geduldige lezer ondoenlijk is ze van het begin tot het
einde te lezen.58 De meeste edelen manifesteerden zich overigens veel min-
der als schrijver dan als afnemer van poëzie, in het bijzonder van gelegen-
heidsgedichten waarmee predikanten geboorten, huwelijken en sterfgeval-
len luister probeerden bij te zetten en die zij deels vormden naar de wensen
en verwachtingen van hun opdrachtgevers. De bekendste vertegenwoor-
digers van de Oost-Nederlandse panegyriek zijn Joannes Vollenhove (1631-
1708) en Arnold Moonen (1644-1711).

In bijna ieder huis- of familiearchief zijn wel genealogische en heral-
dische aantekeningen te vinden. In sommige gevallen gaat het om hele
collecties van antiquaren die inzicht bieden in de adellijke perceptie van
afstamming en verwantschap. Een van de oudste werken is het ‘Quartier
Boeck ende stam-caerten der sestien quartieren van sommige Keijseren,
Coningen, Vorsten, Princen, Graven, Bannerheren ende Riddermatigen’,
dat de Gelderse edelman Reiner van Dorth (1543-voor 1602), heer van Va-
rik, in 1582 voltooide. Het originele handschrift is hoogstwaarschijnlijk
verloren gegaan, onlangs echter dook bij de inventarisatie van de hand-
schriftencollectie van de Hoge Raad van Adel een ook al zoek gewaand
afschrift op.59 Reinier van Dorth was een jongere zoon van de heer van
Dorth en werd in 1563 beleend met de heerlijkheid Varik in de Betuwe. De
Hollandse oudheidkundige Pieter Corneliszn Bockenberg roemde hem als
een man van hoge adel en uitnemende geleerdheid – een lof die niet hele-
maal onverdacht te noemen valt, aangezien Bockenberg enige tijd pastoor
van Varik was.60 Even onbekend als Reiner van Dorths werk zijn de gene-
alogische geschriften van Alexander Schimmelpenninck van der Oije tot
Holthuijsen (1669-1724), tot voor kort in particulier bezit;61 het manuscript
‘Libri quatuor continentes deductiones genealogicas variarum familiarum
nobilium’ van de in Friesland woonachtige, maar uit Deventer stadsadel
stammende Gerlach Doys (1626-1681);62 en het heraldische werk van Jan
Theodoor van Boecop († na 1691), een katholiek edelman uit Kampen.63

Een aparte plaats binnen dit bronnenmozaïek is weggelegd voor de huis-
kroniek van de Twentse edelman Sweder Schele tot Weleveld, de gedenk-
schriften van de Gelderse edelman Alexander van der Capellen tot de Boe-
delhof en de omvangrijke handschriftencollectie van drie generaties uit
het geslacht Van Rhemen. Zij bieden een verrassend beeld van het Oost-
Nederlandse adellijke leven in de late zestiende en de zeventiende eeuw.

Het ‘Stambuch offte huiszkronik der Schelen to Welvelde’ is een adel-
lijke familiekroniek die nauwelijks een gelijke kent voor het tijdperk van de
Republiek. Deze kroniek werd tussen 1589 en 1635 geschreven door Sweder
Schele, telg uit een Osnabrücks adellijk geslacht dat sinds het einde van de
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veertiende eeuw zijn hoofdzetel had op de Schelenburg bij Schledehausen.
In de eerste helft van de zestiende eeuw raakte de familie gegoed in Over-
ijssel en na 1550 splitste zij zich bij erfdeling in een Osnabrückse en een
Twentse (of liever Weleveldse, naar de gelijknamige havezate bij Borne)
linie. In de kroniek weerspiegelt zich de karakteristieke levenssfeer van
de Scheles, een mengeling van lutherse vroomheid, intellectueel dilettan-
tisme en enthousiasme voor humanistische adellijke idealen. De familie
had al vroeg de naam ‘geleerd’ te zijn.64 Volgens de familieoverlevering be-
hoorde Sweders oom Caspar Schele tijdens zijn studie in Wittenberg tot de
tafelgenoten van Luther en stond hij ook na zijn studie in correspondentie
met de grote hervormer. Vooral dit laatste is niet zo waarschijnlijk – er zijn
althans nooit brieven teruggevonden –, maar het verhaal over de tafelge-
sprekken is tot het uitsterven van de Scheles in het begin van de twintigste
eeuw een belangrijk en onvervreemdbaar bestanddeel van de familiemy-
thologie blijven vormen.65

Sweder Schele werd in 1598 toegelaten tot de ridderschap van Overijs-
sel en behoorde tot 1605 tot de kleine kerngroep in de statenvergadering
die de politiek in het gewest bepaalde. Gedurende een aantal jaren was hij
Overijssels gedeputeerde ter Staten-Generaal. Toen in 1621 werd bepaald
dat voortaan alleen nog maar gereformeerde edelen toegang tot de landdag
zouden hebben, trok hij zich terug uit de ridderschap en enkele jaren later
vestigde hij zich op zijn Münsterse landgoed Welbergen, waar hij in mei
1639 overleed.66 Het werk dat hij naliet, bestaat uit drie delen in twee ban-

1. Sweder Schele tot Weleveld en Welbergen, auteur
van het ‘Stambuch offte huiszkronik der Schelen to
Welvelde’ (doek, 71 × 50 cm, omstr. 1625 ; Vereni-
ging Oudheidkamer Twente, Enschede)
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den.67 Het eerste deel, de eigenlijke familiegeschiedenis der Scheles en aan-
getrouwde geslachten, werd voltooid in 1591. Tegelijkertijd begon de auteur
annalen bij te houden. Hij zou deze, met een onderbreking in de jaren 1624-
1628, tot 1635 voortzetten. Dit gedeelte (het tweede gedeelte van de eerste
band en de hele tweede band) bevat onder meer anekdotes, verhandelin-
gen over adeldom, epigrammen, epitafen, gebeden, levensbeschrijvingen
van standgenoten, raadgevingen aan het nageslacht – en tal van verwijzin-
gen naar spookverschijningen, bloedregens en heksen. Scheles verhouding
tot de magische wereld en toverij was nogal ambivalent: afwijzingen van
bijgeloof worden in het ‘Stambuch’ afgewisseld met kritiekloze aanhalin-
gen van vooraankondigingen. Na de onverklaarbare dood van zijn zuster
Sophia in Osnabrück in 1590 stond hij aanvankelijk wantrouwend tegen
geruchten dat zij het slachtoffer van toverij zou zijn. Maar toen later een
vrouw werd beschuldigd Sophia te hebben vergiftigd en een jaar na zijn
zusters overlijden ook daadwerkelijk (samen met andere tovenaressen)
naar de brandstapel werd gevoerd, was er van die scepsis weinig meer over
en lijkt hij te hebben ingestemd met het verhaal dat Satan tijdens de te-
rechtstelling de nek van de tovenares zou hebben gebroken om haar niet in
het vuur te laten sterven.68

 De Gedenkschriften van Alexander van der Capellen tot de Boedelhof (om-
str. 1595-1656) dateren van één generatie later. Van der Capellen ontleent
enige bekendheid aan het feit dat hij in juni 1650 als woordvoerder van Wil-
lem ii optrad tijdens de ‘Grote Bezending’, waarmee de Prins de regenten
van de Hollandse steden vergeefs zijn wil op trachtte te leggen tijdens hun
geschil over het al dan niet afdanken van krijgsvolk.69 Van der Capellen
groeide op in een adellijk stadsmilieu: zijn grootvader, vader en broer had-

2. Alexander van der Capellen tot de Boedelhof
(paneel, 64 × 54 cm; J. van Ravesteyn; veiling
Sotheby’s Londen, foto Rijksbureau voor Kunst-
historische Documentatie, ’s-Gravenhage)



26

den zitting in de magistraat van Zutphen. De persoonlijke capaciteiten en
de politiek-religieuze opstelling van zijn vader Gerlach tijdens de Opstand,
waarin de meerderheid van de Gelderse adel zich neutraal hield of zich
achter het banier van vorst en katholieke kerk schaarde, stootte de familie
op naar grotere hoogten, maar maakte wel een verzoening met de koning
onmogelijk: toen de vijand in 1583 Zutphen veroverde, werd Gerlach als
ketter en rebel uitgesloten van ieder pardon. De Spanjaarden gingen zelfs
zover dat zij het lichaam van zijn kort daarvoor overleden vader wilden
opgraven en met kist en al naar de galg voeren. Slechts het optreden van
enkele katholiek gebleven familieleden wist deze ontering van het stoffe-
lijke overschot te voorkomen.70 Na zijn toelating in 1598 tot de Zutphense
kwartiersridderschap (als eerste van zijn familie)71 en zijn benoeming tot
kanselier van het Hof van Gelre en Zutphen twaalf jaar later kon Gerlach
van der Capellen, aldus een rouwdicht dat tijdens zijn begrafenis werd uit-
gesproken, alleen evenveel ereambten bekleden als alle andere Zutphense
edelen samen.72 Ondanks heftige oppositie – hij kende veel vijanden, één-
maal zou er zelfs een moordaanslag op hem zijn gepleegd – slaagde de
kanselier er enkele jaren voor zijn dood in om zijn tweede zoon Alexander
in de Zutphense ridderschap toegelaten te krijgen en zo de riddermatig-
heid van zijn geslacht voor de toekomst veilig te stellen.

Alexander van der Capellen was toen al begonnen met het schrijven aan
zijn ‘Commentarii in quos referuntur miscellanae annotationes rerum po-
liticarum historicarum’. Deze memorialen zouden anderhalve eeuw later
door zijn patriottische betachterkleinzoon Robert Jasper van der Capellen
aan het licht der openbaarheid worden prijsgegeven,73 zij het met weglating
van in diens ogen onbeduidende aantekeningen over de familiale omstan-
digheden, voorspellingen, voortekenen en andere sporen van ‘bijgeloof’.74

De eerste commentaren van Alexander van der Capellen dateren uit het
jaar 1621, kort nadat hij was teruggekeerd van zijn peregrinatio academica, die
hem onder andere had gevoerd naar Angers en naar Caen, waar hij was ge-
promoveerd. De oudste aantekeningen stelde hij in het Latijn of Frans, later
bediende hij zich vrijwel uitsluitend van het Nederlands. Van der Capellens
commentaren vormen in de eerste plaats een soort journaal van het poli-
tieke leven in Gelderland en de Republiek, maar zij bevatten ook anekdotes
uit de familiale levenssfeer. Een van de eerste commentaren die hij schreef,
nog voordat hij was toegelaten tot de kwartiersridderschap, had de omi-
neuze titel ‘De ambitione plebejorum supra nobiles’ en handelde over de
vermeende onderdrukking van de adel door de burgerij in Gelderland. Van
der Capellen schreef het stuk vlak na de afloop van het Twaalfjarig Bestand
uit bezorgdheid om de geringe deelname van de adel aan het landsbestuur:
veel edelen waren katholiek gebleven of woonden onder sauvegarde op het
platteland en werden dientengevolge van land- en kwartierdagen uitgeslo-
ten.75
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Hoewel Van der Capellens wereld uitging van het feodale, traditionele
Gelderland, reikte zijn horizon veel verder dan het oude hertogdom. Al
in 1622 participeerde hij samen met zijn vader met enkele duizenden gul-
dens in de pas opgerichte West-Indische Compagnie.76 Zo kon het gebeu-
ren dat ’s nachts droombeelden van winsten uit maritieme expansie bezit
namen van zijn geest. In de nacht van 9 op 10 juli 1624 droomde hij dat de
wic-vloot onder admiraal Willekens de baai van Todos los Santos (Bahia)
aan de Braziliaanse kust had veroverd. De volgende ochtend sprak hij met
een predikant en verschillende andere mensen over deze droom, en weer
een dag later werd hem verteld dat Bahia inderdaad was veroverd door de
vloot.77 Ook in latere jaren zou de heer van de Boedelhof zich verbonden
blijven voelen met de wic. In 1645 werd hij zelfs genoemd om als ‘presi-
dent’ van de Compagnie gouverneur Maurits van Nassau-Siegen op te vol-
gen, wiens optreden in Brazilië zoveel weerstand had opgeroepen dat de
Bewindhebbers zich voornamen zich niet meer in te laten met ‘soo groo-
ten personage’. De Gelderse edelman toonde zich vereerd met het aanbod,
maar weigerde desondanks ‘soo wijdt over see te gaen in dienst van coop-
lude’.78

De handschriftenverzameling van de oorspronkelijk uit Borculo af-
komstige, maar in de zestiende en zeventiende eeuw in Deventer en Vol-
lenhove gevestigde familie Van Rhemen staat enigszins apart van het werk
van Sweder Schele en Alexander van der Capellen. Drie Steven van Rhe-
mens (vader, zoon en kleinzoon) reisden stad en land af om authentieke
documenten te verzamelen, stukken af te schrijven en genealogische en
heraldische gegevens over te nemen die zij aantroffen op grafzerken, gla-
zen, rouwborden, stoelkussens, et cetera. In hun verzamelwoede beperkten
zij zich niet tot de strikt genealogische gegevens, maar noteerden zij ook
korte anekdotes en mondeling overgeleverde familieverhalen en schreven
zij gedichten en vlugschriften over. De eerste Van Rhemen die zich meer
dan in het voorbijgaan aan geslachtkunde en heraldiek wijdde, was Steven
van Rhemen (1565-1644), zoon van een Deventer magistraat en rechtsge-
leerde. Hij studeerde in Marburg (net als Schele overigens) en Wittenberg
en kocht in 1600 in de heerlijkheid Borculo het huis Ter Hoeve. Nadat een
poging om wegens deze vermeende havezate toelating te krijgen tot de rid-
derschap van Zutphen een stille dood was gestorven – zijn rekest daartoe
werd eindeloos ‘in advies gehouden’ –, richtte hij zijn politieke ambities
weer op zijn vaderstad Deventer, waar hem het burgemeesterschap ten
deel viel. Van Rhemens oudste zoon zag zijn hoop op admissie in het Zut-
phense ridderschapscollege evenmin gehonoreerd, maar werd ten slotte na
de koop van een Vollenhoofs huis met havezatenrechten in 1654 toegela-
ten tot de ridderschap van Overijssel, waar men in toelatingskwesties wat
minder moeilijk deed dan in de Graafschap.79 Deze Steven Gerhard van
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Rhemen tot Rhemenshuizen (1615-1676) is de auteur van negentien delen
en portefeuilles genealogische aantekeningen en legde bovendien verschil-
lende verzamelingen van originele documenten en afschriften aan. Steven
Unico van Rhemen tot Rhemenshuizen (1645-1719), zijn enige zoon, legde
zich voornamelijk toe op het indiceren van het werk van zijn vader en
grootvader.80

De Van Rhemens waren niet rijk, hun carrières reikten niet al te hoog
en de huwelijken die zij sloten, waren al evenmin indrukwekkend. Maar
de enorme verzameling genealogische aantekeningen en andere stukken
die zij in de loop van de zeventiende eeuw opbouwden, schonk hun grote
faam onder de Gelderse en Overijsselse adel.81 Mogelijk was dit een reden
waarom ook de familie zelf grote waarde aan haar antiquarische traditie
hechtte. In testamenten werd de collectie boeken en manuscripten apart
vermeld. Steven Unico van Rhemen bepaalde in 1714 zelfs dat zij nimmer
mochten worden verkocht en altijd in het bezit van de familie moesten
blijven.82 Zelf konden de Van Rhemens overigens voortbouwen op het
werk van voorgangers en tijdgenoten. Ook wisselden zij historische en ge-
nealogische gegevens uit met andere adellijke antiquaren, bijvoorbeeld met
Alexander Schimmelpenninck van der Oije, wiens moeder een schoonzus
van Steven Unico van Rhemen was.83 Door de levendige uitwisseling van
verhalen en filiaties is het vaak moeilijk uit te maken wie de auctor intellectu-
alis is geweest van de talloze anekdotes die in de handschriftencollectie van
de Van Rhemens zijn te vinden, of wie als eerste een bepaalde oorsprong-
smythe op schrift stelde. Ook passages die aanvankelijk de indruk wek-
ken oorspronkelijk te zijn, blijken bij nadere beschouwing toch helemaal
of gedeeltelijk uit tweede hand te komen. Zo werd onlangs duidelijk dat
een losse aantekening waarin Steven Gerhard van Rhemen zich uit lijkt te
laten over de achtergronden van zijn genealogische passie de proloog van
Reiner van Dorths ‘Quartier Boeck’ als inspiratiebron kende.

In navolging van Van Dorth verklaarde Steven Gerhard van Rhemen
zijn aantekeningen te maken omdat door de oorlogen en ander onheil veel
oude Overijsselse, Gelderse en Münsterse kerken met hun glasvensters,
schilderijen, grafzerken en monumenten waren verwoest, waardoor ge-
gevens verloren waren gegaan. Met de door genealogische naspeuringen
verworven kennis van verwantschapslijnen kon men vervolgens proces-
sen vermijden en vrienden en familieleden bijstaan. Maar genealogie had
meer dan enkel praktisch nut. Van Rhemen beschouwde zich, net als Van
Dorth, als voortzetter van een oudtestamentische traditie: toen Herodes
na de geboorte van Christus bevel gaf alle geboorteregisters te verbranden,
waren er arbeidzame en ijverige mannen die deze registers kopieerden en
thuis in bewaring hielden, waardoor de herinnering aan afstammingen be-
houden bleef. Genealogie moest óók de herinnering vasthouden aan de
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afkomst van adellijke families wier statuur in de loop der tijd achteruit was
gegaan door misoogsten, onderdrukking door de overheid, jaloezie van
landsheren of door verheffing van burgers in de adelstand. Ten slotte was
het belangrijk te weten wie de voorouders waren ‘van wie wij ons leven,
goederen, vrijheit, religie en woonplaetsen gekregen hebben, onse kinde-
ren na genoemt sijn en worden, under welcker fursten geleeft, in wat uire
geboren en waer gestorven en begraven sijn; welcke tractaten en privile-
gien so dapperlijck tegen princen en vorsten gemaeckt en erhalden; en wat
onder sulcke regenten al geleden hebben; daer door te gedencken en haer
voetstappen der deugden na te volgen.’84

Het milieu van Schele Van der Capellen en de Van Rhemens kende een
aantal opvallende overeenkomsten. De ontstaansgeschiedenis van hun
werk moet men allereerst zien tegen de achtergrond van hun protestantse,
academische familietraditie (het was juist in deze kring waar zich in de
zestiende eeuw een nieuw humanistisch-literair adellijk bewustzijn door-
zette). Sweder Schele, Alexander van der Capellen en Steven van Rhemen
behoorden tot de tweede of zelfs derde generatie van hun geslacht die
een universiteit bezocht. Een dergelijke familietraditie was in de tweede
helft van de zestiende eeuw nog tamelijk ongewoon in de Oost-Neder-
landse adelswereld. Een tweede opvallende karakteristiek is de voorkeur
voor ambtelijke carrières en het schijnbaar ontbreken van martialiteit in
deze families – in de tweede helft van de zestiende en de eerste helft van
de zeventiende eeuw zijn althans geen militaire roepingen aan te wijzen.
Eveneens opmerkelijk is hun vroege bekering tot het protestantisme (van
calvinistische, respectievelijk lutherse snit) en hun aanvankelijk enigszins

3. De voorouderlijke kwartieren van Steven van
Rhemen en zijn eerste echtgenote Geertruid
Schaep, zoals afgebeeld in het uit het einde van
de zestiende eeuw daterende ‘Quartierbuch von
Fürsten, Graven, Herrn und Denen van Adell’
(ingekleurde tekening, 20 × 18 cm; Hoge Raad van
Adel, ’s-Gravenhage)
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perifere positie binnen de Oost-Nederlandse adel: de Scheles vanwege hun
geloof en Osnabrückse connecties, de Van der Capellens en Van Rhemens
vanwege hun stedelijke wortels en ambivalente status.85 Mogelijk heeft dit
(samen met de academische scholing van de auteurs) de neiging versterkt
zich intensief schriftelijk te gaan bezighouden met vragen betreffende adel-
dom en de afkomst van zowel zichzelf als anderen.

Tot zover voorlopig even de Scheles, de Van der Capellens en de Van
Rhemens. Gelet op het eenzijdige karakter van de meeste bronnen is er
bewust voor gekozen niet rond te blijven hangen in de nabijheid van één
enkel archief, maar in plaats daarvan zo veel mogelijk uiteenlopende stem-
men en verhalen in het betoog te betrekken. Een belangrijk accent in dit
boek is hierdoor komen te liggen op de interpretatie van voorvallen die
zich verheffen boven de zogenaamde ‘normaliteit’, die dus uitstijgen bo-
ven het leven van alledag. Dat de meeste dagen in het menselijke bestaan
niet bepaald spectaculair en schijnbaar betekenisloos verlopen, is een er-
varing waarmee niet alleen onze generatie zich vertrouwd weet. Adolf
Hendrik van Rechteren, een edelman die door het lot werd meegevoerd
naar de hoogste kringen in de Republiek en Europa, klaagde in de herfst
van 1688 dat hij op huis Almelo het leven van een heremiet leidde.86 Het
zijn echter, zo weten we, doorgaans buitengewone gebeurtenissen, waar-
van we het meest leren. Het is achteraf bezien ook juist de beschrijving
van deze bijzondere voorvallen, die ons het dichtst bij mensen in een oude,
verloren gegane wereld brengen.



31

I

De wereld van eer

1 · m a r i a va n n a s s a u s l i j f

In januari 1581 liet graaf Willem van den Bergh een brief bezorgen bij de
hertog van Parma. In de brief beklaagde hij zich op bittere toon over de
zware schade die de soldaten van de in dienst van koning Filips ii strij-
dende Jacob van Bronckhorst-Batenburg hem vanwege ‘quelques parti-
culières querelles et anciens rancunes’ aandeden. De soldaten van Jacob
van Bronckhorst-Batenburg, enige zoon van de heer van Anholt, Van den
Berghs natuurlijke vijand, waren al verschillende keren het graafschap
Bergh binnengevallen en hadden zich hierbij door niets en niemand laten
tegenhouden – ook niet door de landvoogd van de Koning. Waarschuwin-
gen van Parma om op te houden met de vijandelijkheden tegen Van den
Bergh, die zich een half jaar eerder in het geheim had verzoend met Filips
ii, had de Anholter naast zich neergelegd en zijn troepen waren doorge-
gaan met het afpersen van de inwoners van het Land van den Bergh. Zij
deden dit met zoveel overgave dat Van den Berghs onderdanen nauwelijks
nog in staat waren voldoende pacht op te brengen om hun heer naar zijn
stand te laten leven.1

Van den Bergh voegde bij de brief een memorie met een opsomming
van de gruwelijkheden die de Anholtse soldaten hadden bedreven. De
Berghse ingezetenen werden gedwongen schatting te betalen, hoewel
Parma hen hiervan had vrijgesteld. Bovendien waren er mensen gevangen-
genomen. Krijgsvolk onder leiding van een zekere Court van Bouwert alias
Cleyn Court, volgens Van den Bergh een oproerig en slecht mens, had de
richter van Gendringen en Etten ontvoerd naar Anholt en hem zo mis-
handeld dat hij in gevangenschap was overleden. De kapitein van het huis
Ulft was in een Anholtse hinderlaag gelopen en pas vrijgelaten na betaling
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van een fors losgeld.2 In het niet-ommuurde deel van ’s-Heerenberg waren
huizen leeggeroofd en ingezetenen op barbaarse wijze mishandeld. Bij een
van die ingezetenen was de tong afgesneden – ‘à grande honte et dérision’
van de graaf, die op dat moment met zijn gezin in het stadje verbleef. Op
30 december was het Berghse dorp Zeddam geplunderd. Wederom waren
verscheidene onderdanen van de graaf weggevoerd. Nog dezelfde dag wa-
ren Anholtse soldaten onder leiding van Cleyn Court in de richting van
’s-Heerenberg getrokken, waar zij meer dan achthonderd schapen roofden
en onder ogen van de graaf, die met zijn vrouw Maria van Nassau (een
zuster van Willem van Oranje) en hun kinderen op de stadsmuur stond,
opnieuw enkele huizen plunderden.

De laatste grief in het memorie betrof niet het platbranden van huizen,
het ontvoeren en mishandelen van onderdanen, of het roven van schapen,
maar ‘le tort et deshonneur’, die Van den Bergh door de ‘simple soldat’
Cleyn Court was aangedaan. Van Bouwert had tijdens zijn rooftocht op
de 30e december gewaagd meerdere keren met zijn haakbus in de richting
van de graaf en zijn echtgenote te schieten onder het toeschreeuwen van
de smerigste verwensingen die men zich kon voorstellen:

et outre ce crier à haulte vois plusieurs propos scandaleux à leurs personnes, jusques
à appeller ledict comte en leur language ‘schilmsche grave’ et la contesse ‘schilmsche
dicke huir’, mêsmes le provocquer avecq les siens au combat contre eulx.3

4. Huis Bergh omstreeks 1620 (tekening; part. coll., foto Stichting Huis Bergh, ’s-Heerenberg)
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De wijze waarop de memorie was opgesteld en de toonzetting van het stuk
maken duidelijk dat het deze laatste schanddaad was, die Van den Bergh
het luidst om vergelding deed schreeuwen. Meer dan alle andere gruwe-
lijkheden symboliseerden de beledigingen die de graaf zich van Court van
Bouwert moest laten welgevallen, immers zijn machteloosheid tegenover
het Anholtse geweld. Staande op de muren van zijn eigen stad, had hij
moeten toezien hoe een man van geringe afkomst en, gemeten aan zijn bij-
naam, kleine gestalte, de huizen van zijn onderdanen had geplunderd, zijn
echtgenote – een vrouw van adel en moeder van veertien kinderen – voor
iedereen hoorbaar voor dikke hoer had uitgescholden, hem en de zijnen
had beschoten en zelfs voor een tweegevecht uitgedaagd. Met zijn optre-
den had Cleyn Court de sociale afstand die hem van de grafelijke familie
scheidde, overschreden, Van den Bergh publiekelijk van zijn natuurlijke
autoriteit over zijn onderdanen beroofd en hierdoor ook van zijn adel-
lijke eer. De aangeboren eer van een edelman diende immers bevestiging
te vinden in zijn openbare optreden. Een incident waarbij inbreuk op zijn
publieke autoriteit werd gepleegd, moest dan ook wel als een aanslag op
zijn adellijke identiteit worden beschouwd.4 Ook Van den Bergh kon deze
omkering van alle waarden uiteraard niet ongestraft voorbij laten gaan.
Hij dreigde in zijn memorie dan ook zelf maatregelen tegen Court van
Bouwert te nemen, als Parma het niet deed.

2 · e e r e n s c h a n d e

Het drama van 30 december 1580 geeft aan hoe sterk graaf Willem van
den Bergh de neiging had de werkelijkheid in termen van eer en schande te
beschrijven. Ook tijdgenoten maakten gebruik van deze begrippen om het
publieke optreden van de graaf te interpreteren. Een goed voorbeeld in dit
verband bieden de verhalen en geruchten die de ronde deden over een eer-
der debacle – namelijk zijn jammerlijk mislukte veldtocht van 1572, toen
hij in dienst van zijn zwager Willem van Oranje met een legertje rebellen
Gelderland en Overijssel binnenviel.

Die veldtocht leek aanvankelijk voorspoedig te verlopen voor de
Berghse graaf. Tijdens de belegering van Kampen deed zich echter een
merkwaardig incident voor dat achteraf te beschouwen is als een voor-
aankondiging van zijn eerloze aftocht. Nadat Van den Bergh, staande voor
een molen, een rede had gehouden, ging hij met een aantal edelen achter
het molenaarshuis aan een tafel zitten om wat te eten. Tijdens de maal-
tijd werd het gezelschap plotseling vanuit de stad beschoten. Eén projec-
tiel sloeg volgens de koningsgezinde adellijke geschiedschrijver Arent toe
Boecop, die beweerde dit verhaal uit eerste hand te hebben, zo dicht bij
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de graaf in de grond, dat ‘alle de dreck hem om de ooren spronck’. Was
deze rondspattende modder al een onheilspellend voorteken van de afloop
van Van den Berghs veldtocht, de uiteindelijke mislukking ervan werd ge-
symboliseerd door het smadelijke vertrek van de graaf en zijn echtgenote
uit Kampen enige tijd later. Nadat Zutphen op 16 november door de Span-
jaarden was veroverd en uitgemoord, trachtte Maria van Nassau verkleed
als een dienstmeid de stad uit te komen, zittend op een kar die eruit zag
‘oft een mestwagen geweest waer’. Toen een wacht de haar begeleidende
edelman herkende, dwong hij de gravin terug te keren. Nog dezelfde dag
werd Van den Bergh genoodzaakt met zijn krijgsvolk de stad te verlaten.
Als we Toe Boecop mogen geloven, spraken zijn soldaten ‘seer qualick’
over hem: velen namen hun helm van het hoofd, rukten hun harnas van
het lijf en gooiden hun wapenrusting in de IJssel.5 Begin december zou
de op de vlucht geslagen Van den Bergh met zijn vrouw en de resten van
zijn legertje voor de muren van Osnabrück verschenen zijn en voor Maria,
die weer eens hoogzwanger was, toegang tot de stad hebben gevraagd. De
poorten bleven echter voor de graaf gesloten, zodat hij gedwongen was
twee mijl verder te trekken. In een naburig dorp vond het echec ten slotte
zijn voleinding en baarde Maria, naar het schijnt nog steeds gekleed als een
dienstmeid, een tweeling. Ondertussen werd haar man door een ritmees-
ter gedwongen een sieradenkistje te openen en twee gouden kettingen af te
staan.6

Van den Berghs intrede als stadhouder van Gelderland in 1581 is even-
eens in termen van eerloosheid beschreven. Nadat hij tot stadhouder van
het hertogdom was gekozen, zou de graaf volgens de historieschrijver
Everhard van Reyd, die hem persoonlijk kende maar beslist geen vriend
was, geen ‘openbaren heerlijcken inrit’ in Arnhem hebben aangedurfd.
Daarom zou hij, toen de keurvorstin-weduwe van de Palts tijdens een reis
naar Holland Arnhem aandeed, de gelegenheid hebben aangegrepen om
in haar gevolg de hoofdstad van zijn gouvernement te betreden. Op een
duistere avond – de poorten waren al gesloten – verscheen hij samen met
haar voor de stad. Pas toen de stadspoort ter ere van de weduwe werd ge-
opend, zou Van den Bergh naar voren zijn getreden om zich bekend te ma-
ken.7 Deze anekdote moet worden gezien tegen de achtergrond van de ar-
restatie van de Berghse graaf twee jaar later in Arnhem als stadhouder van
Gelderland op verdenking zijn gouvernement te willen overleveren aan de
Spanjaarden. Dit vermeende verraad maakte dat Van den Bergh uiteinde-
lijk alle eer werd ontzegd. Steven Gerhard van Rhemen tekende enkele ge-
neraties later een hoogstwaarschijnlijk al lang circulerend gerucht op, dat
de adellijke geboorte van de graaf ontkende:
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Ooswalt Graeff van den Berghe hadde beslapen Elisabeth van Dorth, weduwe des mar-
schalcks van der Horst, onder conditie dat hij haer trouwen soude, in val sij swanger
worde ende van een soone verlostede. Hierop wiert sij bevrucht, maer comende in het
kinderbedde, baerde een dochter, ende overmits ter selver tijtt de meulenaers vrou
aldaer oock even bevallen was van een jongen soone, soo verwisselde sij haer doch-
ter aen de meulenaers vrouw, ende nam het knechtjen van de selve, ende toonde het
selve aen de Grave, dewelcke, niet beter wetende off het waere haer kint, sijn belofften
achtervolgde, dat soontien voor het sijne nam ende troude alsoo Elisabeth van Dorth,
crijgende bij haer noch naderhant verscheijden kinderen. 8

Eerloosheid, het stigma dat de graaf met zijn verraad van 1583 had opgelo-
pen, werd kennelijk onverenigbaar geacht met een edele afkomst.

De roddels over Van den Berghs geboorte verraden hoe stevig eergevoe-
lens in de vroegmoderne tijd in het menselijk bewustzijn verankerd lagen.
Eer was een concept dat de maatschappij moreel bijeenhield.9 Het bepaalde
hoe men zich bewoog en gedroeg, met welk gezichtspunt men naar de we-
reld keek, wat voor verwachtingen men voor zichzelf in het leven stelde
en wat voor eisen men aan anderen kon opleggen. ‘It was your very being’,
concludeerde Miller in een essay over vernedering.10 Eer ging vóór rijkdom
en goed, aldus een geliefd zestiende-eeuws adellijk devies.11 ‘Het goet laet
sich winnen ende verteren, goet dat kan men krigen, maer die ghien ehr
heeft, die moet swigen,’ zo luidde dan ook de goede raad die de Twentse
edelman Hendrik van Coeverden in 1640 tijdens zijn grand tour naar zijn
broers en zusters thuis stuurde.12 Eer stond zelfs boven het leven. Toen
Münsterse troepen in 1665 Overijssel binnenvielen en de heer van Almelo
werd verdreven van zijn voorvaderlijke huis, vreesde hij het vooruitzicht
om als een lakei verder te moeten leven. ‘Ick hope dat de goede Godt mij
ende mijn Engel sal bewaren voer tijdelijcke schande, waervoor ick noch
liever wil dat ick doodt waer’, schreef hij aan zijn echtgenote’.13 Het was
dus, zo wilde de eerretoriek althans, beter eervol te sterven dan in schande
te leven.

De ontkenning van Van den Berghs eer had zich het eerst aangekondigd
in de gedaante van de modder die in 1572 aan zijn lichaam was komen te
kleven, toen hij bij Kampen werd beschoten. Modder, drek, slijk, mest en
stront waren verwijzingen naar onreinheid, onedelheid, onzuiverheid en
immoraliteit.14 Meestal werd deze metaforen gebruikt in combinatie met
andere derogerende beelden.15 In de beeldvorming van Van den Berghs
mislukte militaire campagne werd de metafoor van de modder gecombi-
neerd met de travestie van de gravin van den Bergh tot boerin. Een verge-
lijkbaar omkeringsprocedé waarbij edelen als boeren werden voorgesteld,
is te zien tijdens een Overijsselse pamflettenstrijd in de jaren zestig en
zeventig van de zeventiende eeuw. De Twentse drost Adolf Hendrik van
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Raesfelt werd toen het slachtoffer van een lastercampagne die erop gericht
was zijn adellijke reputatie te vernietigen. In een reeks paskwillen dreven
zijn politieke vijanden de spot met het dreigende bankroet dat zijn ver-
wanten in het begin van de zeventiende eeuw een tijdlang boven het hoofd
had gehangen. De vader van de drost werd in een karikatuur voorgesteld
als een verarmde jonker die met boeren in het gelag zat, zich met zigeu-
ners en bedelaars ophield en met een halve mud rogge naar de markt toog,
om vervolgens met een lege zak weer naar huis terug te keren. Bij boeren
zou hij geen enkel respect hebben kunnen afdwingen: ‘jae een boer derfde
hem met een mestgreepe ridder [te] slaen, die hij bekeef omdat hij hem te
nae in’t plaggeveldt quam.’16 In deze schotschriften werden de broers van
de drost eveneens beschimpt. De oudste van de twee, die geestesziek was,
zou een keer per ongeluk in de IJssel zijn gelopen en vervolgens ten prooi
gevallen aan de spotlust van opgeschoten jongens.17 De jongste, kapitein
in het Staatse leger, werd neergezet als een officier die promotie had ge-
maakt terwijl hij niet kon bogen op enige militaire ervaring van betekenis
en bovendien, erger nog, een ‘podagrist’ was, die door zijn lichamelijke
handicap in fysieke zin niet voldeed aan het adellijke ideaal van de mar-
tiale officier.18

Adolf Hendrik van Raesfelt kreeg zelf het verwijt dat hij een onedele
indruk maakte wanneer hij zich in het openbaar vertoonde. ‘Sijn koussen
hangen hem so net om de beenen als een Twentschen boer, alsoo oock sijn
dagelijcks habijt; sich imaginerende dat slordigheyt heyligheyt is’, heette

5. Gevecht tussen een ridder en een leeuw, met
in hun midden het familiewapen Van Ittersum.
Onder de afbeelding de naam van de Twentse
drost Ernst van Ittersum tot Nijenhuis en de La-
tijnse spreuk dat het schandelijk is te sterven op de
vlucht, maar roemrijk tijdens de overwinning (pa-
neel, 1604; part. coll.)
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het in een van de schotschriften.19 Een ander pamflet wees op de gewoonte
van de drost om tijdens het avondmaal in de kerk niet in zijn magistraats-
zetel te blijven zitten, maar zich te scharen onder de oude vrouwen en
plaats te nemen op een ‘laegh, slecht stoeltken’– een rituele zelfvernede-
ring die als huichelarij werd gezien.20 Het waren beledigingen waartegen
de drost zich nauwelijks kon verweren. In zijn apologie zou hij later toe-
geven dat hij tijdens één kerkdienst inderdaad had verzuimd zitting te ne-
men in het magistraatsgestoelte. Het was winter en hij lag die zondag ziek
met koorts op bed, zo probeerde hij zich te rechtvaardigen, en het zou dus
beter zijn geweest om helemaal uit de kerk weg te blijven. Maar het was de
laatste mogelijkheid om die maand nog aan het avondmaal deel te nemen.
Daarom had hij besloten tijdens de predicatie de kerk binnen te komen
en achterin plaats te nemen op een gewone stoel, zodat de gemeente geen
aanstoot hoefde te nemen aan zijn late aankomst.21

Een wezenlijk kenmerk van de bovenstaande krenkingen van de adel-
lijke eer van de Van den Berghs en Van Raesfelts is de nadruk die wordt
gelegd op fysieke kenmerken van de betrokkenen, op hun kleding, op hun
voorkomen, kortom op hun uiterlijke verschijning. Eer, schande en het li-
chaam zijn hier steeds ten nauwste met elkaar verbonden. Deze symboli-
sche interactie is van antropologische zijde wel verklaard – terecht, denk
ik – vanuit de stelling dat de notie van eer in oorsprong samenvloeit met
viriliteit, met lichamelijke kracht en met macht. In een samenleving zon-
der een sterk, onpersoonlijk gezag bepalen de uiterlijke verschijning en
lichamelijke weerbaarheid het aanzien van een persoon, het respect dat
hij geniet in de gemeenschap waarin hij leeft, en uiteindelijk ook zijn per-
soonlijke identiteit.22 Deze interpretatie is goed toepasbaar op de zestiende-
en zeventiende-eeuwse Oost-Nederlandse constellatie. De adellijke aan-
spraak op macht en aanzien berustte hier op de overtuiging dat adeldom
voortkwam uit overerfbare deugden, in het bijzonder moed, die in het per-
soonlijke verkeer dienden te worden bevestigd. Een belediging werd door
een edelman dan ook het sterkst gevoeld wanneer hem in het openbaar
lichamelijke eigenschappen werden toegedicht die het tegenbeeld symbo-
liseerden van de normen en waarden die in het adellijke standsethos de
hoogste waardering genoten. Dergelijke beledigingen deden afbreuk aan
zijn publieke eer, belaadden hem met schande en konden, zoals we al heb-
ben gezien, in laatste instantie zelfs zijn adellijke identiteit in gevaar bren-
gen. De reputatie van de Van den Berghs en Van Raesfelts werd bewust be-
smeurd door hun een uiterlijk toe te meten dat in schril contrast stond met
de gebruikelijke heroïsche adellijke zelfrepresentatie. Zij ondergingen een
lichamelijke transformatie tot boeren, die door hun veronderstelde lomp-
heid, onbeschaamdheid en onderworpenheid als het tegenbeeld van de
edelman golden, en werden zo symbolisch van hun adellijke waardigheid
beroofd.23
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Lichamelijke en geestelijke kracht waren herauten van eer, reputatie en glo-
rie. Vooral moedige daden op het slagveld en leiderschap in de oorlog gol-
den vanouds als zodanig. De Gelderse graven Herman Otto van Limburg
Stirum en Hendrik van den Bergh werden omstreeks 1630 – althans in het
oosten van de Republiek – samen met illustere krijgsheren als Ambrogio
Spinola en de Zweedse koning Gustaaf Adolf tot de voornaamste helden
van hun tijd gerekend.24 Krijgsroem kon zich over de dood heen uitstrek-
ken. Soms echter trokken de schikgodinnen hun gunsten al snel weer in.
Tijdens de Spaanse Successieoorlog leek de roem van de Gelderse edelman
Frederik Johan van Baer tot de Slangenburg tot grote hoogte te stijgen,
vooral nadat hij in 1703 door daadkrachtig optreden een nederlaag van het
leger van de Republiek bij het Vlaamse dorp Ekeren wist te voorkomen tij-
dens een slag waarin alleen al aan Staatse zijde meer dan zevenhonderd
soldaten het leven lieten. Na de slag kon hij tal van buitgemaakte standaar-
den, vaandels en keteltrommen naar Den Haag sturen, waar zij als triomf-
tekenen in de grote zaal van het Binnenhof werden opgehangen.25 Twee
jaar na deze glorieuze overwinning liep zijn reputatie echter een enorme
beschadiging op, toen hij verantwoordelijk werd gesteld voor het misluk-
ken van een manoeuvre bij het riviertje de IJssche. Na een lastercampagne
moest hij zich op zijn huis bij Doetinchem terugtrekken. In 1713 stierf hij,
ongehuwd en zonder nakomelingen die zijn krijgsdaden voor toekomstige
generaties konden vastleggen of zijn blazoen weer oppoetsen. Van Baers
tijdgenoot Coenraad Willem van Dedem tot de Gelder, die zich als luite-
nant-generaal in Staatse dienst ook op verscheidene wapenfeiten tijdens
de Spaanse Successieoorlog kon beroemen, had daarentegen een weduwe
die zich met verve op het instandhouden van zijn nagedachtenis stortte. In
1714 liet zij hem eren met een imposant grafmonument in de Hervormde
Kerk te Wijhe. Het monument vereeuwigde de beeltenis van de overledene
in marmer en memoreerde omstandig zijn heldendaden en zijn dappere
houding tijdens gruwelijke gevechten.26

Frederik Johan van Baer en Coenraad Willem van Dedem stierven geen
roemvolle dood op het slagveld. Anderen waren wel zo gelukkig. Vooral
tijdens de Spaanse Successieoorlogen lieten vele adellijke officieren het le-
ven op het krijgstoneel. Angst voor gezichtsverlies of een agressief zoeken
naar eer leidde menigmaal tot tragische, onnodige sterfgevallen. Het eerste
mondde uit in de dood van de Sallandse edelman Frederik van Voorst, die
in 1568 tijdens de Slag bij Heiligerlee onder de graaf van Aremberg voor de
banier van Koning en Kerk streed. Tijdens de gevechten raakt Van Voorst
gewond en vervolgens weigerde hij zich van zijn wapenuitrusting te ont-
doen, omdat hij dacht dat dit oneervol was. Met zijn harnas aan kon hij ech-
ter niet snel genoeg wegkomen, waarna hij werd gegrepen en afgemaakt.27

Graaf Oswald van den Bergh streed in 1586 als officier in het Spaanse leger,
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toen hij in Friesland in gevecht raakte met Staatse soldaten. Tijdens het ge-
vecht wist hij zich meester te maken van een vijandelijk vaandel en uitda-
gend bond hij het doek om zijn hoofd. Het overmoedige spel van tarten
en imponeren liep echter uit op een drama, toen hij voor de ogen van zijn
broer werd gedood door een Spaanse soldaat die dacht dat hij met een vij-
and van doen had.28 Een dergelijk geval van hybris zal menige standgenoot
weliswaar de wenkbrauwen hebben doen fronsen vanwege het onnodige
sterven van een veelbelovende jongeman, maar ook bewondering hebben
gewekt.

Eer en reputatie werden niet alleen op het slagveld verworven, zij be-
hoorden tijdens iedere confrontatie te worden afgedwongen. Een edelman
moest altijd waakzaam zijn voor aantasting van zijn eer, want de eenvou-
digste en snelste manier om een reputatie op te bouwen en zich in het le-
ven een positie te verwerven was een ander van zijn reputatie te beroven.29

Het was voor de man van eer dan ook van het grootste belang nimmer
te buigen of te wijken als standsgelijken of ondergeschikten zijn autoriteit
ter discussie stelden en iedere belediging onmiddellijk te pareren met een
weerwoord dat de beledigende partij de mond snoerde. Steven Gerhard
van Rhemen haalt in een ongedrukt gebleven pamflet uit 1673 een voorval
aan waarbij Adolf Hendrik van Raesfelt een beledigende opmerking van
de Zwollenaar Jan Roussinck onschadelijk zou hebben gemaakt. Het voor-
val had plaatsgevonden op een ochtend, toen de twee elkaar tegen het lijf
waren gelopen en Roussinck in het voorbijgaan een spottende opmerking
over het ‘onopgepronct habijt’ van Van Raesfelt had gemaakt. De drost re-

6. Grafmonument voor de in 1714 overleden luite-
nant-generaal Coenraad Willem van Dedem tot
de Gelder in de hervormde kerk te Wijhe (foto A.J.
van der Wal, Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed, Zeist)
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ageerde direct door met een vinger tegen zijn hals te duwen en te antwoor-
den: ‘Hier bijt mij een luis’, waarmee hij volgens de Deventer genealoog
wilde aangeven dat hij ‘dese hoevardige, irreverente aansprake van dien Jan
niet anders dan een jeukerige luisen-beet estimeerde’.30

Ook de Sallandse drost Gerhard van Warmelo reageerde onmiddellijk,
toen een Friese gedeputeerde ter Staten-Generaal hem er in 1591 van be-
schuldigde dat hij zijn gouden ambtsketen had verworven met het afper-
sen van boeren. Onder het uitroepen van ‘veel smadelijcke ende oneerlij-
cke scheltredenen’ greep Van Warmelo ‘tot conservatie sijner ehren’ naar
zijn dolk en probeerde hij de Fries neer te steken.31 Slaagde een edelman
er niet in een belediging te vergelden, dan liep hij het gevaar dat zijn eer
in schande omsloeg, aangezien onderwerping in de adellijke ethiek als het
tegenbeeld van eer gold. Toen Johan Frederik van Pallandt en zijn zoon
Adriaan Warner in 1658 werden geconfronteerd met de arrestatie van twee
van hun dienaren door de onderrichter van het gehucht Hummelo, hadden
zij naar eigen zeggen dan ook geen andere keuze dan direct tot tegenactie
over te gaan en de knechten met geweld weer te bevrijden uit de herberg
van de onderrichter, waar zij werden vastgehouden. De Van Pallandts ver-
dedigden hun optreden met een verwijzing naar de weigering van de ge-
rechtsdienaar hen binnen te laten. Deze weigering hadden zij opgevat als
een affront, zo verklaarden zij: een onderrichter die als bijverdienste bier
tapte, had niet het recht om de deur voor twee edelen gesloten te houden.
Teneinde van de ‘spot der menschen bevrijt te sijn’, waren vader en zoon
vervolgens het huis binnengevallen.32

De omstandigheid dat een man van eer zich steeds opnieuw verplicht
moest voelen zijn autoriteit tegenover de wereld te laten gelden, verleende
het eerbegrip een sterk competitief karakter. Eer werkte weliswaar inclu-
sief in de zin dat het een morele gedragscode bood waaraan men zich als
een lid van de gemeenschap van eer diende te houden, maar de weten-
schap dat reputaties werden afgemeten aan de mate waarin men volgens
adellijke deugden handelde, én de verplichting voortdurend mee te dingen
naar de gunst van de publieke opinie, impliceerden een sterke nadruk op
persoonlijke autonomie en concurrerend zelfbewustzijn.33 Aangezien eer
het laten gelden van autoriteit over anderen impliceerde, werden onder-
werping en gehoorzaamheid als een beperking van eer beschouwd. De on-
derlinge verhoudingen binnen de gemeenschap van eer kenmerkten zich
dientengevolge door rivaliteit en in veel gevallen zelfs door uitgesproken
agressiviteit. De man van eer kende een gebrekkige driftregulering en was
veelal kortaangebonden, impulsief, hoogmoedig, driftig en extreem ge-
voelig voor iedere vermeende krenking. Het gevaar dat de benadrukking
van persoonlijke autonomie en de verheerlijking van uitdagend, viriel en
martiaal gedrag in een geweldsuitbarsting eindigde, werd versterkt door
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de traditionele plaats die gezelschapsdrinken, slemppartijen en andere uit-
spattingen in de adellijke sociabiliteit innamen. Iets van deze mentaliteit
komt naar voren in een populair gedichtje dat Willem Bentinck rond 1600
in het album amicorum van zijn zuster Johanna schreef.

Honuer, santé et longe vie,
Bon cheval et belle amie
Cent mille escus quand je voudray
Et le paradis quand je mouray.34

Hoofse omgangsvormen en galanterieën konden tijdens herbergbezoek
of ander samenzijn makkelijk smoren in drank, luidruchtigheid en sca-
breuze opmerkingen en als gevolg van de drank mondden twistgesprekken
vervolgens snel uit in halve of hele beledigingen, die dan weer een onmid-
dellijke vergelding noodzakelijk maakten. Het ‘Stambuch’ van de Scheles
bevat vele voorbeelden van zuipen en slempen door Overijsselse edelen en
van de ongelukken waartoe dit leidde.35

Een effectieve reactie op een belediging was overigens niet altijd moge-
lijk. Er waren gevallen waarin een deshonneur maar moeilijk te repareren
viel, een schandvlek zich nauwelijks liet uitwissen. Het doldrieste optreden
van Cleyn Court op 30 december 1580 in ’s-Heerenberg, waarbij hij graaf
Willem van den Bergh had beschoten, beledigd en uitgedaagd voor een
gevecht, is hier een voorbeeld van. Wat dit geval juist zo pijnlijk maakte
voor de graaf, was dat hij onmogelijk, zelfs als hij zou willen, de uitdaging
kon aanvaarden. Zou hij dit wel doen, dan verlaagde hij zich tot Courts
inferieure rang en liet hij zien dat hij hem een zekere mate van respect toe-
droeg. En aangezien hij kennelijk niet de mogelijkheid had om hem door
zijn dienaren te laten afranselen, restte hem op het moment zelf niets an-
ders dan de belediging te negeren. Net zo moeilijk was het zich te wapenen
tegen anonieme beschuldigingen en geruchten. Ook Van den Bergh kreeg
hier herhaaldelijk mee te maken. De graaf reageerde in dit soort situaties
altijd op dezelfde manier, namelijk met de vraag de namen van de versprei-
ders van het kwade gerucht aan hem bekend te maken.36

Eer had, zo betoogden tijdgenoten, niets van doen met hetgeen zich in het
duister en verborgene afspeelde, maar bestond juist in het bewustzijn en
het oordeel van de toeschouwers.37 ‘In dikke duisternis en wordt geen eer
verkregen’, heet het in Hoofts Geeraerdt van Velsen.38 In de nacht regeerden
list, bedrog en oneer. Het was dan ook veelbetekenend dat geschiedschrij-
vers Van den Berghs entree in 1581 als stadhouder in de hoofdstad van zijn
gouvernement na het vallen van de avond lieten plaatsvinden en dat Van
Raesfelt in pamfletten werd voorgesteld in de gedaante van een uil, die
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met zijn heimelijke praktijken het daglicht schuwde. Eervolle daden ver-
wierven hun glans en schittering alleen bij het volle daglicht, voor het oog
van de hele wereld. Enkele Staatse officieren ervoeren dit, toen zij tijdens
het beleg van Oldenzaal in 1597 op een nacht in een dronken bui een paar
schoten op de stad lieten afvuren. De burgerij raakte door de onverwachte
nachtelijke beschieting zozeer van slag, dat zij een afvaardiging naar de
vijand stuurde om over overgave te onderhandelen. De belegeraars lijken
niet erg ingenomen te zijn geweest met de onbedoelde, weinig heldhaftige
manier waarop zij de stad in handen kregen. ‘Hetten wyr Oldenzell mit
wein trincken gewonnen’, luidde de wat beteuterde conclusie van een Gel-
ders edelman die aan de belegering had deelgenomen.39

Bij het verrichten van eervolle daden ging het dus niet zozeer om da-
den die ‘intrinsiek’ eervol waren, maar eerst en vooral om daden die als
zodanig door het publiek werden ervaren. Het gedrag van Willem van den
Bergh bij de verovering van het huis Bronckhorst in oktober 1582, een van
zijn schaarse successen als stadhouder van Gelderland, is in dit opzicht
verhelderend. Hoewel de graaf in mei van dat jaar had geschreven spoedig
persoonlijk de leiding over te komen nemen, had hij zich tijdens het negen
maanden durende beleg niet in de buurt van het kasteel vertoond. Pas in de
laatste dagen voor de overgave was hij in Bronckhorst gearriveerd, klaar-
blijkelijk om voor het oog van de buitenwereld de overgave van het kasteel
persoonlijk in ontvangst te nemen.40 Toch werd nog na Van den Berghs
dood verondersteld dat diens aanwezigheid bij de inname van Bronck-
horst als argument zou kunnen worden aangevoerd om aan te tonen dat
de graaf zich tijdens zijn stadhouderschap ‘soo wel gedragen’ had.41 Een
consequentie van deze publieke zijde van het eerbegrip is dat een ‘man van
eer’ kon liegen en bedriegen zonder het stigma van deshonneur op te lopen,
zolang hij ervoor zorgde dat zijn praktijken in het verborgene bleven.42 Er
was pas sprake van oneervol gedrag op het moment dat de wereld schande
over hem sprak. In het geval van de onderhandelingen tussen Willem van
den Bergh en de hertog van Parma over een eventuele onderwerping aan
de koning dreigde het gevaar van deshonneur dus eerst, toen de graaf werd
gewaarschuwd dat in heel Europa ‘gantz seltzam’ over hem werd gespro-
ken.43

Aangezien over reputaties in de arena van de wereld werd beslist, hoorde
de reparatie van gekwetste eer eveneens in het openbaar plaats te vinden,
liefst in de vorm van een rituele zelfvernedering van de beledigende partij
en in aanwezigheid van de hele eergemeenschap. De heer van het Twentse
huis Beugelskamp eiste in 1615 tijdens een gerechtelijke procedure inzake
belediging dan ook niet alleen een ongekend hoge schadevergoeding van
maar liefst tienduizend gulden van de beledigende partij, maar ook dat
deze in aanwezigheid van zijn naaste bloedverwanten en drie leden van
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de ridderschap blootsvoets en slechts gehuld in zijn onderkleed met een
brandende kaars in zijn hand, onder het zingen van boetepsalmen, om ver-
giffenis zou smeken.44 De predikanten van Wanneperveen en Zwartsluis

7. Adolf Hendrik van Raesfelt tot Twickel, drost van Twente, met op tafel een helm, zwaard, boek en
papieren (doek, 142 × 111 cm; coll. Stichting Twickel, Delden; foto Rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie, ’s-Gravenhage)
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moesten in 1669 tijdens een classicale vergadering de beledigende woorden
terugnemen die zij eerder tijdens een maaltijd hadden geuit jegens de drost
van Vollenhove en zijn vrouw. Zij deden dit door te gaan staan, hun hoofd
te ontbloten en in aanwezigheid van de jongste zoon van de beledigde
drost publiekelijk spijt te betuigen over hun krenkende uitlatingen.45 De
bestraffing van een luitenant wegens het verspreiden van een smaadschrift
in Zutphen had eveneens een sterk ritueel karakter. Aanvankelijk veroor-
deelde de stedelijke magistraat hem tot openbare geseling en verbanning
uit het hertogdom. De pamfletten zouden bovendien worden verbrand
door een beul. Maar omdat de auteur nog jong was en veel verwanten en
vrouwen om clementie vroegen, zag het stadsbestuur uiteindelijk van gese-
ling af. De verbanning bleef echter gehandhaafd en de veroordeelde moest
de schotschriften eigenhandig op het raadhuis verbranden.46 Tijdens de
anonieme smeercampagne tegen Adolf Hendrik van Raesfelt werden in
Deventer en wellicht ook elders in Overijssel ook al brandstapels opgericht
waarop scherprichters paskwillen verbrandden, als waren het fysieke vij-
anden die voor hun lasterpraat met de vuurdood moesten boeten.47

De wetenschap dat het domein van de eigen reputatie in de mening van
anderen besloten lag, maakte dat edelen doorgaans de neiging hadden de
opinie van de wereld met argwaan en onbehagen te bezien. In een Over-
ijssels album amicorum uit het derde kwart van de zestiende eeuw wordt
deze achterdocht verwoord op een wijze die ondanks het clichématige ka-
rakter ervan goed aangeeft hoe bang men was voor kwade geruchten:

Dystelen ende dornen stecken ser
Dan valssche tongen noch veel meer.
Noch wolde yck lyever yn dystelen und dornen waeden
Dan met valssche tongen hyr belaeden.48

Een inscriptie van Johan van Sallandt uit 1601 in een ander album verkon-
digt min of meer dezelfde boodschap. De Veluwse edelman tekende een
ooievaar met een zwaard door de hals en voegde daarbij de tekst:

Waren alle clappers zo geschiet,
Sy souden wel swyghen ende clappen niet.
Ick wol, dat die clapperstongen spleten
Die quaed segen, eer zy dat weten.49

Roddel en achterklap lagen dus altijd op de loer.50 Zelfs een edelman die
zich ogenschijnlijk in de gunst van de wereld mocht verheugen, diende
doorlopend voor boze tongen op zijn hoede te blijven, want een gunstig
oordeel kon plotsklaps in het tegendeel komen te verkeren. Zo schreef
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Alexander van der Capellen in maart 1624 in zijn ‘Commentarii’ over een
paskwil dat de reputatie dreigde te beschadigen van zijn aangehuwde neef
Hendrik van Essen, extra-ordinaris raadsheer in het Gelders Hof en richter
van Arnhem en Veluwezoom. Van Essen had de voorgaande jaren het ene
na het andere eervolle ambt verworven en was in ambassade naar Frank-
rijk geweest, wat bijzonder was omdat de Hollanders hierin lange tijd geen
Geldersen hadden willen toelaten. Maar Van Essen had de neiging hoog-
hartig te zijn en anderen openlijk en in hun bijzijn te bespotten. Hiervoor
betaalde hij volgens Van der Capellen de rekening, toen de in Spaanse
dienst strijdende graaf Hendrik van den Bergh onverwachts de Veluwe
binnenviel. In het anonieme pamflet Veelouschen alarm werd Van Essen ge-
brandmerkt als een van de hoofdverantwoordelijken voor de halfhartige
reactie van Staatse zijde op de inval. Door de opeenstapeling van ambten
zou hij meer verantwoordelijkheid op zich hebben genomen dan hij kon
dragen. Van der Capellen was bang dat het paskwil Van Essens reputatie
aanzienlijke schade zou toebrengen: ‘vrees, dat hij die cladde niet licht-
lick uytwissen sal […] en t’eeniger tijt ongeluck laeden sal.’ Begin januari
had zich een merkwaardig voorval voorgedaan dat ook al weinig goeds
voorspelde. In Van Essens woning in Den Haag was tijdens een storm de
schoorsteen van zijn keuken naar beneden gevallen – en dat terwijl er ver-
der geen enkele schade aan het huis te bespeuren viel. Van der Capellen
kon deze merkwaardige gebeurtenis niet anders duiden dan als een voor-
teken.51 Het was alsof de hemel met het omverblazen van de schoorsteen
de val van de raadsheer wenste aan te kondigen. Van der Capellens duiding
van de stormschade bleek later overigens onjuist te zijn: zijn neef wist zich
gewoon in zijn ambten te handhaven.52

Net als zijn tijdgenoten was Alexander van der Capellen uitermate ont-
vankelijk voor dit soort bovenaardse tekenen en hechtte hij aan andere
uitdrukkingsvormen van eer, macht en glorie al evenveel betekenis. Zo
memoreerde hij in 1643 de eerbewijzen die stadhouder Frederik Hendrik
hem had betoond tijdens diens verblijf in Zutphen. De Prins had toen zijn
havezate de Boedelhof met een bezoek vereerd en het nieuwe huis en de
tuin geprezen. ‘Is op geen ander huysen geweest’, voegde Van der Capellen
er nadrukkelijk aan toe. Bovendien had de Prins zijn broer Hendrik een
prachtig, kostbaar paard als een teken van vriendschap ten geschenke ge-
geven en op deze manier hem eveneens ‘veel eer ende benevolentie’ bewe-
zen.53 Ook schijnbaar triviale conflicten over rang en voorrang noteerde
Van der Capellen. In januari 1623 bijvoorbeeld maakte hij melding van een
dispuut dat tijdens een bezoek van een commissie van de Staten-Generaal
aan de Rijn en IJssel was ontstaan tussen zijn oudere broer Hendrik en en-
kele Utrechtse afgevaardigden. Het geschil ging over de volgorde van on-
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dertekening van een document door de gedeputeerden. Van der Capellen
stond er als gedeputeerde van de stad Zutphen op dat hij direct na de Zut-
phense ridderschapsleden Diederich van Dorth en Hendrik van Eck zijn
handtekening plaatste, maar de Utrechters weigerden hiermee akkoord
te gaan omdat hij niet over een officiële commissie beschikte. Hoewel zij
uiteindelijk toegaven en Hendrik van der Capellen zijn handtekening eerst
mocht zetten, nam zijn jongere broer de rangkwestie hoog op en stelde
hij Van Eck (die hij later ook als kwade genius achter het pamflet Veelou-
schen Alarm zou aanmerken) verantwoordelijk voor het affront. Hij zon op
wraak: ‘Il luy faut payer de mesme monnoye et marque.’54

Een vergelijkbaar, zij het veel gevaarlijker incident over voorrang deed
zich voor tijdens de al genoemde veldtocht van Willem van den Bergh in
1572. Op 28 april van dat jaar had de graaf van zijn zwager Willem van
Oranje commissie gekregen om Overijssel en de drie nederkwartieren van
Gelderland als zijn luitenant-generaal te veroveren. In de loop van de zo-
mer maakte de graaf zich, zonder zich echt te hoeven inspannen, meester
van de meeste steden in het Kwartier van Zutphen en Overijssel. Slechts
de inname van Kampen leverde wat problemen op, maar na een korte be-
schieting wist hij de stad tot overgave te dwingen. Tijdens de belegering
had Van den Bergh zich gesteund geweten door galeien en krijgsvolk van
de beruchte watergeus Dirk Sonoy. Toen Sonoy hierna een zekere Hans
van Ertshuizen kasteel de Toutenburg in Vollenhove liet innemen en hem
gebood dit huis voor hem in bezit te houden en meteen ook maar alle goe-
deren te laten inventariseren, gebood Van den Bergh Van Ertshuizen on-
middellijk te vertrekken, bewerend dat alleen hij commissie van Oranje
had. Op diens weigering de Toutenburg over te geven, belegerde de graaf
het huis vier dagen lang en dreigde de hele bezetting te laten opknopen.
Van Ertshuizen wilde standhouden en zijn manschappen houden aan hun
eed dat zij het huis niet zouden overleveren. Maar zij weigerden tegen Van
den Bergh te vechten, omdat zij hem niet als vijand beschouwden. Twee
uur nadat Van Ertshuizen een vrijgeleide gekregen had om in Kampen met
Van den Bergh te onderhandelen, lieten zij soldaten van de graaf op het
huis toe. De afloop van de affaire bevestigde uiteindelijk het gezag van de
graaf als luitenant van de Prins. Van Ertshuizen moest buigen en zijn ex-
cuses aanbieden en Van den Bergh aanvaardde diens verontschuldigingen
nadat hij een schrijven van Sonoy had ontvangen.55

Net als de meeste eerconflicten had de belegering van de Toutenburg
een sterk theatraal karakter. Het vierdaagse beleg van het kasteel door Van
den Bergh, Van Ertshuizens aanvankelijk uitdagende houding en weige-
ring te buigen, het beroep op een eed, het dreigement van de graaf om ie-
dereen op te knopen, het spreken in hyperbolen, het onderhandelen onder
bescherming van een vrijgeleide en ten slotte de publieke onderwerping
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van Van Ertzhuizen aan de autoriteit van zijn meerdere – het zijn stere-
otype en geritualiseerde elementen van een ‘theatercultuur’, waarbij de
actoren zich met hun gedrag richten op de oordeel van de toeschouwer.56

Eer en schande waren dan ook geen abstracte begrippen, maar werden
belichaamd in de fysieke verschijning van hun drager en bevestigd in het
aangezicht van de ander.57

3 · e e r e n b l o e d

Het zou een misverstand zijn om te veronderstellen dat eer louter een per-
soonlijke aangelegenheid was. Individuele en collectieve eer waren nauw
met elkaar verbonden. De persoonlijke autoriteit van een edelman be-
rustte óók op de kwaliteit van zijn ‘bloed’, dat wil zeggen op de reputatie
die hij ontleende aan zijn edele afstamming – in de eerste plaats uiteraard
aan het geslacht waaruit hij in mannelijke lijn stamde. Adellijke geslachten
verbonden dode en levende individuen, kenden eigen belangen die soms
persoonlijke belangen overstegen, en bezaten zo een zekere mate van wat
de Duitse mediëvist Karl Schmid ‘Transpersonalität’ noemde.58 Iedere edel-
man behoorde vanuit deze notie in de wereld op te treden. Toen Gijsbert
van Dedem in 1641 na het overlijden van zijn ouders tot een magescheid
met zijn broers en zusters kwam en een eigen huishouding begon te voe-
ren, schreef hij op de eerste bladzijde van zijn nieuwe pacht- en rentenboek
een spreuk, die waarschijnlijk ontleend was aan het werk van de Schotse
humanist John Barclay: ‘Majorum fortunas ita regere oportet ut nec ipsis
dedecori nec posteris exitio vivamus.’59 Telkens wanneer de jonge edelman
het rekenboek opensloeg, werd hij zo geconfronteerd met de opdracht de
bezittingen van zijn voorouders te beheren op een wijze die hen niet te
schande maakte, noch de ondergang van het nageslacht zou veroorzaken.
De volgende generatie nam de aansporing klaarblijkelijk serieus. Alexan-
der van Dedem noteerde in zijn eigen rekenboek althans een variant op de
spreuk van zijn vader.60

De band van het bloed bood in tijden van tegenslag of nood een re-
ferentiepunt waarop een beroep mogelijk was en waaraan zelfs formele
vijandschappen tijdelijk ondergeschikt konden worden gesteld. De bloed-
band omsloot niet alleen de naaste agnaten (de bloedverwanten van va-
derszijde), maar ook die van moederszijde en een heel brede kring ‘ver-
wanten van verwanten’, die samen de ‘vetter’ en ‘vrunden’ vormden. Deze
verwanten behoorde men bijstand te verlenen als dat nodig was; wie de
natuurlijke bloedliefde niet onderhield, was slechter dan een heiden, aldus
Reiner van Dorth in de voorrede van zijn ‘Quartier Boeck’.61 In novem-
ber 1584 vertelde graaf Willem van den Bergh aan een vertrouweling een
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ontroerend verhaal met vergelijkbare strekking over een bezoek van graaf
Karel van Mansfeldt aan hem op huis Ulft, waar hij zich na zijn smadelijke
val als Gelders stadhouder, schijnbaar door iedereen verlaten, had terugge-
trokken. Van Mansfeldt had in Wesel vernomen waar Van den Bergh zich
ophield en terstond besloten hem ‘wegen aller kuntschafft und verwant-
nuss’ op te zoeken. Hoewel hij zijn Gelderse standgenoot waarschijnlijk
al lang niet meer had gezien, zegde hij hem nu onmiddellijk bijstand toe.
‘Lieber vetter, solten wir uns den anderen in trupfall und widerwertigkeit
kein handt halten?’, vroeg hij retorisch, en voegde hier onmiddellijk de
mededeling aan toe dat boeren elkaar in tijden van tegenslag óók bijston-
den.62

Later zouden Van den Berghs zonen dienst nemen in het leger van de
Koning en daardoor tegen hun neven Oranje en Nassau komen te strijden.
Deze formele vijandschap stond het uitwisselen van diensten en hoffelijk-
heden echter niet in de weg. Toen Adam van den Bergh in 1591 in het door
Staatse troepen belegerde Groningen op sterven lag, liet zijn broer Frede-
rik aan hun beider neef Willem Lodewijk van Nassau, die als stadhouder
van Friesland aan de zijde van de vijand vocht, een verzoek overbrengen
om een dokter te sturen. Hierop zond Willem Lodewijk onmiddellijk ‘den
expertsten doctor’ die in Leeuwarden te vinden was, naar Groningen.63 De
band van het bloed tussen de huizen Bergh en Nassau zou zich ook in de
jaren hierna nog herhaaldelijk laten gelden. In 1595 begaf graaf Adolf van
den Bergh zich in opdracht van zijn moeder naar prins Maurits om hem
uit te nodigen voor een bezoek op huis Ulft. Enige tijd later volgde een
nieuwe uitnodiging en trakteerde de gravin haar neef op een ‘magnificq
banquet’.64 Toen Adolf en zijn broer Frederik in 1597 het belegerde Lin-
gen aan Maurits moesten overlaten, vertrokken ze pas uit de stad nadat
zij enkele keren samen met de Prins hadden gegeten. Maurits betuigde op
zijn beurt zijn vriendschap door geschenken aan zijn neven mee te geven,
waarmee hij uitdrukkelijk aantoonde dat de oude banden van verwant-
schap hun geldigheid niet hadden verloren.65

Het was voor de Van den Berghs van groot belang het contact met de
machtiger Nassaus niet verloren te laten gaan. Een voortdurende uitwisse-
ling van beleefdheden bevestigde telkens opnieuw de verplichtingen van
het bloed, waardoor adellijke huizen zich met elkaar verbonden wisten.66

Familiebanden berustten op een lange reeks gemeenschappelijke ervarin-
gen: een schier eindeloze opeenvolging van familiebezoeken, doopplech-
tigheden, huwelijksfeesten, vastenavondvieringen en natuurlijk de jaarlijks
terugkerende ‘lustige tit to jacht’, dat fantastische substituut voor oorlog,
verdreef niet alleen de verveling die het eentonige leven op het kasteel met
zich meebracht, maar bood ook de mogelijkheid zich voor de toekomst te
verzekeren van de aanhankelijkheid van naasten en naasten van naasten.67
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8. Titelplaat van het ‘Wapenboek der riddermatige quartieren van de heeren van de Ridderschap
der Graafschap Zutphen’ (ingekleurde tekening, 46 × 33 cm; B. Barkhuijs, 1708 ;

Gelders Archief, Arnhem)
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9. Kwartierstaat van Willem van Lintelo tot de Ehze, daterend uit het derde kwart van de zeventiende
eeuw (ingekleurde tekening, 48 × 38 cm; J. van Atteveld; Hoge Raad van Adel, ’s-Gravenhage)
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10. Adriaan Warner van Pallandt, heer van Keppel, met paard en negerpage, laatste kwart
van de zeventiende eeuw (doek, 117 × 151 cm; part. coll.;

foto M. Hogeboom)
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11a, b en c Voorouderportretten in historiserende trant, afkomstig van kasteel De Slangenburg en
geschilderd in opdracht van Frederik Johan van Baer, mogelijk naar oudere voorbeelden. Het echtpaar

links stelt Frederik van Baer en Ermgard van Broeckhuysen voor. De man en vrouw rechts zijn
Frederiks gelijknamige achterkleinzoon en diens echtgenote Judith Ripperda. In het midden

Judith van Twickel. De portretten maken deel uit van een reeks van negen schilderijen
(doek; resp. 285 × 120 cm, 285 × 100 cm, 285 × 160 cm; Haus Vornholz,

Ostenfelde; foto’s L. Volkamer)
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12a en b. De historische verbondenheid van het geslacht Van Boecop met het hertogdom Gelre, verbeeld
door Jan Theodoor van Boecop. Het wapen Van Boecop, met daaronder het devies ‘Crucem ferendo
vincis (‘Door het kruis te dragen zul je overwinnen’), hangt in een boom en blijft getuige de spreuk

‘In motu immotum’ (‘In beweging onbewogen’) onberoerd door de windvlaag uit de wolken.
Rechts twee vaandels met de Gelderse mispelbloemen en klimmende leeuw (ingekleurde

tekening; 15 × 20 cm; Hoge Raad van Adel, ’s-Gravenhage)
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Op de volgende twee pagina’s:

13. Adellijke familiewapens uit Gelderland en Overijssel, afgebeeld in een afschrift van Reiner van
Dorths uit 1582 daterende ‘Quartier Boeck ende stam-caerten’ (ingekleurde tekening,

32 × 20 cm; Hoge Raad van Adel, ’s-Gravenhage)

14. Tekening door Jan Theodoor van Boecop van een wapenglas, in 1631 door Peter van Voorst tot
de Beerse geschonken aan de kerk van Ommen. In het midden de alliantiewapens van de heren van
de Beerse uit het geslacht Van Voorst, aan weerszijden de voorouderlijke kwartieren van de schenker

(ingekleurde tekening; 30 × 19 cm; Hoge Raad van Adel, ’s-Gravenhage)
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15. Allegorische voorstelling met stadhouder Willem iii en, achter hem, zijn kamerheer en favoriet
Hans Willem Bentinck. Rechtsvoor geknield de Nederlandse Maagd (doek, 100 × 140 cm;

veiling Dorotheum Wenen, foto Rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie, ’s-Gravenhage)
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16. De christelijke deugden geloof, hoop en liefde, omringd door de kardinale deugden dapperheid,
gerechtigdheid, matigheid en wijsheid. Plafondschildering in de torenkamer van de Slangenburg

bij Doetinchem (paneel, 4,75 diam.; G. Hoet; foto J. Lieftink)
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17. Kwartierstaat op perkament van Alexander van der Capellen tot Hagen, Boedelhof en
Esselt, bevestigd aan een houten rol, omstreeks 1700 (ingekleurde tekening;

Gelders Archief, Arnhem)
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18. Hendrik van Coeverden op
vierjarige leeftijd, met druiventros in de
rechterhand en medaillon met kruis om

de nek, 1619 (doek; 95 × 67 cm;
foto Lawrence Steigrad Fine Arts,

New York)

19. Elbert van Voorst met zijn echtgenote
Johanna van Arnhem en hun zoon

Reinier en dochters Anna, Catharina
en Margaretha, 1609. Voor hen drie
jong overleden kinderen, gekleed in
witte doodshemdjes en getooid met
bloemenkransen (paneel, 79 × 127

cm; Brantsen van de Zyp Stichting,
Arnhem)
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20a en b. Bijdrage van Hiddo van Voorst, met portret, familiewapen en opdracht, in het album
amicorum van Jacob van Bronckhorst-Batenburg, vervaardigd tijdens hun studie te Douai,

1571 (ingekleurde tekening, 14 × 9 cm; Koninklijke Bibliotheek, ’s-Gravenhage)
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21. Alexander van der Capellen tot de Boedelhof met zijn echtgenote Emilia van Zuylen van Nievelt
en een zoon. Op de achtergrond rechts mogelijk een tweede zoon (doek, 135 × 167 cm; F. Wes,

1653; veiling Christie’s Amsterdam, foto Rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie, ’s-Gravenhage)
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Een belangrijke plaats in de persoonlijke briefwisseling van een edelman
als graaf Willem van den Bergh wordt dan ook ingenomen door brieven
wier enige functie de herinnering aan een gemeenschappelijke band in het
verleden was en een beroep op de instandhouding daarvan in de toekomst.
Werd van een nabije of verre verwant lange tijd niets vernomen, dan
dreigde uiteraard het gevaar dat de oude band zijn kracht zou verliezen.
Kenmerkend is het onrustige gevoel dat Van den Bergh eens overviel, toen
hij geruime tijd niets meer had vernomen van Joost van Holstein-Schauen-
burg, heer van Gemen. De graaf liet hem daarom vragen of hij soms dood
was of zijn vijand, aangezien hij hem nooit met een bezoek op huis Bergh
vereerde. De heer van Gemen kon beide vermoedens ontzenuwen. Hij was
lange tijd niet thuis geweest, zo verklaarde hij zijn wegblijven, en beloofde
snel weer eens langs te komen. Ondertussen gaf hij Van den Bergh toe-
stemming om in zijn heerlijkheid Gemen te jagen, waarmee iedere schijn
van verwijdering tussen de graven was bezworen.68

De roem van machtige aangehuwden deed het aanzien van een edelman
aanmerkelijk stijgen. De legitimiteit van zijn adellijke staat ontleende hij
echter niet alleen aan de bloedbanden met levenden, maar vooral ook aan
het edele bloed van zijn voorvaderen. Een oude, luisterrijke afstamming
verhoogde zijn reputatie en die van zijn verwanten. Zo bleven de oorlogen
die de heren van Voorst in de veertiende eeuw hadden gevoerd tegen de
bisschop van Utrecht en de Overijsselse hoofdsteden, en de vernietiging in
1362 van hun stamhuis na een heldhaftige verdediging, de reputatie van hun
nakomelingen nog talloze generaties lang glans verlenen. Een geslachtsre-
gister uit het einde van de zeventiende eeuw verwoordt dit als volgt:

Voerst en byn de Voorst,
In outheyt hoogh geacht
En voor mijn Steen gestreden
Hebbe Bysschoppen getart
En voor mij uitgedreven.
Noch roem ik op die gloer
Van mijn alout geslacht.
De dwingelant een schrik
Van fiere dapperheden.69

Het heldhaftige sterven van de Ommelander edelman Wigbold Ripperda
in 1573 te Haarlem door de hand van een Spaanse beul verschafte niet al-
leen eer aan zijn eigen nagedachtenis, maar straalde af op al zijn verwanten,
ook die in Overijssel.70 Bijna een eeuw later werd zijn martelaarsdood op
het schavot nog in dichtvorm gememoreerd in het Oversticht.71 Het kre-
diet dat het verleden verschafte, viel aan te wenden om een ambt of gunst
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in het heden te verwerven. Toen Rutger van Haersolte tot Westerveld in
1658 vernam dat de magistraat van Zwolle hem voor het stadsgericht wilde
laten verschijnen, beriep hij zich niet alleen op de privileges die hij als lid
van de ridderschap genoot, maar ook op de verdiensten die zijn voorou-
ders sinds onheugelijke tijden als burgemeesters voor de stad hadden ge-
had. Grootvader Lubbert Ulger had zich in 1580 op Sint-Vitus (15 juni) als
hopman zelfs met gevaar voor eigen leven geweerd tegen een aanslag van
katholieken op de stad. Hij had dit met zulke doortastendheid gedaan,

dat die vermaerde Nederlandische historieschrijver Emanuel de Meteren mijn saelige
moeders vader alleene soodaene ehre ende looff in sijn historie heeft moeten geven,
dat, naest Godt, door ’t beleyt van mijn saelige bestevader hopman Ulgher alleen die
stadt van Swolle is bewaert gewoorden […]. Soo sall mij ende den mijnen daerdoor
niet alleene meerdere obligatie an die stadt ende oirsaecke van U Wel. Ed. Achtbaere
dan voor soodaenen gunst ende faveur te dancken gegeven woorden, maer alle de
werelt sall dan oick tot looff ende ehre van U Wel. Ed. Achtbare moeten seggen, dat
men volgents die exempelen van alle loofflijcke regenten der voorelderen beweesene
trouwigheyt ende mannelijcke daden oick an die descendenten heeft gesocht te beloo-
nen.72

Ook in negatieve zin bestond er een onlosmakelijke samenhang tussen
de individuele eer van een edelman en de collectieve eer van zijn geslacht:
een in een eerdere generatie opgelopen deshonneur kon de illustere naam
van een heel huis blijvend besmeuren.73 Het was dan ook niet verwonder-
lijk dat edelen hun stem luid verhieven, wanneer zij zich geconfronteerd
zagen met een aanval op het blazoen van gestorven voorouders of ver-
wanten. De Van Raesfelts op Twickel werden tot hun uitsterven aan het
einde van de zeventiende eeuw achtervolgd door de beschuldiging dat hun
Overijsselse stamvader Goossen van Raesfelt verantwoordelijk was voor
de martelaarsdood van Maria van Beckum en Ursula van Werdum, die in
1544 op de brandstapel waren gestorven.74 Als drost van Twente zou hij een
begerig oog hebben laten vallen op het geld en de goederen van de twee
doopsgezinde adellijke juffers. De Oostfriese edelman Ulrich von Werdum
beweerde meer dan een eeuw later zelfs dat de Van Raesfelts als straf waren
getroffen door een vloek die in iedere generatie ten minste één familielid
door een geestelijk of lichamelijk gebrek liet treffen.75 Tijdens de paskwil-
lencampagne tegen Adolf Hendrik van Raesfelt werd het wrede lot van de
twee juffers weer opgerakeld, nu in combinatie met beledigingen aan het
adres van andere voorouders.76 Aangezien Van Raesfelt slechts een dochter
had en met de gedachte moest zien te leven dat met hem de Twickelse tak
van zijn geslacht in mannelijke lijn ten grave zou worden gedragen, was
het voor hem bijzonder urgent om de reputatie van zijn voorouders vrij
van smetten te maken.

Soms was een terloopse mededeling al genoeg om een adellijke familie
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in woede te doen ontsteken. In 1720 protesteerden de Van Voorsten tegen
de publicatie van Overyssels oog of Zwol verheerlykt van Gerrit van der Horst.
In dit boekje werd de opkomst en bloei van het middeleeuwse Zwolle be-
schreven als een overwinning van recht en welvaart op stropende roofrid-
ders. De auteur ging daarbij zelfs zover dat hij het in 1362 vernietigde kas-
teel Voorst een ‘roof-spelonk’ durfde noemen. Zo mogelijk nog kwetsender
was zijn opmerking dat de heren van Voorst tegelijk met hun huis ten on-
der waren gegaan – waarmee hij leek te suggereren dat de Van Voorsten al
in de veertiende eeuw waren uitgestorven en latere naamgenoten slechts
usurpatoren waren. Hoewel deze bewering terloops in een voetnoot was
gedaan, haalde de auteur zich er de vijandschap van de familie mee op de
hals. Zij wendde zich tot de Staten en wist Ridderschap en Steden zover te
krijgen dat die de auteur voor de magistraat van Zwolle lieten ontbieden
om daar openlijk ‘reparatie’ van zijn belediging te doen.77

De sterke identificatie van de Van Voorsten met de reputatie van hun verre
voorvaderen hing samen met het geloof dat hun adellijke eer rechtstreeks
voortvloeide uit het edele bloed dat hun voorouders in een ver verleden in
het lichaam hadden gedragen. We mogen rustig stellen dat eer en bloed in
het adellijk bewustzijn tot één substantie verkleefd waren. Adel en adellijke
eer berustten in de perceptie van edellieden dan ook eerst en vooral op een
edele afstamming. In de zestiende en zeventiende eeuw zouden zij hier bo-
vendien steeds sterker de nadruk op gaan leggen. In de late Middeleeuwen
was het bloed uiteraard ook al een criterium voor adeldom geweest, maar
men redeneerde toen toch vooral in termen van horizontale bloedbanden
(de maagschap) en cultiveerde nog nauwelijks het eigen familieverleden
(bijvoorbeeld in de vorm van genealogische handschriften).78 Door de ver-
spreiding van het humanisme, de incorporatie van de filologische methode
in het academische curriculum, de opkomst van antiquarische studies en
de daaruit voortvloeiende versterking van het historisch besef werd het
voor de adel in de loop van de zestiende eeuw echter steeds belangrijker de
eigen positie te verankeren in het verleden en verticale verwantschapslij-
nen te benadrukken.79

Het verleden kenmerkte zich in de adellijke geschiedbeschouwing door
een continue, cyclische opeenvolging van strijd en verzoening, van opbou-
wen en weer afbreken, orde en chaos, schepping en vernietiging. Vrede
was nimmer duurzaam, maar eindigde altijd in oorlog, welvaart sloeg na
verloop van tijd onveranderlijk in armoede om, waarna er dan weer een
evenwicht kon worden gevonden. Ook de geschiedenis van adellijke fami-
lies werd in cyclische termen gezien. Reiner van Dorth en Sweder Schele
zagen een voortdurende afwisseling van opkomende, zich op steeds an-
dere plaatsen vestigende, en weer ten onder gaande geslachten, van wie
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sommige dan door een goed huwelijk of juist door oorlog weer wisten op
te krabbelen. Niets is bestendig op aarde, wij zijn hier pelgrims, merkte
Schele in 1622 dan ook op, en zeven jaar later schreef hij, Prediker volgend,
min of meer hetzelfde (‘et ita nihil stabile sub sole’).80 Een Latijns vers bo-
ven de toegangspoort van de in 1617 in opdracht van de Sallandse land-
rentmeester Sweder van Haersolte gebouwde havezate Haerst, een van de
grootste huizen van Overijssel, getuigt nog veel welsprekender van een cy-
clische, heraclitische geschiedbeschouwing waarin niets vaststond, maar
alles voortdurend in beweging was:

Pauperies pacem, dat opes pax, copia luxum,
Sed luxus bellum, bellaque pauperiem.
Fons amor et odiis, vitae mox turba quietis.
Stant, quae deciderant, quaeque stetere, ruunt.
Et capti capiunt, et qui domuere domantur,
Fit victi supplex, qui modo victor erat.
Rege fero fera plebs punitur, plebe Tyranni.
Sic fatum alterius versat in orbe vices.81

22. De havezate Haerst bij Zwolle, in 1617 gebouwd in opdracht van Sweder van Haersolte op oude
familiegrond (gewassen pentekening; A. de Haen, 1729; Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Zeist)
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De versregels verwijzen naar de vermeende verwoesting van het stamhuis
van de Van Haersoltes, dat eeuwen eerder op deze grond zou hebben ge-
staan. De pas opgetrokken muren moeten voor de bouwheer de band tus-
sen het heden en de oorsprong van zijn familie hebben hersteld. Voortaan
mocht hij bovendien achter zijn geslachtsnaam het statusverhogende epi-
theton ‘tot Haerst’ schrijven, waarmee hij zich onder de weinige Overijs-
selse geslachten wist te scharen die nog resideerden op het huis waarnaar
zij zich ooit hadden genoemd of waaraan zij in een ver verleden hun naam
hadden gegeven. De genealogische overlevering van de Van Haersoltes be-
nadrukte later in de zeventiende eeuw dan ook dat het nieuwe huis rustte
op de fundamenten van een voorganger. Tijdens de bouw zouden de fun-
damenten van grote dikke muren zijn gevonden, alsmede verscheidene
hellebaarden en andere wapens – allemaal ‘bewijzen’ dat er in vroegere
tijden een aanzienlijk huis had gestaan.82

Adellijke eer behoorde dus op in het verleden verworven macht en aan-
zien te steunen. Door buitenlandse vorsten verstrekte recente adelsbrieven
werden door ridderschapscolleges dan ook niet aanvaard als een bewijs
van riddermatigheid. Enkele Gelderse en Overijsselse families verwierven
desondanks een adelsdiploma van de Duitse keizer of de Spaanse koning,
maar ook hierin werd het liefst de fictie opgehouden dat het om een beves-
tiging van reeds bestaande, oude adel ging en niet om een verheffing.83 Hoe
roemvol de daden van recent opgekomen geslachten ook mochten zijn en
hoe luisterrijk hun bezittingen, een onedel verleden liet zich nauwelijks
uitwissen. Dit laatste ondervonden de niet-riddermatige Van der Heydens.
Nog onder hun oude familienaam Fögk vestigden zij zich aan het einde
van de zestiende eeuw in het Kwartier van Zutphen. In de loop van de vol-
gende eeuw wisten zij een fortuin te vergaren, verwierven zij ambten met
een adellijke uitstraling, sloten zij huwelijken met erfdochters en kochten
zij de havezate Baak. Hoewel de uiterlijke transformatie van de familie tot
een adellijk geslacht rond 1700 vrijwel voltooid was – een portret uit deze
tijd van Johannes Everardus Canisius van der Heyden in harnas en rode
mantel en met hoge pruik laat dit ook duidelijk zien – bleef haar onedele
komaf in het collectieve geheugen bewaard. Nog in het laatste kwart van
de achttiende eeuw brachten Gelderse boeren tijdens een proces over kerk-
banken naar voren dat op de adeldom van de Van der Heydens heel wat
viel af te dingen. Die stamde immers uit een tijd waarin deze voor een klein
prijsje te krijgen was, aldus de boeren.84

De meeste adellijke geslachten omhelsden heroïsche mythes over hun
eigen afkomst en over de rechten die voorouders in een ver en duister ver-
leden zouden hebben uitgeoefend. Verschillende van deze ‘fantastische’
oorsprongsverhalen zijn overgeleverd in de genealogische handschrif-
ten van antiquaren als Reiner van Dorth, Sweder Schele, Steven Gerhard
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van Rhemen en Gerlach Doys. Of het hier om vastgelegde orale tradities
ging of om recente ‘uitvindingen’, is niet altijd helemaal duidelijk. Aan het
einde van de zestiende eeuw hadden mythische oorsprongsverhalen in ie-
der geval hun plek in het geschreven genealogische corpus weten te vin-
den.85 De graven van den Bergh koesterden al zeker sinds de tweede helft
van de vijftiende eeuw de traditie dat hun graafschap was ontstaan uit een
broederdeling van het graafschap Zutphen. Tijdens de Troebelen van 1566
en 1567 vormde deze pretentie in beginsel een bedreiging voor de Habs-
burgse dynastie, op dat moment de rechtmatige bezitter van de Zutphense
graventitel.86 Veel jonger waren waarschijnlijk de herkomstverhalen die de
ronde deden onder de Van Rechterens. Deze verhalen beklemtoonden een
soevereine oorsprong van de familie en moesten waarschijnlijk de verwer-
ving van een hoogadellijke statuur in het laatste kwart van de zeventiende
eeuw legitimeren. Gelegenheidsdichten uit die tijd beweerden dan ook dat
de Van Rechterens, als het om preëminentie ging, niet voor de IJsselsteden
onder hoefden te doen. ‘Beroemt is Rechterens gezag, alzoo dat ook haar
oudheidsregt niet zwigt voor steden’, heette het in 1686 in een troostzang
op het overlijden van Joachim Adolf van Rechteren.87 Christiaan Albert
van Rechteren noteerde tijdens zijn studententijd in een aantekeningen-
boekje dat de heren van Rechteren in 1233 aan het buurschap Zwolle het
recht hadden gegeven om een schutsluis te maken – een bewering die op
gespannen voet stond met de gangbare overlevering volgens welke de bis-
schop van Utrecht in dat jaar stadsrecht aan de Zwollenaren had verleend.
In een andere aantekening wordt over de afkomst van de heren van Rech-
teren medegedeeld dat hun oorsprong door de oudheid der tijd en door
vele binnen- en buitenlandse oorlogen onbekend is, maar dat zij in ieder
geval al in 1047 over soevereine rechten beschikten.88

Oorsprongsmythes van riddermatige geslachten bevatten veelal anek-
dotes die een nauwe band suggereerden tussen een stamvader en een vorst.
Vaak ook was er sprake van een doodslag, een gedwongen vertrek uit een
ver land, een verbrande stamburcht, enzovoorts.89 De Van Brunsfelts uit
Deventer huldigden de opvatting dat een van hun voorouders in de veer-
tiende eeuw uit het graafschap Solms naar Zutphen was gevlucht na een
doodslag, waarna zijn nakomelingen in het Oversticht tot aanzien waren
gekomen.90 De familie Van Eck uit het Kwartier van Zutphen voerde haar
afkomst terug op een stamvader die voor de Franse koning een gerechtelijk
duel zou hebben uitgevochten en als beloning in de adelstand zou zijn ver-
heven, nadat hij zijn tegenstander had overwonnen en gedood.91 De Van
Voorsten beweerden eveneens oorspronkelijk uit Frankrijk te stammen. Zij
beriepen zich op een mythische stamvader, gehuwd met de legendarische
Melusina, die na een doodslag zijn vaderland had moeten ontvluchten. Het
oorsprongsverhaal eindigt met de verwoesting van huis Voorst in 1362:
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Van olts heeft men ’t daer voor gehouden dat die van Voorst zijn gecomen uyt Vran-
crijck, als daer uyt met een ongeluk oft verdreventheit vertogen; ende souden zijn ge-
comen van Remondyn, heer van Lyon, ende nae sijne broeders doot Grave van Forest
ofte Voorst, echte man van Melusine (diesen vader Henric van Leon doorstac onver-
siens sijns heeren des conincx neve van Bretaignen, daer hij drossart bij was, ende doe
tooch hij nae Forest ofte Voorst ende aldaer fondeerde hij forteressen ende woningen
door hulp der gravinne van Poictiers, nam ten wijve haer suster, wan onder anderen
daerbij den Reimondyn voorgemelt), die wierd de machtichste in Britanien, Aquita-
nien, Guyene ende Gascoignen. Hij timmerden onder anderen de abdie van St. Maxen-
tin, Rochelle, et cetera. Hij had een ongeluc ende doorstac onversiens sijn oom Graef
Henric van Poictiers, den vader van St. Wilhelmo, die lange tijdt bij Carolo Magno te
handt geweest was. Ille obiit anno 806.
Dese Reimondyn had bij Melusina 8 kinderen, onder anderen eenen Reimont, die
wierdt Graef van Voorst, dat naderhandt door benijdinge der hooger overicheit een
heerlickheit geheiten waerdt, die ’t selve vaste ende stercke huys van Voorst omgewor-
pen hebben 1362 bij tijde H. Zweer van Voorst.92

Ook in de legendes over de afkomst van de minder aanzienlijke Van Kep-
pels was sprake van heroïsche autonomie van een stamvader, een gedwon-
gen afscheid van het land van herkomst en het bouwen van een burcht in
een nieuw vaderland. In dit geval ging het om een jongere zoon uit het
hertogelijke huis Savoye, aan wie bij een erfdeling de stad ‘Chappel’ zou
zijn toebedeeld. Uit deze tak zou weer een zoon zijn gesproten die na het
begaan van een doodslag al zijn goederen had verkocht, naar het noorden
was getrokken en in Gelderland kasteel Keppel had gebouwd.93

Het oorsprongsverhaal van de Van Voorsten en Van Keppels bevat ver-
schillende elementen van de ‘Frankenmythe’. Veel Gelderse en Overijsselse
edelen meenden dat hun voorouders in de late achtste eeuw in het gevolg
van keizer Karel de Grote Westfalen met het zwaard hadden bekeerd.94 De
Van Rhemens beweerden dat hun voorvaderen zich in de tweede helft van
de achtste eeuw (‘anno christi 768 circa’) op Westfaalse bodem hadden ge-
vestigd en meenden zo eveneens aanspraak op een heroïsche Frankische
afstamming te kunnen maken.95 Alexander van der Capellen veronder-
stelde dat het wapen van zijn familie (in blauw een zilveren ankerkruis,
rechts boven vergezeld van een gouden kapel met een spits dak, waarop
een kruis) als een triomfteken aan zijn voorouders was geschonken ter
beloning voor hun verdiensten bij de invoering van het christendom in
Westfalen en ter aansporing ‘tot gelijcke stantvastigheyt, in hoope van
hemelsche belooninge’ van hun nakomelingen.96 Dit soort wapensagen
kwamen in veel geslachten voor. De Van Ittersums verbonden de drie aan-
ziende rode ezelkoppen in hun blazoen met een oorsprongsmythe waarin
hun net geadelde stamvader op een vorstelijk verwijt dat hij een ezel was,
onverschrokken antwoordde: ‘id ter sum’ (‘dit ben ik driemaal’).97 Steven
Unico van Rhemen meende dat de Duitse keizer aan het familiewapen van
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zijn voorouders drie merletten had toegevoegd ‘tot een bijsonder teecken
van eere’. De oude Van Rhemens, veronderstelde hij, waren afkomstig uit
Oostenrijk – wat voor hem kennelijk niet op gespannen voet stond met de
binnen de familie eveneens omhelsde Frankenmythe.98

Het zou onjuist zijn dit soort ‘fantastische’ genealogieën en wapensagen
altijd als doelbewuste falsificaties te zien. Het adellijke herkomstbewust-
zijn berustte in sterke mate op vooronderstellingen en analogieën.99 Dit
blijkt wel uit de wijze waarop Sweder Schele in zijn ‘Stambuch’ de geschie-
denis van zijn eigen familie presenteert. Deze familiegeschiedenis valt uit-
een in een mythisch en een historisch gedeelte. Hoewel pas vanaf het mid-
den van de veertiende eeuw een ononderbroken stamreeks te presenteren
viel, meende Schele dat zijn familie van Romeinse edelen afstamde. Deze
mythe berustte op de etymologische herleiding van de naam Schele tot het
Latijnse cognomen ‘paetus’, dat letterlijk ‘scheel’ betekent. De oorsprong
van de familietraditie is niet bekend, zeker is wel dat zij werd gestimuleerd
door contact met humanistische geleerden. Schele vertelt dat de conrector
van de school te Minden, met wie hij als jongen de brieven van Cicero aan
Papirius Paetus las, de herkomst van zijn familie op de Paeti placht terug te
voeren. De Scheles zouden zich later in Minden hebben gevestigd, nadat
zij met Karel de Grote uit Rome noordwaarts waren getrokken en hem als
krijgslieden hadden gediend in de oorlogen tegen de Saksen.100 Na hun ves-
tiging in Minden gingen zij in hun wapen drie oblaten (hosties) in een rood
veld voeren en namen zij de naam Von Offelten aan, ‘als wolt man sagen
de oblatis’. Op een bepaald moment zouden de Von Offeltens door zo veel
tegenslag zijn getroffen, dat zij meenden Gods toorn over zich afgeroepen
te hebben. De enige reden die zij konden bedenken voor het onheil dat op
hen was neergedaald, was dat zij – geheel onbedoeld natuurlijk – met hun
wapen het sacrament van het heilig avondmaal hadden ontheiligd. Om
verder ongeluk af te wenden restte de Van Offeltens niets anders dan hun
oude naam op te geven en een nieuwe naam en een nieuw wapen aan te
nemen. Wanneer dit alles plaatsvond en met wie er huwelijken werden ge-
sloten, weet Sweder Schele overigens niet te melden: omdat het allemaal
zo lang geleden is, zijn deze dingen in de vergetelheid geraakt.101

De verhalen over naams- en wapenveranderingen moeten uiteraard de
continue aanwezigheid van de Scheles in de wereldgeschiedenis aantonen.
Vervolgens verrijzen zij op een wel heel spectaculaire manier uit de nevels
van het verleden, namelijk met de redding van Rabo Schele uit de burcht
Rahden in 1358. Deze burcht was in bezit van zijn (eveneens Rabo geheten)
vader, die in vijandschap met de bisschop van Minden leefde en uiteinde-
lijk moest toezien hoe de bisschop de burcht belegerde en veroverde. Bij
de inname zou de hele bezetting zijn gedood, ook de heer zelf. Alleen het
net geboren zoontje van de kasteelheer bracht het er levend af. Een van de
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bisschoppelijke soldaten kreeg medelijden toen hij het kind in de wieg zag
liggen en bracht het in veiligheid. Zo bleef de stamvader van de Scheles,
die later het stamgoed Schledehausen zou verwerven, op wonderbaarlijke
wijze behouden, ‘fast gleich als man von Romulo und Remo und anderen
bei den historicis leset’.102

Schele geeft zelf weliswaar meerdere keren blijk van twijfels over de
juistheid van zijn mededelingen, maar deze houden nooit stand wanneer
hij ze confronteert met de autoriteit van de traditie. Hoewel hij bijvoor-
beeld instemt met de mening van de humanistische geschiedschrijver Al-
bert Krantz dat alle adel een begin heeft en dat de oorsprong van geslach-
ten vaak onbekend is, blijft het kennelijk ondenkbaar dat een en ander
ook wel eens van toepassing zou kunnen zijn op zijn eigen geslacht.103 De
afwezigheid van bewijzen voor een vroege aanwezigheid van de Scheles
in de geschiedenis tasten het gezag van de overlevering evenmin aan en
hoewel Schele uitdrukkelijk toegeeft dat hij geen bewijzen heeft, is hij er-
van overtuigd dat zijn voorouders altijd betrokken waren bij de belangrijk-
ste gebeurtenissen in Minden en Osnabrück.104 Waar bronnen ontbreken,
gaat hij uit van vooronderstellingen en redeneert hij in analogieën. De Ro-
meinse afkomst van de Scheles wint voor hem dan ook aan geloofwaardig-
heid omdat andere geslachten zich eveneens op een dergelijke afstamming
beroepen. De Romeinenmythe raakte al spoedig diep verankerd in zijn
adellijke afstammingsbewustzijn en toen hij in 1595 een bezoek bracht aan
Rome, roemde hij de antieke keizerstad in een epigram als het vaderland
van de oude Scheles.105

Het afstammingsbewustzijn van de meeste edelen was veel meer rudi-
mentair en minder sterk historisch gefundeerd dan dat van Schele. Genea-
logische belangstelling en kennis richtte zich in het algemeen op de meest
vooraanstaande voorouders. Minder opvallende representanten, zoals
ongehuwde jongere zonen of kloosterjuffers, vielen in de regel betrekke-
lijk snel en geruisloos uit de familieherinnering weg. Hoe verwantschaps-
banden eeuwen eerder waren ontstaan, was zeker niet altijd bekend en de
kennis daarvan had doorgaans ook geen grote urgentie. De wetenschap
van oude adellijke stam te zijn, was voor de meeste edelen voldoende. Dat
besef onderscheidde hen van mensen uit lagere sferen, wier positie in het
leven niet verankerd was door een keten voorouders met een familienaam,
stamhuis en wapen. Adolf Hendrik van Raesfelt gaf dan ook honend ten
antwoord aan de lasteraars van de reputatie van zijn voorvaderen, dat zij
niet bang hoefden te zijn dat men iets aan te merken zou hebben op hun
voorouders. Indien deze nu zouden opstaan uit hun graf, zou niemand
hen ‘bij haere namen, huysen, wapens, kostelickheyt en rijckdom’ ken-
nen.106 Maar Van Raesfelt vond het zelf klaarblijkelijk niet nodig om zijn
erfdochter Adriana Sophia van in kleinste bijzonderheden mee te delen
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hoe de afstammingslijnen tussen eerdere generaties liepen. Toen hij haar
kort voor zijn dood de rechten en prerogatieven van het huis Twickel dic-
teerde, begon hij weliswaar met een kort relaas over zijn afkomst, maar

23. De kwartieren van de in 1567 overleden Drentse drost Engelbert van Ensse en zijn vrouw Agnes Mu-
lert in het ‘Quartierbuch von Fürsten, Graven, Herrn und Denen van Aedell’, getekend naar een wapen-
glas in een Zwolse herberg. Ook adellijke huizen telden vele door ‘vrunden’ geschonken wapenglazen
(ingekleurde tekening, 20 × 18 cm; Hoge Raad van Adel, ’s-Gravenhage)



75

dit behelsde niet meer dan een opgave van de namen van zijn ouders en
de mededelingen dat zijn grootvader een jongere zoon van het huis Oost-
endorp aan de Lippe was en dat zijn voorouders zich in onheuglijke tijden
vanuit Frankrijk in het noorden hadden gevestigd. Meer bijzonderheden
daarover waren te vinden bij de graaf van Velen en onder zijn eigen papie-
ren, besloot hij lapidair.107 De statuur van adellijke geslachten was door-
gaans zo onomstreden dat het niet nodig was zich al te zeer te verdiepen
in de ‘edele science’ van de genealogie. De meeste edelen beperkten zich
daarom tot het vastleggen van de directe herinnering in kleine familiean-
nalen en -registers, die geboorten, huwelijken en overlijdens vastlegden, en
tot het opstellen van kwartierstaten, die van nut konden zijn voor de ad-
missie in stiften en ridderschappen.108

Niet alleen de kwaliteit van het bloed en de daden van de voorvaderen in
mannelijke lijn bepaalden het adellijke afstammingsbesef. In het verleden
gesloten allianties die het edele bloed van de eigen stam met het bloed van
andere illustere families hadden verrijkt, deden er evenzeer toe. ‘Hier in
is ooc te mercken dat meniger heerliker stam door mishylicken vergaen,
ende menige vergaene ende afgedaelde ende verarmde stam door Godts
genade, soo met rijcklic hylicken als door crijchssaken weder op de beenen
gecomen is’, aldus Reiner van Dorth.109 Een huwelijk met een erfdochter
bracht nieuwe goederen en rechten in een geslacht, wellicht ook nieuwe
deugden, en vermeerderde al met al de collectieve eer van de stam. Swe-
der Schele verdedigt de reputatie van voorouders in vrouwelijke lijn dan
ook met evenveel vuur als die van zijn patrilineaire voorvaderen. Het hoof-
delingengeslacht Ripperda, waaruit hij van moederszijde stamde, neemt
hij bijvoorbeeld in bescherming tegen beweringen als zouden de Friezen
vroeger geen adel hebben gehad omdat zij een democratische staatsvorm
kenden. Het oude Rome was ook vele jaren een democratie geweest, zo
redeneert hij, maar telde toch de edelste edelen van de hele wereld.110 De
aantijgingen als zou zijn in 1435 gestorven voorvader Focko Ukena, in
oude kronieken geroemd als een verdediger van de Friese vrijheid, van
oorsprong een koeienmelker zijn geweest, noemt hij een leugen, bedacht
door Ukena’s vijanden.111 Hoewel Schele over zijn voorouders Von Schle-
dehausen maar weinig weet te melden, vermoedt hij op voorhand een
oude afkomst – een vermoeden dat vrijwel onmiddellijk nadat het is uitge-
sproken, een vaststaand feit wordt: ‘Allein das zu vermuten stehet das die
von Sledehusen als behaltend ihren namen von ihren alten sitzt zweiffels
ohn daselbst seidher der zeit Caroli Magni gesessen gewest, entweder von
den Francken oder alten Sachsen herkommend, als oben verhalet von den
edelleuten dieser landen ins gemein.’112

In de tweede helft van de zestiende eeuw begon een nieuw concept het
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adellijke afstammingsbesef te domineren: het denken in termen van alle
kwartieren. Net als het patrilineaire geslachtsdenken wijst deze ontwikke-
ling op een groeiend verlangen om adellijke eer historisch te verankeren. Al
rond 1550 maakten riddermatige families voor hun representatie gebruik
van kwartierwapens, maar het aanbrengen van acht of zestien kwartierwa-
pens op bijvoorbeeld grafzerken was toen nog vrij uitzonderlijk.113 Enkele
decennia later was er echter al ontegenzeggelijk sprake van een exuberant
vertoon van heraldische kwartieren, vooral op grafmonumenten, zo blijkt
uit het ‘Stambuch’ van de Scheles en heraldische handschriften als het
‘Quartier-buch’ van Reiner van Dorth, het ‘Wapenboeck’ van Steven Ger-
hard van Rhemen en het ‘Quartier-buch von Fürsten, Graven, Herrn und
denen van Aedell’, dat weliswaar uit Kleef stamt, maar ook een beeld geeft
van obiits in Gelre en Overijssel.114 In de eerste helft van de zeventiende
eeuw was inmiddels sprake van een obsessie met kwartieren. Kerken wa-
ren schouwtonelen geworden van een adellijke memoriecultuur waarin
heraldische pracht en praal een nieuw, stralend middelpunt vormde. De
meeste grafmonumenten en rouwborden van edelen telden nu vier, acht of
zestien kwartieren.115

De introductie van kwartierwapens verschafte edellieden een nieuwe
mogelijkheid om in hun adellijke representatie meer licht te laten schijnen
op de kwaliteit van het bloed en zich binnen de wereld van eer te onder-
scheiden van standgenoten wier voorouders uit minder aansprekende
geslachten stamden. Tegelijkertijd bevorderde het kwartierdenken de in-
terne cohesie van de adel, doordat het als corporatief afsluitingscriterium
ging fungeren en dus ook een werking naar het heden en de toekomst had.
Rond het midden van de zeventiende eeuw ondernamen ridderschappen
met wisselend succes pogingen om – in navolging van de Ahnenprobe in
Westfaalse ridderschappen, stiften en domkapittels – voortaan kwartieren
te eisen bij de admissie van nieuwe stiftsjuffers of riddermatigen. In 1647
werd bijvoorbeeld bepaald dat kandidates voor een Weerselose prebende
(uitkering) voortaan vier riddermatige kwartieren moesten overleggen.
Ook voor andere prebenden (en kanonikaten) in het Oversticht zou deze
kwartierseis gaan gelden.116 Bij een aanvraag dienden sollicitanten een
opzweringsstaat met de familiewapens van vier adellijke grootouders te
overleggen, bezegeld en ondertekend door ten minste twee edelen.117 Met
betrekking tot de verschrijving in ridderschapscolleges deden zich verge-
lijkbare ontwikkelingen voor. In Drenthe dienden in 1652 enkele edelen
een protest in tegen de toelating van Johan de Sigers ter Borch, omdat hij
niet kon voldoen aan een besluit uit 1646 dat acht onberispelijke adellijke
kwartieren eiste. De landdagrecessen vermelden weliswaar niets over een
dergelijke resolutie, waarschijnlijk echter heeft de Drentse ridderschap wél
een dergelijk punt willen introduceren. Maar zover is het nooit gekomen.
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Wel kwamen riddermatigen en eigenerfden in 1707 overeen dat voor toela-
ting in de ridderschap voortaan een adellijke afkomst van vaders- en moe-
derszijde verplicht was.118 Ook in Overijssel werd verschillende keren ge-
probeerd het kwartierscriterium in te voeren. In juni 1648 nam de Twentse
ridderschap een resolutie aan die aan admissie tot de landdag en prebenden
vier adellijke kwartieren verbond en in juli 1651 volgde de ridderschap van
Vollenhove met een vergelijkbare resolutie.119 Nog dezelfde maand nam de
gewestelijke ridderschap een besluit dat minder ver ging, maar desalniet-
temin altijd nog een verscherping van de orde op de admissie uit 1622 be-
tekende: voortaan moesten edelen die verschrijving wensten, een dubbele
adellijke afkomst kunnen aantonen.120 De IJsselsteden weigerden hiermee
echter akkoord te gaan en ook een nieuwe poging tien jaar later redde het
niet.121 In de Graafschap begon de ridderschap in 1649 openlijk te pleiten
voor een wijziging van de admissieregels om in de toekomst ‘aedelijcke aff-
compsten te conserveren’. In juni van dat jaar deed zij een voorstel dat acht
adellijke kwartieren als voorwaarde voor admissie stelde. De steden en
enkele dissidente jonkers verzetten zich lange tijd tegen dit voorstel, maar
gaven zich uiteindelijk na 1663 stilzwijgend gewonnen. Hiermee was de
ridderschap van Zutphen het strengste ridderschapscollege van de Repu-
bliek geworden als het om afstammingseisen ging.122 Voor sommige jonge
edelen was dit echter niet genoeg. In hun drang om bij hun entree in de
gemeenschap van eer direct een hoge positie binnen de pikorde op te eisen,
lieten zij zich bij hun admissie niet met acht, maar met zestien kwartieren
opzweren.123

4 · e e r e n d e u g d

De morele legitimatie van adellijke eer en maatschappelijke ongelijkheid
berustte van oudsher op de aanspraak van edellieden dat zij over een pre-
dispositie tot de deugd beschikten. Het begrip deugd vormde zodoende
het morele hart van de adellijke eerethiek. Het woord werd vaak als een
synoniem voor eer gebruikt en verwees dan naar de innerlijke kwaliteit
die edellieden tijdens hun optreden in de wereld hoorden te laten zien ter
bekrachtiging van hun edele staat en privileges in de standenmaatschap-
pij.124 Deze voorstelling vond in brede kring ondersteuning. Adeldom is
een beloning van de deugd (‘praemium virtutis’), meende bijvoorbeeld de
uit Deventer afkomstige apostolisch vicaris Philippus Rovenius.125 Velen
zeiden het Rovenius na, net zoals hij opschreef wat al talloze keren eerder
was verkondigd.

Het adellijke beroep op de deugd voedde echter ook eeuwen lang een
adelskritiek, die zich nu eens in een milde, dan weer in een scherpe vorm
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manifesteerde. Deze adelskritiek berustte op de uit de klassieke oudheid
stammende gedachte dat ware adel niet op afkomst en rijkdom behoorde
te berusten maar op een edele geest, en stelde ‘deugdadel’ tegenover ‘ge-
boorteadel’. Geheel in deze traditie staan enkele gedichten van de doops-
gezinde Deventer dichter Jan van der Veen. Uit 1642 dateert de eerste druk
van zijn emblematische bundel Zinne-beelden oft Adams appel. Het motto van
een van de gedichten uit de bundel is dat een edelman zich alleen waarlijk
edel mag noemen, als hij zijn adellijke afkomst met edele werken bevestigt.
Het gedicht zelf luidt als volgt:

De Backers hoort men noyt de semel hoogh berommen,
Schoon die van’t beste zaad of tarruw’ is gekommen,
Onangesien geteelt van deughdelijk geslacht,
Wert van een yeder een onechtelijck geacht.
Een lichten quidam, vol van overdaat gegoten,
Roemt van vereeuwde staat heel Adelijk gesproten;

’t Is waar, maar sijn verweent en snoode leven doet,
Dat hij ontadelt wert, verbastert in het bloet.

24. Die Staet ende beloop der
werldt. Allegorische voorstelling,
gedrukt te Kampen omstreeks 1555.
Oude ridderlijke deugden als edel-
heid, trouw en rechtvaardigheid
worden naar beneden worden ge-
drukt door opportunisme, afgunst
en hebzucht (ingekleurde hout-
snede, 40 × 27 cm; Rijksprenten-
kabinet, Amsterdam)



79

Sijn wel-geboren stam, verheven tot den hemel,
Doet blijken dat hij is van ’t adel zaadt de semel.
Een Jonker sonder deught, een out en gortigh swijn,
En hooghmoet sonder gelt, niet veel bijsonders zijn.126

Waar de kritiek van moralisten in haar uiterste consequentie tot een afwij-
zing van geboorteadel kon leiden, stonden in de perceptie van de edelman
deugd, eer en adeldom echter in een bijzondere, welhaast mystieke relatie
tot elkaar. Hij geloofde dat hij door zijn edele afkomst tot de deugd was
geroepen en dat de deugd ook ‘leerbaar’ was, een natuurlijke aanleg die te
ontwikkelen viel en van generatie op generatie werd overgedragen.127 Swe-
der Schele maakt gebruik van een analogie uit de praktijk van de jacht om
uit te leggen hoe een en ander in elkaar stak:

Dan sulk een habitus ter doget gewonet te sijn van older tot older werdt also bi den ge-
slechtern gelick als gepropagiert end ardet gemeenlick als man bi exempel an den red-
dewinden, legerhunden end anderen jagthunden siehet. Sulx sinnen die olden ersten
geleret end affgerichtet gewest end denselven habitus blifft also bi der aert. Ick hebbe
wall reckels gesehen die ock tot legerhunden endlick met avergroter moite kunden ge-
leret werden, averst dese is niet gelick den die van der aerdt weren.128

Het deugdbegrip fungeerde zodoende tegelijkertijd als morele kern van de
adellijke zelfdefiniëring en als maatstaf bij de beoordeling van gedrag.129

Rovenius vergeleek in zijn Reipublicae Christianae libri duo edellieden die van
het pad der deugd van hun ouders afweken met rot hout dat was voortge-
bracht door een gezonde boom. Een adellijke afkomst beschouwde hij als
een eeuwige uitnodiging tot voortdurende deugd, een verplichting tot het
verrichten van voortreffelijke werken.130 Dit soort ideeën was ook promi-
nent aanwezig in de zich tijdens de zeventiende eeuw ontwikkelende gere-
formeerde panygeriek. Zo schreef de Zwolse predikant Arnold Moonen in
1673 in een lijkdicht voor de officier Arend Jurriën van Haersolte tot Olden-
hof, telg uit een van de machtigste geslachten van het Oversticht:

Gy, bloetverwanten, siert met schilden zyner vaderen
Haersoltes wapen niet, eene ydle en aerdsche pracht,
Maer met de deugden, die in deezen helt vergaderen
Tot hulp en onderstant van’t sterfelyk geslacht.131

Een vergelijkbare aansporing tot de deugd hield historicus Johannes Isa-
cus Pontanus de bloedverwanten van de Gelderse kanselier Gerlach van
der Capellen na diens dood voor. Aardse eer, schoonheid, wellust, adel en
rijkdom worden slechts geboren om wederom te bederven, zo wist hij de
nabestaanden te melden. Alleen de deugd blijft eeuwig bestaan.132
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De gedachte dat adeldom zonder deugd niets waard was, behoorde niet
alleen tot de topoi van moralistische literatuur, maar was ook verankerd
in het adellijk bewustzijn. Het is niet genoeg voor edellieden zichzelf te
verheerlijken in de adeldom van hun geslacht, in hun gouden kettingen en
prachtige namen, aldus Reiner van Dorth in een betoog dat is doortrokken
van flarden uit de klassieken. Een adellijke afkomst was juist een opdracht
tot het blijvend beoefenen van de deugd:

Die dan van onsen Heere Godt dese eere ende glorie ontfangen hebben, behooren sich
soo adelick, eerentfest ende deugentrijck te holden, dat sij oires tijtels, gelucx ende glo-
rie weerdich blijven, ende mede een opsicht ende voorsorge hebben dat sij deselvige
haren naecomelingen naelaten.133

De hoogste afkomst is een kind Gods te zijn, een broeder en erfgenaam
van Christus, erkenden ook de Schimmelpennincks van der Oije in de uit-
voerige deducties waarin zij hun recht op verschrijving op Gelderse land-
en kwartierdagen wilden aantonen. De bedoeling van het omstandige
vertoon van de oudheid van hun adeldom was dan ook niet het inplanten
van een ‘ijdele verwaentheyt’ in de hoofden van het nageslacht. Nee, de
auteurs wilden komende generaties juist aansporen tot dankbaarheid voor
de onverdiende zegen waarmee de Heer hun familie had begenadigd en
daarnaast in hun harten een ijver kweken om in de voetstappen van de
voorouders te treden, ter ere van God en tot dienst aan het vaderland.134

Ook de Scheles wisten zich gewaarschuwd zich niet enkel op hun hoge af-
komst te beroemen. ‘Quid genus est?’, was een vraag die Christoffer Schele
zijn zoon Sweder als spreuk meegaf, toen deze in 1587 naar de universi-
teit van Jena vertrok, ‘Nihil est’, was het antwoord dat hij er direct maar
zelf bij gaf. ‘Nomen virtute paratur et virtus nostros nobilitavit avos’.135 De
oude Schele zelf hield, als we diens stamopvolger mogen geloven, niet op
zijn kinderen in gesprekken en door middel van brieven de totale deugd
(‘virtutem totam’) voor te houden. Diens uitspraken werden vervolgens
weer als gouden uitspraken (‘dicta aurea’) in de huiskroniek genoteerd.136

De Scheles kenden bovendien de opvallende gewoonte om in hun huizen
aansporingen tot de deugd op de muur aan te brengen. Christoffer Schele
bijvoorbeeld liet op de schoorsteen van de nieuwe zaal van Weleveld een
oproep tot soberheid plaatsen.137 Toen hij vele jaren later op huis Welber-
gen ziek in bed lag, schreef hij spreuken op de deur van zijn kamer. Sweder
Schele deed hetzelfde, toen hij dezelfde kamer in 1631 als onderkomen ge-
bruikte voor zijn zoon Christoffer Helmer, nadat deze werd getroffen door
aanvallen van wat men ‘phrenesie’ noemde.138 Eerder had hij boven de deur
van het schooltje van het Weleveld het beroemde citaat uit Horatius’ Car-
mina laten plaatsen om zijn kinderen er aan te herinneren dat woeste ade-
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laars, edelen dus, weliswaar geen zwakke duiven voortbrengen, maar dat,
zodra de zeden tekortschieten, de gebreken het goedgeborene ontsieren.139

Na het overlijden in 1662 van zijn begaafde jongste zoon Rabo Herman,
de bekende staatkundige schrijver, maakte de lijkredenaar gebruik van een
metafoor die feitelijk op hetzelfde neerkomt: een edelsteen ontleent zijn
kracht aan de ader waaruit hij is opgegraven en een vrucht wijkt niet af
van de adeldom van de stam waarvan hij is geplukt, maar een edelsteen
kan de waarde die hij in zich draagt niet bereiken zonder voortdurend te
worden gepolijst.140

Het adellijke deugdrepertoire bood – in ieder geval voor mannen – in de
eerste plaats een ethiek voor het leven, veel minder een moraal die zich
richtte op eeuwig heil.141 Trouw, standvastigheid, vrijgevigheid en groot-
moedigheid waren deugden die traditioneel in hoog aanzien stonden.
Spreuken als ‘Plustot mourir que changer ma pensée’, ‘Sans varier’ en
‘Constant et loyal’ zien we dan ook herhaaldelijk terugkeren in adellijke
alba amicorum en liedboeken. Dapperheid genoot het meeste aanzien,
omdat deze deugd het nauwst aansloot bij de martiale roeping van de adel
en de inzet van alle geestelijke en lichamelijke vermogens van een man
eiste, zoals doodsverachting, zelfbeheersing, uithoudingsvermogen, be-
sluitvaardigheid en leiderschap.142 De zogeheten ‘Overijsselse Wapenkaart’
uit 1663 laat duidelijk zien hoezeer martialiteit de adellijke representatie
beheerste. De kaart toont de wapens van de IJsselsteden en 107 ridderma-
tige geslachten die vanaf 1460 op landdagen waren verschreven. Iedere fa-
milie werd bovendien in rijmvorm sprekend opgevoerd. In deze (uiteraard
fictieve) monologen neemt het heroïsche element een dominante plaats in.
Het geslacht Van Coeverden bijvoorbeeld stelt zich als volgt voor:

Mijn ridderlijcke swaert was altijt root van bloet.
In ’s vijants borst geverwt, ’k heb mannelijck gevochten,
Noch siet men in mijn Stam het out vermaert gemoet,
Wiens klingen d’Arenden in ’t goude wapen brochten.143

Het waren niet alleen jonge edelen die zich aangetrokken voelden tot de
roem die op het slagveld te verwerven viel. Vrijwel de hele wereld van eer
leefde mee als standgenoten dichtbij of ver weg het oorlogstoneel betraden.
Berichten over betoonde dapperheid verspreidden zich doorgaans dan
ook als een lopend vuur onder verwanten en standgenoten. De Zutphense
landdrost Seyno van Dorth berichtte na een aanslag van Spaanse soldaten
op Lochem in 1582 omstandig aan graaf Willem van den Bergh over het
dappere gedrag van diens zonen, die vlakbij de stadspoort waren overval-
len door de vijand. Zij hadden, aldus de landdrost, in de strijd verscheidene
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vijanden gedood en zo dapper en ridderlijk gestreden dat hij beloofde hen
zo lang hij leefde te ‘roemen, laben und preisen’.144 Van Dorth reageerde
zelf vele jaren later bijna verheugd, toen hij van zijn eigen zoon Diederich
vernam dat hij op het slagveld gewond was geraakt door een musketschot.
Nieuwsgierig informeerde hij naar alle bijzonderheden waaronder de ver-
wonding had plaatsgevonden. ‘Ick kan e.l. niet genoechsam schriven’, zo
meldde hij zijn zoon, ‘van die grote fame unde guede renommee als e.l. van
alle menschen attribuiret wordt als sich soe ser mannelick unde treffelick
tegen den viant bewesen to hebben, hetwelcke mij eene grote fruwde is to
horen.’145 Een aantekening van de predikant van het Twentse stadje Goor
in het kerkenboek van de gereformeerde gemeente suggereert dat men ook
daar hartstochtelijk meeleefde met edelen die hun martiale roeping volg-
den. De ‘manhaftten zeehelt’ Reint van Coeverden voer geruime tijd op de
vloot met luitenant-admiraal Michiel de Ruyter en maakte in 1664 en 1665
diens vloottocht over de Atlantische Oceaan mee. Hierbij wist hij zich en-
kele keren te onderscheiden. Toen de vloot op 13 augustus 1665 triomfante-
lijk te Delfzijl terugkeerde, toonde hij zich – hoewel hij ziek aan land was
gekomen – onmiddellijk bereid wederom met De Ruyter naar zee te gaan
en zag hij zich tot plaatsvervangend commandant van een schip benoemd.
In het gevolg van De Ruyter en diens familie reisde hij nog per trekschuit
verder naar Amsterdam, maar daar stierf hij. Zo werd hem het weerzien
onthouden met de achtergeblevenen in Goor, waar volgens de predikant
‘met groot verlangen’ op hem werd gewacht.146

Deze traditionele deugden stonden sinds oudsher op gespannen voet
met de christelijke moraal. In sommige opzichten waren zij zelfs regelrecht
in strijd met elkaar, vooral door de nadruk op concurrerend zelfbewust-
zijn, persoonlijke autonomie en fysiek en uiterlijk vertoon in de adellijke
moraal. De opkomst van humanistische, reformatorische en neostoïcijnse
idealen zouden echter vanaf de late zestiende eeuw de denkbeelden over eer
en deugd een herdefiniëring laten ondergaan. Vooral de hoge waardering
voor overmaat en impulsiviteit lijkt geleidelijk aan naar de achtergrond te
zijn gedrongen ten gunste van noties die verband hielden met matiging
en zelfbeheersing. ‘Verbeiden is een edel deucht’, luidt de eerste regel van
een gedicht dat in 1598 werd neergeschreven in een Gelders album amico-
rum.147 De alba en liedboeken uit deze tijd laten zien dat de deugdidealen
van veel edellieden christelijk gekleurd raakten. Dat is ook in het ‘Stambuch’
van de Scheles het geval. Sweder Schele lijkt weliswaar dapperheid als de
hoogste deugd te erkennen, maar hij ziet uiteindelijk vroomheid toch als
de bron van alle goede daden. Pietas is voor hem niet alleen een virtus, maar
tevens de voorwaarde voor het uitoefenen van alle andere deugden. Dat
blijkt bijvoorbeeld uit het epigram dat hij wijdt aan zijn voorvaderen Rabo
(ii) Schele en diens zoon Johan. Hij laat de vader in dit gedicht uitmunten
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door moed, de zoon door vroomheid. De laatste deugd moet echter niet
minder worden geprezen dan dapperheid, zo verkondigt Schele, want de
deugd schijnt door de eer van de vroomheid zoals de maan dat doet door
de eer van de zon.148 Vroomheid komt voort uit Gods Woord, heet het el-
ders, deugd uit vroomheid, en – aangezien de deugd zelden iemand in ar-
moede laat leven – voorspoed uit deugd. De ware edelman is voor Schele
dan ook de miles christianus, de ridder die strijdt voor het ware, christelijke
geloof. In de loop van de Dertigjarige Oorlog zou hij de Zweedse koning
Gustaaf Adolf als de personificatie daarvan gaan beschouwen.149

Hoewel het met raad en daad bijstaan van vorsten al eeuwen als een adel-
lijke deugd werd gezien, beperkte de betrokkenheid van de meeste edelen
bij het landsbestuur zich in de landsheerlijke en Habsburgse periode tot
het incidenteel bijwonen van landdagen. Met de institutionalisering van de
ridderschaps- en statencolleges en de integratie van de adel in het staatsbe-
stel van de Republiek steeg het prestige van civiele ambtsvervulling sterk.
Een gevolg van het jagen op ambten en commissies was dat dapperheid,
naarmate de zeventiende eeuw vorderde, haar positie als hoogste adellijke
deugd steeds vaker moest delen. In het hiervoor al gememoreerde lijkdicht
voor Arend Jurriën van Haersolte, kolonel in Staatse dienst en gezant naar
de hertogen van Brunswijk en Lunenburg, krijgt ‘staatservarenheid’ als re-
presentant van regeerkunde evenveel lof toegezwaaid als ‘dapperheid’. Zij
vormden, in de gestolde taal van de lijkdichter, de twee zuilen die rijken in-
standhielden.150 Ook andere gelegenheidsdichten stellen ambtelijke dienst
in de Haagse staatsraden gelijk aan militaire dienst in het zadel.151 Aan het
einde van de zeventiende eeuw hadden de meeste riddermatige geslachten
zich in mentale zin nauw verbonden met de Republiek. Het indrukwek-
kende gedenkteken uit 1706 in de Walburgiskerk te Zutphen voor land-
drost Everhard van Heeckeren en zijn vrouw Maria Torck getuigt hiervan
in wit en zwart marmer. Het rijkelijk met kwartierwapens gedecoreerde
monument verheerlijkt dienst aan het vaderland als hoogste deugd. Het
toont onder meer de beeltenissen van de overledenen, een uit zijn as ver-
rijzende feniks en twee opschriften in gouden letters op zwart marmer.
Het eerste opschrift belooft dat de deugd voortleeft na de dood (‘Vivit post
funera virtus’), het ander deelt mee dat het monument is opgericht voor
een familie die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het vaderland en aan
de graafschap Zutphen landdrosten, gezanten bij koningen en vorsten en
aanvoerders in het leger heeft geschonken.152

Niet iedereen omhelsde aan het einde van de zeventiende eeuw dienst
aan het vaderland in het leger en bestuur als hoogste adellijke deugd. De
bewaard gebleven gedichten van Johan van Arnhem, heer van Rosendael,
en Ernst van Reede van de Parkeler laten daar althans niets van zien. Zij
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ontberen iedere vorm van heroïek en ademen vooral religieuze idealen en
een pastorale sfeer. Johan van Arnhem had zijn opvoeding gedeeltelijk bij
predikanten genoten, wat aan de toon van zijn gedichten ook wel te mer-
ken valt. Als landdrost van Veluwe, vertrouweling van stadhouder Willem
iii en liefhebber van kunst en wetenschap stond hij echter óók midden in
wereld en genoot hij het respect van velen.153 Van Arnhems religieuze po-
ezie lijkt dan ook vooral een uitvloeisel te zijn van een door hem gevoelde
spanning tussen ‘wereldlijke eer’ en de ‘ere Gods’, tussen aards en hemels
heil. Die spanning speelde wellicht ook bij de melancholicus Ernst van
Reede, die anders dan Van Arnhem nimmer belangrijke ambten vervulde.
In zijn gedicht ‘Wensch’ beweert hij niet te verlangen naar een gouden ko-
ningskroon, naar met zweet en bloed van medemensen besmeurde rijk-
dom of naar mooie paleizen. Liever is hij een rechtvaardig mens met een
gemiddeld verstand, vrij van melancholie, levend naar Gods heilige wetten,
wonend op het platteland in een bescheiden huis, met wat vee, een paar
jachthonden en aan zijn zijde een deugdzame vrouw:

Soo een wiens sinnen sijn geleyt
Niet op een losse ijdelheyt
Op proncken, spiegelen, palleren,
Maer om het huysgesin verheught
Een wegh te wijsen tot de deught
En alle eerbaerheyt te leeren.154

Deze vrouw hoorde niet alleen haar kinderen de weg naar de deugd te wij-
zen, maar ook haar mans wil te volgen, zolang deze althans redelijk was,
en zij mocht zich nooit obstinaat tegen hem keren. Ernst van Reedes eer-
ethiek mocht dan weliswaar afwijken van de adellijke norm, zijn vrouwe-
lijke deugdidealen pasten geheel binnen het algemene patroon.

De deugdcanon voor de adellijke vrouw had minder dan die voor de man
een standsspecifiek karakter. De belangrijkste vrouwendeugden waren
verbonden met seksualiteit en betroffen schaamte, kuisheid, lijdzaam-
heid, huiselijkheid, ingetogen schoonheid en gehoorzaamheid. Waar het
traditionele eerdenken de man volop ruimte gaf tot het bevredigen van
lustgevoelens, was de vrouw voor alles verplicht haar eerbaarheid te be-
waren.155 De reikwijdte van het deugdrepertoire voor vrouwen valt af te
leiden uit Sweder Scheles idealiserend portret van zijn drie jaar jongere, in
1601 overleden lievelingszuster Wilhelmina. Zij had haar gehele opvoeding
thuis ontvangen, was vlijtig, kuis en gehoorzaam, bijzonder godvruchtig
ook, stil en zwijgzaam, maar volgens haar broer tevens slim en verstan-
dig in zowel geestelijke als wereldlijke aangelegenheden. Bovendien had
zij de gewoonte iedere avond gebeden aan het huispersoneel voor te le-
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zen. Dit deed zij, aldus Schele, met zulk een aandacht dat iedereen zich
hierover verwonderde. Als iemand met haar over trouwen sprak, was haar
antwoord dat God wel zou voorzien hoe zij haar leven zou eindigen.156

Dit portret is weliswaar doortrokken van lutherse vroomheid, maar ver-
toont toch ook grote overeenkomsten met de gedragsmodellen voor ge-
reformeerde en katholieke vrouwen. De predikant Arnold Moonen prees
in 1685 in een lijkpredicatie voor Anna van Bloemendael haar christelijke
nederigheid, haar eenvoud, milddadigheid voor weduwen en afkeer van
hoofse weelde, wulpsheid en hoogmoed als een voorbeeld voor seksege-
noten.157 De katholieke weduwe Anna van Haersolte stichtte in 1638 bij
testament een hofje voor oude vrouwen in de Praubstraat in Zwolle, wat
haar een reputatie over de dood heen verschafte: een opschrift op een be-
waard gebleven portret eert haar als ‘stichterse vant huys, door Godts gra-
tie’.158 Mechteld van Enschate daarentegen liet een heel andere reputatie na:
volgens de overlevering betoonde zij zich ‘boven maeten milde’ en deelde
zij zonder onderscheid des persoons uit aan armen. Steven Gerhard van
Rhemen vertelt het verhaal van een aalmoezenier die tijdens een collecte
voor huisarmen bij haar was gekomen en om een aalmoes had gevraagd.
Mechteld zat tijdens het bezoek aan tafel met een stapel geld en gebaarde
de aalmoezenier een handvol munten te nemen. Toen deze het aanbod
weigerde, schepte zij met haar beide handen zo veel geld van tafel als zij
kon en gooide dat in de collectebus.159 De moraal van deze anekdote zal
zijn geweest dat edellieden een oogje in het zeil moesten houden om te
voorkomen dat hun vrouwelijke verwanten bij het beoefenen van de deugd
der vrijgevigheid al te veel afweken van het juiste midden.

Toch valt het vrouwelijke deugdrepertoire niet uitsluitend vast te pin-
nen op passiviteit, conformisme en onderwerping aan de wil van God en
de familie.160 Net als hun mannelijke standgenoten waren adellijke vrou-
wen bereid zelf hun reputatie te verdedigen en toonden zij een grote ge-
voeligheid als het ging om de vraag wie het recht had om op een bepaalde
zetel te gaan zitten, wie het eerst een vertrek mocht betreden, enzovoorts.
Doorgaans waren zij zich echter heel goed bewust van de grenzen die zij
in acht moesten nemen bij het verdedigen van hun reputatie. Johanna
van Rossem, weduwe van de heer van Dorth, wist dat, toen zij in 1550 na
afloop van de jaarlijkse kermis in Bathmen met haar gevolg werd aange-
houden. De aanhouding was geschied op verzoek van een tante en een
neef en hield verband met een geschil over het graven van turf in een stuk
veen. De vrouwe van Dorth ervoer niet alleen de arrestatie als krenkend,
zo mogelijk nog vernederender was in haar ogen dat het niet de schout
was die de feitelijke aanhouding had verricht, maar een haar onbekende
plaatsvervanger. Zij liet de schout uit zijn huis ontbieden en vroeg hem
met nauwelijks verholen minachting wie hem had geleerd ‘dat gy eynder



86

van adell bij nachtslapender tiit solt laeten besaeten, die hier geërft und ge-
guedt is’. Toen de woordenwisseling vervolgens nog hoger opliep, beet ze
hem toe: ‘Du buer, we ick ein man, ick wolde u leeren woe gy eynder van
adell by nacht solde besetten; ick wolde din lyeff hebben oft gy soldet miin
liiff hebben.’ Toen de gemoederen zo verhit raakten dat een handgemeen
ontstond, liet zij het vechten toch maar over aan haar kok en koetsier. Zij
joegen de schout en zijn aanhang op de vlucht. 161

Doortastend gedrag van vrouwen wekte soms bewondering. In de
verdediging van de reputatie van zijn voormoeder Gertrud von Knehem
roemt Sweder Schele haar als een virago, die haar echtgenoot door haar
spaarzaamheid en daadkracht grote rijkdom bracht. Zij verrichtte haar za-
ken zelf, lezen we in het ‘Stambuch’. ’s Morgens vroeg reed zij te paard over
haar akkers om toezicht op de landarbeiders te houden. Door slecht weer
liet zij zich niet tegenhouden, ‘dan sie brauchte vor den regen ein grossen
breiten hut und rit daher in ihrem dwerszattell wie eine rechte virago’.162

De lof voor vrouwelijk initiatief blijft in het ‘Stambuch’ niet alleen voorbe-
houden aan eerdere generaties. Wilhelmina Schele wordt geprezen voor
haar bijzondere belangstelling voor de landbouw en haar actieve rol – op
aanwijzingen van haar broer overigens – tijdens de aanleg van een nieuwe
tuin bij Weleveld.163 Maar dat de publieke opinie niet veel ophad met al
te doortastend vrouwelijk optreden, blijkt wel uit de slechte reputatie die
Gertrud von Knehem in Osnabrück genoot. Nog tientallen jaren na haar
dood leefde daar de herinnering aan haar voort in allerlei grappig bedoelde
zegswijzen.164 Een virago kon dus worden geprezen om haar mannelijke
inborst, maar liep ook het gevaar postuum belachelijk te worden gemaakt
door haar overschrijden van de grenzen tussen mannelijke en vrouwelijke
deugden.165

5 · e e r e n s t a n d

De persoonlijke autoriteit van een edelman was niet slechts verbonden
met zijn fysieke persoon, met het bloed van zijn voorouders en met de
mate waarin hij handelde naar adellijke deugden, maar ook met de stand
waartoe hij behoorde. Aan het begin van de vorige eeuw stelde de bekende
Duitse socioloog Georg Simmel in zijn hoofdwerk Soziologie zelfs dat alle
eer in oorsprong standseer is.166 Standseer fungeert in zijn theorie als een
integrerend mechanisme en vertaalt zich in een specifieke levensstijl en
in erecodes waarmee een sociale kring zich onderscheidt en afsluit van
andere kringen. De standseer van edelen richtte zich dus allereerst op het
aardse leven. Hun koninkrijk was, zo kunnen we Max Weber nazeggen,
van deze wereld: zij leefden voor het heden, door het exploiteren van een
mythisch verleden.167
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De exploitatie van dat verleden geschiedde in de vorm van een beroep
op historische en religieuze autoriteiten, boven alles op het geloof dat God
in de schepping een standenordening had aangebracht. Dit geloof was tot
diep in de zeventiende eeuw ingebed in een metafysische conceptie van de
werkelijkheid, die zich kenmerkte door een manier van redeneren waarbij
niet zozeer in rationalistische en analytische termen werd gedacht, maar
veel meer in analogieën, beelden en correspondenties. De cosmos kende
in deze werkelijkheidsbeleving een logische orde, reikend van de levenloze
materie en de laagste wezens tot aan de engelen en de troon van God. Met
die opklimmende ordening in de natuur correspondeerde de hiërarchi-
sche indeling van de menselijke samenleving.168 ‘God is een god van order’,
schreef Steven Gerhard van Rhemen tot Rhemenshuizen in een boek met
het opschrift ‘Olde actens’, waarin hij vooral genealogische aantekenin-
gen maakte, maar ook verscheidene losse uitspraken over adel en adeldom
noteerde. In het citaat klinkt bovenal de echo van Paulus’ eerste brief aan
de Korintiërs door. ‘De Schrift maeckt onderscheit van personen’, voegde
Van Rhemen hier dan ook terecht aan toe. Adeldom was een staat van
hoogheid en preëminentie in regering, door God aan bepaalde personen
verleend om recht en gerechtigdheid te handhaven.169

25. De standen in de wereld, afgebeeld in de in 1617 uitgegeven Nieuwen jeuchtspiegel van Zacharias
Heyns. Links de Dood, met als spreuk ‘Ich todt euch alle’ (gravure, 10 × 13 cm; Koninklijke Bibliotheek,
’s-Gravenhage)



88

Van Rhemen heeft deze opmerkingen niet uitgewerkt tot een samen-
hangend betoog en dus resten ons slechts een paar losse aantekeningen
van zijn hand, aangevuld met citaten uit het werk van anderen. Er bestond
echter een lange traditie als het ging om de adellijke standslegitimatie.170 Al
vroeg in de Middeleeuwen had zich een vertoog over de standenordening
ontwikkeld volgens welk de geestelijkheid, de adel en de derde stand ieder
een eigen taak in het leven hadden te vervullen. In de zestiende en zeven-
tiende eeuw probeerden theologen en andere geleerden weliswaar meer
verfijnde indelingen te ontwikkelen die beter aansloten op de maatschap-
pelijke werkelijkheid, maar ook deze bleven voortbouwen op de grondge-
dachte van een door God ingestelde standsongelijkheid.171 Philippus Rove-
nius verkondigde in zijn Republicae Christianae libri duo uit 1648, net zoals
velen voor hem hadden gedaan, dat iedereen een eigen taak had binnen de
standenordening en gaf vervolgens een overzicht van het nut en de plich-
ten van de verschillende standen – om zich in de rest van zijn betoog te
verliezen in de jammerklacht dat maar weinig mensen leefden volgens hun
roeping en dat zij daardoor de ordening van de wereld verstoorden. De
adel nam (bijna vanzelfspekend) in het schema van Rovenius een eerste
plaats in.

De apostolisch vicaris betoonde zich bijzonder negatief over het ge-
wone volk: het leefde als dieren, was ongehoorzaam en wilde God niet
dienen.172 Geleerden met een minder gunstig oordeel over de adel deelden
deze mening over de laagste standen. De Drentse predikant en geschied-
schrijver Johan Picardt bijvoorbeeld, die zich meer dan eens beklaagde over
de verachting waarmee kerkdienaren door edellieden werden bekeken en
meende dat in het verleden heel wat edelen zichzelf met tirannie, geweld en
roofzucht op het schild hadden geheven, sprak over ‘geringe en verachtede

26. Gedenkbord op huis Almelo, vervaardigd in
opdracht van Zeger van Rechteren, heer van Al-
melo, 1662. Het Latijnse opschrift vermeldt dat
het huis is gebouwd als een veilig toevluchtsoord
voor landlieden en stedelingen (foto H. Westerink)
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handt-wercke’ en ‘slaafsche ambachten’.173 Dergelijke sentimenten leefden
zo mogelijk nog sterker onder edelen. De lagere standen werden in hun
ogen door heel andere drijfveren bewogen dan de hogere. Zo liet een Gel-
ders edelman in 1717 tijdens een gerechtsgeding voor een Twents gericht
over het al dan niet betalen van kostgeld over de ‘inegaliteit van personen
en staet’ verklaren, dat alles wat voor ‘mediocre menschen’ van toepassing
was, niet gold voor ‘luiden van rang en groote middelen’, aangezien de eer-
sten door ‘chicanes’ en de laatsten door ‘edelmoedigheit’ en ‘genereusiteit’
werden geregeerd.174 Deze perceptie sloot paternalistisch mededogen met
de noden van de lagere standen overigens zeker niet uit. Toen Ermgard van
Wisch in 1564 aan Maria van Nassau verzocht haar echtgenoot te vragen
een door tegenspoed geplaagde molenaar met clementie te behandelen,
voerde zij hiervoor als argument aan dat alle regerenden vanwege God en
de eerbaarheid verplicht waren niet het verderf van hun arme onderzaten
na te streven, maar juist hun heil en welvaart.175

Slechts enkele edellieden zagen zich geroepen een historische of theore-
tische onderbouwing van standsongelijkheid en van het adellijke recht op
voorrang op schrift te stellen. Het zal geen toeval zijn dat de twee belang-
rijkste pogingen om de eigen standspositie te legitimeren (het werk van
Sweder Schele en Reiner van Dorth) dateren uit het einde van de zestiende
en het begin van de zeventiende eeuw, toen de religieuze en politieke radi-
calisering van de Opstand en vervolgens de oorlog op het platteland tus-
sen Staatse en koninklijke troepen de natuurlijke hiërarchische orde in de
oostelijke gewesten omver dreigden te werpen. In 1580 al was de adellijke
bezorgdheid hierover zo hoog opgelopen, dat graaf Willem van den Bergh
de pas ingestelde Nadere Unie ervan beschuldigde oude adellijke geslach-
ten uit te willen roeien en te streven naar het invoeren van een democrati-
sche regeringsvorm naar voorbeeld van het Zwitserse eedgenootschap.176

Angst voor de allesverwoestende werking van de oorlog en ineenstorting
van standenhiërarchie valt ook af te lezen uit Reiner van Dorths ‘Quartier-
buch’ uit 1582, dat begint met een klacht dat de oorlog op veel plaatsen in
Gelderland adellijke stamhuizen, oudheden en herinnering aan verwant-
schappen wegvaagt. In korte hoofdstukken geeft Van Dorth vervolgens
enkele beschouwingen over de oorsprong van de adel:

Want die van adel wierden eertijts om hare eerlike daden uijt den anderen volcke af-
gescheiden, doe de Hoochste Heer de volckeren scheide, doe hij de Adams kinderen
verdeilde, ende daer her wordt de adeldom gerekent van den deuchtsamen olderen nae
verhandtreickinge des vleischeliken oorsproncx; welcke vleischlike adeldom brengt
een vermeereringe des lofs, want het met adelheit der seden verciert wort.177

Evenmin als de aantekeningen van Reiner van Dorth zijn de denkbeelden
van Sweder Schele oorspronkelijk te noemen. Feitelijk gaat het bij hen bei-
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den om overgenomen denkbeelden van humanistische geleerden, waarbij
voor Schele bovendien nog geldt dat zijn standenleer zijn Osnabrückse
achtergrond verraadt. Net als Van Dorth plaatst Schele de oorsprong van
de hiërarchische ordening van de wereld in een mythisch verleden. God
heeft na de Schepping uit alle mensen de verstandigsten, dappersten en
vroomsten tot koningen en vorsten gekozen en zij konden de last van het
regeren echter niet alleen dragen en daarom kregen zij dienaren en ambts-
lieden toegewezen. Koningen, vorsten, dienaren en ambtmannen hebben
hun kinderen, aldus Schele, een betere opvoeding gegeven dan anderen,
zijn om die reden aan de regering gebleven en staan aan het begin van de
adel. De aldus ontstane ongelijkheid is ingevoerd om het bestwil van ieder-
een; want evenmin als ossen in staat zijn om andere ossen te drijven, kun-
nen mensen worden geregeerd door gewone mensen.178

In de maatschappelijke ordening onderscheidt Sweder Schele, zoals
gebruikelijk, een nherstand, een wherstand en een lehrstand. Samen omvat-
ten zij zeven orden, die ieder een eigen functie en roeping hebben. Tot
de nherstand rekent Schele allereerst de boeren (agricolae). Zij vormen het
fundament van de standenhiërarchie, omdat de eerste mens al de grond
bewerkte waaruit God hem had geschapen. Alle andere standen komen
uit de boerenstand voort. Ambachtslieden (artifices) verwerken wat boe-
ren verbouwen, vervolgens verhandelen kooplieden (mercatores) wat boe-
ren verbouwen en ambachtslieden vervaardigen. Deze drie laagste orden
brengen rijke renteniers voort, mensen dus die niet meer met hun eigen
handen hoeven te werken en door deugd, bekwaamheid en rijkheid tot ho-
gere orden kunnen opklimmen. De wherstand deelt Schele eveneens in drie
orden in: edelen (nobiles), vorsten en heren (principes et domini), en keizer
en koningen (caesar et reges). Vorsten en heren regeren onder bescherming
van keizer en koningen hun onderdanen, terwijl edelen van eerstgenoem-
den afstammen of hen met raad en daad hebben bijgestaan – als dank
daarvoor zijn hun geslachten in de adelstand opgenomen.179 De lehrstand
ten slotte bestaat uit de orde van de geestelijken en geleerden (sacerdotes et
doctores), waartoe Schele iedereen rekent die is belast met het leren van de
Waarheid, tot en met schoolmeesters toe. Van de zeven orden is de adel
volgens Schele de middelste en dientengevolge ook de meest gelukkige, als
zijnde ‘niet to hog, ock niet to leeg’.

De verschillende orden zijn weliswaar principieel ongelijk maar wel van
elkaar afhankelijk, wat de harmonie en gerechtigheid onder de mensen
waarborgt en de aarde draaiende houdt: de nherstand voedt alle standen;
de wherstand verdedigt het recht en de kerk opdat de lagere orden in vrede
kunnen werken en het geloof wordt beschermd; beide standen vervullen
hun taak onder toezicht van de lehrstand. Zolang iedereen in rust en vrede
het werk kan verrichten waartoe hij is geroepen, gaat het goed in de we-
reld:
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Wan die buer fri op zijn acker gaet,
Die koepman seker zijn reisz anslaet,
Den edeldom from ock wall regert
Ende sin fursten hefft lieff end werdt,
So gaet het wall to in den lande.
Help Gott met gnad to sulken stande.180

Verkeerd gaat het daarentegen zodra de mensen zich niet meer willen
schikken in de standenordening. Dan heersen chaos, anarchie en zonde.181

Teneinde zijn eigen kinderen en dienaren hiertegen te waarschuwen over-
woog Schele in 1629 om in de tuin van zijn huis Welbergen een afbeelding
te hangen van twee concentrische cirkels. Tussen de cirkels moesten de
namen van de zeven orden worden geschreven en binnen de kleinste cirkel
een in het Latijn gestelde mededeling dat in de wereld alle arbeid en alle
standen in een kring terugkeren en een aansporing zich te schikken in de
goddelijke orde.182

Dit soort angstbeelden en aansporingen vond steun in de Schrift. Deze
bevatte immers, zoals de Drentse drost Elbert Antony van Pallandt schreef,
talloze voorbeelden van wat er te gebeuren stond als mensen opstonden
tegen de goddelijke ordening. Er zou dan niet langer onderscheid bestaan
tussen heren en knechten en tussen priesters en volk.183 Maar waar men
in het algemeen inbreuken op de bestaande orde afwees en meende dat
het slecht zou staan met de wereld wanneer bijvoorbeeld de boer preten-
deerde edelman te zijn of de edelman vorst, erkende men in de regel – Swe-
der Schele deed dat althans – dat maatschappelijke stijging rechtmatig
kon zijn: ‘also mugen dapfere ingenia auch von geringen leuten auffkom-
men, wan sie sich wissen zu schiecken und das gluck dienen will.’184 Zelf
noemde Schele als voorbeelden de zeeheld Piet Hein en de Bredevoortse
gouverneur Wolf Mislich, die roem had verworven bij de gelukte aanslag
op Wesel in 1629. Beiden waren van boerenafkomst. Scheles ogenschijnlijk
nuchtere oordeel over hun komeetachtige opkomst luidde dat homines novi
dikwijls uitblinken en dat iedere adel een beginpunt heeft.185 In deze wel-
willendheid stond hij niet alleen. Hoewel nieuwkomers die met geld aan-
zien probeerden te kopen, doorgaans met bevreemding, scepsis en afgunst
werden bekeken, bestond er in het adellijke eerdenken wel degelijk ruimte
voor de gedachte dat mensen op grond van eigen verdienste een rechtma-
tige aanspraak konden maken op erkenning door de gemeenschap van
eer. In de praktijk was dit het makkelijkst voor succesvolle officieren, die
in hun waarden, uiterlijk en levensstijl het dichtst stonden bij wat edelen
als eervol beschouwden. Bovendien waren veel edelen – althans degenen
van de protestantse denominaties – doordrongen van de christelijke no-
tie dat de standenhiërarchie alleen betrekking had op het aardse leven. In
het ‘Stambuch’ van de Scheles lijken verwijzingen naar een hiërarchische
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structuur van het hiernamaals te ontbreken. Zelfs in deze wereld is een
edele afstamming, wanneer het leven in duigen valt, een twijfelachtige eer,
zo heet het ergens.186

Hier stuiten we op een ongerijmdheid in de adellijke standslegitima-
tie. Het standsdenken beriep zich weliswaar op de wil van God, maar de
Schrift bevatte ook teksten die met het geloof in ongelijkheid in strijd wa-
ren.187 De dood werd bovendien geacht de standsonderscheidingen weg te
wissen: ‘Tredt hir bi ende segget mi wi dat hir bur ofte edelman si’, luidt
een weinig uitnodigende tekst uit 1633 op een steen uit een knekelhuis,
die later werd ingemetseld in de toren van de hervormde kerk van Gees-
teren.188 Steeds opnieuw werden edelen er door predikanten, priesters en
standgenoten aan herinnerd hoezeer hun aardse statuur op lemen voeten
rustte. In een rouwgedicht op het overlijden van Johan Herman Nagell uit
1698 heet het:

Hier ziet ghij hoe de dood ontsiet geen Ridderschappen
Maar koomd ook in ’t paleis der Aardsche Goden stappen.189

27. Standenschema’s in het ‘Stambuch’ van Sweder Schele, met tussen de concentrische cirkels de ver-
schillende standen, 1629 (Historisch Centrum Overijssel, Zwolle)
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Sommige edelen gaven op hun sterfbed nadrukkelijk te kennen zonder
pracht en praal begraven te willen worden – dit terwijl een begrafenis in de
adelscultuur gewoonlijk werd aangegrepen als mogelijkheid om de achter-
blijvers nog één keer, als het ware over de dood heen, te overtuigen van de
grootsheid van de overledene. De calvinistische Hermina van Langen van
het huis Oosterhof te Rijssen liet, nadat zij met haar zuster Johanna een
gezamenlijk testament had opgesteld, aan haar laatste wil nog een codi-
cil toevoegen dat heraldisch statusvertoon verbood. Zij bepaalde dat haar
doodskist verstoken diende te blijven van wapenschildjes en verordende
tevens dat het familiewapen dat tijdens haar begrafenis voor de lijkstoet
werd meegedragen, niet te groot mocht zijn.190 Ook Steven Gerhard van
Rhemen was zich, ondanks zijn obsessieve belangstelling voor genealogie,
heraldiek en andere adellijke parafernalia, terdege bewust van de ijdelheid
van alle dingen en gaf in 1655 in een testament te kennen dat zijn begrafe-
nis zonder enig uiterlijk vertoon diende plaats te vinden.191 Met dergelijke
beschikkingen legden edelen als het ware hun aardse waardigheid af om
de dood in alle nederigheid tegemoet te kunnen treden. Het is evenwel
zeer onwaarschijnlijk dat deze religieuze deemoed twijfel aan de adellijke
roeping op aarde impliceerde, want onderwerping aan de door God inge-
stelde orde werd noodzakelijk geacht om na de dood eeuwig te kunnen
leven. Hiervan getuigen niet alleen de huisgebeden die Sweder Schele dage-
lijks op Weleveld en Welbergen liet bidden, maar ook een in 1659 gepubli-
ceerd ‘Morgen-offer’, dat elke ochtend werd uitgesproken op huis Almelo
door Zeger van Rechteren met zijn echtgenote en dienstpersoneel. ‘Zegen
dit huys-gesin van den grootsten tot den minsten’, heet het in dat gebed,
nadat eerst is gebeden voor de christelijke overheden:

Zegen het, o Heer’ met Uw’ genade en vrede. Laat sijn Hoog-Edel-Gestrengheid en
Mevrouw’ daar in regeeren na Uw’ Woord en de dienstboden ghehoorsaam zijn als
dienstboden Christi. Laat elk een van ons daar in van U bemind worden en’t werk sij-
ner beroepinge getrouwelijk waarnemen, gedenkende dat wij alle te samen van alle
ons bedrijf selfs tot een ijdel woord toe aan U rekenschap sullen moeten geven en van
U loon na werk ontfangen wanneer wij ten jongsten dage verschijnen sullen voor U
onsen God.

Ter afsluiting baden de heer en vrouw des huizes vervolgens samen met
het dienstpersoneel een onzevader. Iedereen behoorde in dit leven dus aan
zijn standsroeping te gehoorzamen, als hij wilde dat zijn ziel na de dood
met God zou worden verenigd.192

Deze standsroeping liet zich vrijwel onafgebroken horen, want adellijke
eer manifesteerde zich op ieder moment van het publieke leven: lichaam,
houding, handelingen, gebaren en rituelen behoorden uitwendige tekenen
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van adeldom te zijn en de hiërarchische ordening van de maatschappij te
weerspiegelen. Samen vormden al deze conventies een specifieke levens-
stijl ofwel ‘staat’ waaraan eenieder die tot de eergemeenschap van edelen
wilde behoren, zich diende te conformeren en waarin zich tegelijkertijd de
standseer van de adel manifesteerde. Wat het voeren van een adellijke staat
nu precies omvatte, laat zich niet helemaal eenduidig vaststellen en ver-
schilde bovendien van geval tot geval en al naar gelang de plaats die men
binnen de standshiërarchie innam.193 Een hoog edelman of een drost was
tot een veel meer representatieve levensstijl verplicht dan een weinig op de
voorgrond tredende riddermatige of een alleenstaande vrouw. Het ideale
leven naar ‘adellijcke qualiteit’ suggereerde, zo valt op te maken uit een
proces dat in 1650 en 1651 voor het Hof van Gelre werd gevoerd, het wonen
in een representatief huis, het bezit van landerijen, paarden en karossen,
het onderhouden van een jachtequipage, het bijwonen van landdagen, het
uitwisselen van vriendschappelijkheden met andere edelen, het ontvan-
gen van uitnodigingen voor begrafenissen van naburige standgenoten, het
meegeven van een bruidsschat aan dochters, het zenden van zonen als
page naar hoven ter voltooiing van hun opvoeding, enzovoorts.194 Een mi-
nimumeis was dat een edelman zich in rijkdom, levenswijze en normen
wist te onderscheiden van zijn onedele omgeving en zich onthield van
handnijverheid, kleinhandel en het eigenhandig bewerken van zijn land.
Wie hier niet in slaagde, moest er rekening mee houden dat vroeg of laat
zijn adellijke staat werd betwist. Dit laatste blijkt wel heel duidelijk uit een
proces dat 1641 werd aangespannen tegen Johan de Baecke, een edelman uit
een aan lager wal geraakte Veluwse linie van een Overijssels riddermatig
geslacht.

Johan de Baecke had weinig geluk in het leven. Hij moest het doen met
wat land en een paar ossen, twee keer verloor hij een echtgenote aan de
dood, zijn derde vrouw werd krankzinnig en sleet haar laatste jaren op-
gesloten en vastgebonden in huis. Ook zijn zoon Willem was niet hele-
maal in orde. Hij liep in eenvoudige kleren rond op de ouderlijke boerderij,
mestte de stal en deed ook ander knechtswerk. Tegenover de buitenwereld
probeerde de oude De Baecke zich evenwel goed te houden. Hij beweerde
dat verschillende rijke edelen naar de hand van zijn dochter Hermanna
dongen. De enige vrijer die echter daadwerkelijk kwam opdagen, was
een boerenzoon die erin slaagde haar het bed in te lokken, haar zwanger
maakte en een heimelijke trouwbelofte van haar wist los te krijgen. Op
een dag werden de twee op heterdaad betrapt door de zwakzinnige broer
van het meisje. De Baecke werd ingelicht en stelde alles in het werk om
het huwelijk tegen te houden. Hij had hiermee weinig succes: de dochter
ontvluchtte het ouderlijk huis en trouwde in Zwolle. De Baecke liet het
er echter niet bij zitten en wilde haar onterven. De kwestie nam een voor
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hem ongunstige wending, toen zijn dochter de adeldom van haar familie
ontkende om aan te tonen dat er geen sprake was van een standsongelijk
huwelijk. Het meisje beweerde allereerst dat de praatjes van haar vader als
zouden er edelen naar haar hand hebben gedongen alleen maar waren be-
doeld om vrijers van lagere stand af te schrikken en om haar langer in huis
te houden en zwaar huishoudelijk werk te laten verrichten. De verhouding
tussen haar verloofde en haar vader was aanvankelijk goed geweest: zij
hadden regelmatig samen in haar ouderlijk huis tot diep in de nacht zitten
drinken, zingen en gokken. De Baecke zou bovendien hebben toegelaten
dat de boerenzoon zijn dochter in het openbaar kuste. Hermanna bracht
getuigen naar voren die haar beweringen ondersteunden en verklaarden
dat De Baeckes vader en grootvader boeren waren geweest en zich nooit
voor jonker of edelman hadden uitgegeven. Hermanna en haar broer
Willem waren altijd eenvoudig gekleed geweest en verrichtten smerig en
nederig werk in de huishouding en op de boerderij. De oude De Baecke
schetste echter een heel ander beeld. Hij beweerde dat hij mooie landerijen
bezat en zijn dochter altijd naar haar adellijke kwaliteit had onderhouden,
wat inhield dat zij van hem mooie kleren en sieraden had gekregen. Hij
benadrukte tevens dat in zijn verhouding met de vrijer van zijn dochter
nimmer sprake was geweest van gelijkwaardigheid. Hij had nooit met hem
een nacht zitten doordrinken – wel had hij eens met zijn arbeiders een
halve ton bier leeggedronken, maar dan alleen om ze tot harder werken
aan te sporen. De aantijging als zouden zijn vader en grootvader zelf op
het land hebben moeten werken, achtte hij niet ter zake doende omdat dit
in een tijd van oorlog was gebeurd.195 De Baecke werd uiteindelijk door
het Gelderse Hof in het gelijk gesteld. In september 1641 kreeg hij toestem-
ming zijn dochter te onterven.196 Zijn dochter Hermanna verdwijnt na het
proces uit beeld, maar het ligt voor de hand dat zij door de keuze voor een
boerenzoon haar adeldom feitelijk opgaf.

Een standsongelijk huwelijk leidde voor vrouwen wel vaker tot een
abrupt verlies van standswaardigheid en verstoting uit de adellijke eerge-
meenschap. Indien men echter minder doelbewust en minder aanstoot-
gevend tegen de standseer zondigde, duurde het meestal veel langer vóór
men de toegang tot die gemeenschap verloor. Zo wist de linie Hofstede
van het Sallandse riddermatige geslacht Blanckvoort haar edele staat na
het verdwijnen uit de ridderschap nog een generatie lang te rekken. Arend
Blanckvoort, de stichter van deze tak, had als jongere zoon bij de verdeling
van de goederen van zijn ouders met slechts weinig genoegen moeten ne-
men. Als enige van de familie ging hij niet over tot de Gereformeerde Kerk.
Hij vocht in het leger van de aartshertogen, bezocht landdagen van de
vijand en huwde een dochter uit een verarmd adellijk geslacht. Hierdoor
lukte het hem niet zijn ongunstige uitgangspositie om te buigen en kwam



96

hij in de periferie van de Sallandse eergemeenschap terecht. De volgende
generatie deed het nog veel slechter: zoon Lubbert Blanckvoort slaagde
er niet in een standshuwelijk te sluiten en trouwde rond 1660 een vrouw
van niet-adellijke komaf. De enige zoon uit dit huwelijk werd opgevoed bij
een ver familielid en vestigde zich later als volwassene in Zwolle, waar hij
als bakker in zijn levensonderhoud trachtte te voorzien en Herman(nus)
Lubberts van de Hofstede werd genoemd. Het verlies van zijn adellijke ge-
slachtsnaam en de aanname van een patroniem lijkt het eindpunt in het
langzame afglijden van deze tak van het geslacht Blanckvoort te symboli-
seren.197

Geldgebrek en zelfs de dreiging van regelrechte armoede hoefden dus
niet onmiddellijk te leiden tot derogatie ofwel verlies van adeldom. Door
tegenslag waardig te dragen wist menig oudere, alleenstaande vrouw zich
in haar stand te handhaven, ook al had het leven voor haar inmiddels ie-
dere glans verloren. Een dergelijke stille armoede kenmerkte de laatste
jaren van de ongetrouwde Josina Agnes van den Clooster, die rond 1700
met een eveneens ongehuwd gebleven zuster aan de rand van het adellijke
milieu was komen te verkeren. Het besef van haar eigen oude riddermatige
afstamming en de ellendige positie waarin zij zich desondanks bevond,
lieten haar met afgunst en bijtend sarcasme kijken naar anderen die het
wel voor de wind ging, hoewel zij van veel mindere komaf waren dan zij-
zelf. Zo ergerde zij zich mateloos aan het parvenuachtige gedrag van de
Von Patkulls, een rentmeestersfamilie met een dubieuze status. ‘Patkul is
weer na Piermont met sin ouste soontin, met een kots met 4 parde en 2
bagasiwagens, ieder met 6 paerden’, merkte zij in 1716 op. ‘Ieder gek werckt
sin kuren.’198 Terwijl de ster van de Von Patkulls steeg, zag zij steeds min-
der standgenoten en kwam zij soms wekenlang het huis niet meer uit. Zo
werd zij niet uitgenodigd op de bruiloft van de vrouwe van Westerveld. De
oude freule ervoer dit als een belediging, vooral omdat zij had vernomen
dat een of andere bastaard wél een uitnodiging had ontvangen: ‘Maer het
staet soo voor de weerelt. Ick weet niet dat wij ons oyt quaellick hebben
gekomporteert, dat de vrinden ons niet willen kennen. Dat wij niet veel
hebben, is mij self leet genog.’199

Josina Agnes van den Clooster stierf uiteindelijk in armoede. ‘Se leit in
een leedikant soo ellendieg off se van den armen leeven’, schreef een verre
nicht die haar op haar sterfbed bezocht. Een eerder aanbod van dezelfde
nicht om haar een nieuw behangsel te geven, had zij evenwel resoluut
van de hand gewezen, in een poging haar adellijke waardigheid te behou-
den.200

De adellijke standseer manifesteerde zich behalve in een specifieke manier
van leven en vormgeving van het bestaan tevens – en zelfs in toenemende
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mate – in een corporatieve vorm: de ridderschap. Het recht op verschrij-
ving als riddermatige op de landdag werd door edelen, samen met bepaalde
vormen van belastingvrijheid, juridische privileges en jachtgerechtigdheid,
als een beloning voor hun roeping in de wereld beschouwd en als een ma-
nifestatie van hun adellijke eer en standswaardigheid. De oorsprong van
de ridderschappen plaatsten zij doorgaans in een mythisch verleden. Zo
beweerde Sweder Schele dat de ridderschap in Overijssel al vóór de op-
komst van de IJsselsteden regeerde en schreef hij met trots dat in de nabij-
heid van de Oversticht geen land te vinden was waar de ridderschap meer
privileges had.201

Dit was een wel zeer idealiserende kijk op het verleden, want in de vijf-
tiende en zestiende eeuw domineerden Deventer, Kampen en Zwolle in de
Staten en gedroegen de edelen uit de verschillende kwartieren zich nogal
eens als een ongeregelde bende. Vaak bleven zo veel jonkers weg van de
landdag, dat op de aansluitende rechtdagen nauwelijks op een fatsoenlijke
manier recht kon worden gesproken. De belangstelling van degenen die
wel kwamen opdagen, ging in de regel meer uit naar het bevestigen van
oude en aangaan van nieuwe vriendschapsbanden, dan naar het zich on-
derwerpen aan de routine van bestuurskwesties of het meewerken aan
voorstellen tot een doelmatiger besluitvorming. Voorstellen daartoe frus-
treerden zij doorgaans met een beroep op oude rechten – dit tot ergernis
van de steden.202 In het hertogdom Gelre ging het er niet veel anders aan
toe. Net als in het Oversticht waren het hier de hoofdsteden die op land-
dagen een leidende rol voor zich opeisten, ook al omdat de eerste edelen,
de bannerheren, zich het liefst zo ver mogelijk van de andere standen hiel-
den.203 In het Kwartier van Arnhem lieten veel edellieden tijdens landdagen
verstek gaan, wat veel ergernis opriep en de kwartiershoofdstad eens naar
voren deed brengen dat, terwijl haar afgevaardigden hun best deden de za-
ken tijdens vergaderingen zo snel mogelijk af te handelen, de jonkers liever
gingen wandelen, balspelen of drinken in de herberg.204 Op de jaarlijkse
zittingen van het Veluws landgericht vertoonden zich ook al nauwelijks
edelen, zodat het meestal op het platteland gegoede stedelingen waren die
als oordeelsmannen optraden.205 Toen de oorlog rond 1580 het normale
leven steeds sterker begon te ontwrichten, liep het adellijke landdagbe-
zoek nog verder terug. De meeste jonkers vluchtten naar het buitenland,
namen hun intrek in de IJsselsteden of probeerden zich met brieven van
sauvegarde op hun havezate te redden. Uit Twente verscheen twaalf jaar
lang op de drost na zelfs geen enkele edelman meer op landdagen. Toen de
Overijsselse Staten in 1597 in Twente zonder medeweten van de kwartiers-
ridderschap een nieuwe belasting invoerden, raakten edelen in paniek en
verspreidde zich het gerucht dat de IJsselsteden een complot smeedden om
de adel uit te sluiten van de regering, te verdrukken en uit te roeien.206
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De worteling van de adellijke standslegitimatie in een geïdealiseerd, my-
thisch verleden maakte dat de adel doorgaans snel de neiging had te grij-
pen naar woorden als achterstelling, onderdrukking, of ondergang om het
heden te duiden.207 Rond 1600 lijkt het verlies van de adellijke rechten ech-
ter een reëel gevaar te zijn geweest. Toen bij de ingang van het Twaalfjarig
Bestand in 1609 weer meer edelen op Overijsselse landdagen begonnen te
verschijnen, bleken er tussen Ridderschap en Steden grote tegenstellingen
te bestaan op het punt van de toelating van jonkers in de statenvergadering,
het recht van vrijing door riddermatigen, het beheer van de geestelijke goe-
deren en de soevereiniteitskwestie (de vraag op wie de soevereiniteit in het
gewest was overgegaan na de afzwering van de koning). Het punt van de
admissie werd weliswaar met de totstandkoming van een reglement en de
uitsluiting van katholieke edelen opgelost, maar de andere kwesties ble-

28. De eendracht van de Staten van Overijssel, verbeeld in 1663. In het cartouche de wapens van de drie
hoofdsteden, daaronder het wapen van de ridderschap (gravure; Historisch Centrum Overijssel, Zwolle)
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ven hangende en versterkten onder de riddermatige adel het besef dat het
noodzakelijk was voortaan sterker als corporatie op te treden. In 1610 en
1612 ondertekenden meer dan vijftig edelen een verbond waarbij zij beloof-
den elkaar bij te staan tegen de drie hoofdsteden in de kwesties van de gees-
telijke goederen, de soevereiniteit en ‘alle andere bij haer gepleechde ende
voergenomene turbatien’, en zich bij stemmingen te conformeren aan het
standpunt van de ridderschap.208 In Gelderland heerste in deze tijd even-
eens een sterk anti-stedelijk sentiment onder riddermatigen. Alexander
van der Capellen schreef aan het begin van de jaren 1620 de verhandeling
‘De ambitione populari supra nobiles’, waarin hij inging op de angst van
veel edelen dat de steden ernaar streefden de adel aan zich te onderwerpen
en de landsregering naar zich toe te trekken. Van der Capellen meende zelf
dat het merendeel van de burgerij de ridderschap met een scheef oog aan-
keek en dat de macht van de burgers dagelijks toenam, en die van de edelen
verminderde.209 In Van der Capellens eigen kwartier zorgde de verschrij-
ving van edelen voor hoogoplopende emoties tussen de twee standen in
de statenvergadering. Pas in 1663 zouden Ridderschap en Steden het eens
worden over een reglement.210

In Overijssel sloten Ridderschap en Steden datzelfde jaar een overeen-
komst over de verdeling van de voormalige geestelijke goederen en de soe-
vereiniteit over het gewest. De verhouding tussen de twee Statenleden bleef
echter breekbaar. Kort voor de totstandkoming van de overeenkomst had
zich nog een incident voorgedaan waarbij een kwestie die op het eerste
gezicht slechts de rechten van de heer van Almelo dreigden te verkorten,
heel adellijk Twente in beweging bracht. In november 1662 werd Zeger van
Rechteren door de Deventer magistraat gegijzeld omdat hij weigerde het
recht van beroep van Almelo op de IJsselstad te erkennen. Met zijn echtge-
note werd hij dagenlang vastgehouden in de achterkamer van een herberg,
waar vier stadsdienaren de toegang bewaakten en twee andere dienaren
in de kamer zelf de wacht hielden. Deze laatsten weigerden zelfs het ver-
trek te verlaten, wanneer Van Rechterens vrouw zich bij het naar bed gaan
ontkleedde.211 Standgenoten reageerden geschokt op deze vernedering.212

Het ging hier immers niet alleen om een schoffering van de persoon van
Van Rechteren en de door hem gepretendeerde rechten van de heerlijk-
heid Almelo, maar ook om een inbreuk op een privilege dat de gijzeling
van riddermatigen in Deventer verbood – en dus om de eer van een hele
stand, omdat vanuit adellijk perspectief één edelman alle edelen vertegen-
woordigde. Van Rechteren slaagde er al snel in om zijn standgenoten op de
mogelijke implicaties van de gijzeling te wijzen. Op 19 november namen
de Twentse jonkers een resolutie aan die stelde dat de gevangenname de
gehele ridderschap raakte.213 De Deventer burgemeester die als de kwade
genius van de affaire werd gezien, diende de toegang tot de statenvergade-
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ring te worden ontzegd en zou geen zitting in een gewestelijk college meer
mogen nemen vóórdat hij genoegdoening had gegeven.

Momenten waarop edelen onderlinge geschillen terzijde schoven, de
rijen sloten en zich omwille van hun standseer gemeenschappelijk teweer-
stelden tegenover een boze buitenwereld, vormden een tegenwicht voor
de factieuze tegenstellingen, rangconflicten en andere vormen van onenig-
heid die zo vaak een stempel drukten op het adellijke leven van alledag.
Veel belangrijker dan dit soort incidenten voor de interne cohesie van de
ridderschapsadel waren echter de al genoemde langlopende geschilpunten
met de steden in de statencolleges over de soevereiniteit, de reformatie van
de geestelijke goederen en de admissie in de ridderschapscolleges. Deze
kwesties versterkten in de loop van de zeventiende eeuw ontegenzeggelijk
de corporatieve solidariteit en identiteit van de ridderschappen. Dit had
ook gevolgen op een meer particulier niveau. De eer van riddermatige ede-
len raakte meer dan voorheen verbonden met de macht en het prestige van
de ridderschapscolleges en het staatsbestel waarvan deze deel uitmaakten.
Riddermatigheid betekende voor (gereformeerde) adellijke families toe-
gang tot de verdeling van de ambten, commissies en prebenden, en partici-
patie in de regering van zowel het gewest als de generaliteit.

In de eerste decennia van de zeventiende eeuw wekten het succes van de
Republiek en het economische mirakel dat zich in de zeegewesten voltrok
aanvankelijk vooral verbazing onder Oost-Nederlandse edelen. Menig-
een verwondert zich erover hoe de Verenigde Nederlanden, en dan vooral
Holland, zo machtig zijn geworden dat ze vorsten ten voorbeeld strekken,
merkte Sweder Schele in 1630 op. Hij memoreerde de bloei van landbouw,
visserij, kunsten, en vooral de handel (‘die gewaldige kooppmanschap
dorch alle werlt’).214 Scheles zoon Rabo Herman erkende enkele decennia
later eveneens dat de macht van de Republiek op de macht van kooplieden
rustte.215 Diens postuum uitgegeven Libertas publica (vertaald als De gemene
vryheit) eindigde zelfs met een onverholen lofrede op de nieuwe staat.216

Hoewel de meeste edelen in de landgewesten hun afkeer van actief han-
deldrijven nooit zouden overwinnen en een zeker wantrouwen tegen de
machtige zeeprovincies bleven koesteren – een Gelderse kwartiersdrost
noemde Holland eens een gewest waar voor geld en mooie woorden alles
veil was – werd de Republiek verrassend snel, samen met het gewest van
herkomst, hun belangrijkste toneel van eer.217

Binnen het staatsbestel van de Republiek werd het huis Oranje, naar-
mate de zeventiende eeuw vorderde, een steeds belangrijker adellijk refe-
rentiepunt. Met name de persoon, de macht en het hof van stadhouder
Willem iii vertoonden een glans waaraan niet alleen individuele edelen en
families hun eer wensten te verbinden, maar ook de adel als stand. Eerdere
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Oranjes hadden in hun hoedanigheid als stadhouder nu en dan al een rol
gespeeld als bemiddelaar in kwesties betreffende de admissie van edelen
in ridderschapscolleges, zonder dat zij daarbij overigens de positie hadden
weten te bereiken van buitenlandse vorsten, die de legitimatie van adellijke
aanspraken op eer en status in deze eeuw naar zich toe trokken. Onder
Willem iii echter bereikte het stadhouderschap een semi-monarchale sta-
tuur. In Gelderland gingen de Staten al in 1675 zo ver, dat zij hem de her-
togstitel (en dus de soevereiniteit over het gewest) aanboden.218 De Prins
moest weliswaar vrijwel onmiddellijk voor het aanbod bedanken als ge-
volg van de oppositie die in de zeegewesten tegen het voornemen bestond,
maar dankzij de aanvaarding door de landdag van een nieuw regeringsre-
glement slaagde hij er nog hetzelfde jaar in om zijn stadhouderlijke macht
in het hertogdom sterk te vergroten. Hetzelfde wist hij ook in Overijssel te
bereiken.219

Voor de Oost-Nederlandse adel zou de stadhouder een natuurlijk richt-
punt worden van ambities en verlangens. Sommige edelen wisten zich
zozeer in zijn gunst te manoeuveren, dat zij werden overladen met eer-
bewijzen en ambten – en een enkele keer ook met titels en ridderorden
die hij na 1688 als koning van Engeland kon vergeven. In de ogen van de
buitenwereld vormden favorieten als Hans Willem Bentinck, diens rivaal
en opvolger Arnold Joost van Keppel en een reeks andere adellijke gunste-
lingen de belichaming van een nauwe band tussen de stadhouder en een
hele stand. Al in 1684 beschuldigde een pamflettist de adel er zelfs van Wil-
lem iii als zijn afgod te beschouwen.220 Dat was een zware, maar weinig
verrassende beschuldiging, gelet op de mogelijkheden die de stadhouder
aan edelen bood eer te verwerven en zijn neiging om tijdens geschillen in

29. Arnold Joost van Keppel, graaf van Albemarle,
favoriet van stadhouder-koning Willlem iii (mez-
zotint; J. Smith, naar G. Kneller; foto Rijksbureau
voor Kunsthistorische Documentatie, ’s-Graven-
hage)
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de statenvergadering tussen riddermatigen en steden de zijde van de eer-
sten te kiezen. Dat gebeurde bijvoorbeeld in de kwestie van het jachtrecht,
waarin hij zich een vriend van de adel toonde.221 Vooral Gelderse edelen
konden zich nauw verbonden voelen met de ‘Gesegende des Heeren’ door
zijn jaarlijkse aanwezigheid in hun midden op de Veluwe tijdens het jacht-
seizoen en door zijn bouwactiviteiten op Het Loo.222 Hierdoor was hij in
zekere zin een van hen en bovendien een door God gezonden hoofd van
de gewestelijke gemeenschap van eer.223

Toch lukte het Willem iii en latere stadhouders in hun verhouding tot
Oost-Nederlandse edelen niet een werkelijk monarchale statuur te ver-
werven. De Republiek vormde in dat opzicht een uitzondering binnen
het zeventiende-eeuwse Europa, waar de vorsten van grote monarchieën
probeerden oude voorstellingen van eer te herdefiniëren, onder meer door
zichzelf tot ‘bron van alle eer’ uit te roepen en zo te bepalen wie een adel-
lijke status toekwam en wie niet.224 Op de toelating van edelen in de Gel-
derse, Overijsselse en Drentse ridderschapscolleges kon de stadhouder
(anders dan op de magistraatsbestellingen) niet of nauwelijks invloed uit-
oefenen. Het waren dus de riddermatigen zelf – in formele zin overigens de
statenvergadering als geheel – die beslisten over de samenstelling van hun
corporatie. De adellijke eer bleef hierdoor in essentie een autonome eer,
niet afhankelijk van de gunst van een vorst, maar berustend op het edele
bloed van voorvaderen, het navolgen van specifieke adellijke deugden en
levensvormen en het recht van toegang tot standscorporaties.
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I I

Huis en familie

1 · e l b e r t va n v o o r s t s g e l a a t

In 1609 of daaromtrent gaven de kinderen van Elbert van Voorst en Jo-
hanna van Arnhem opdracht tot het schilderen van een familieportret. De
naam van de kunstenaar is niet overgeleverd en zal wel altijd onbekend
blijven, de aanleiding voor het verlenen van de opdracht laat zich daaren-
tegen makkelijk raden. In 1609 bereikten Elbert van Voorst en zijn echtge-
note beiden de leeftijd van vijfenzeventig jaar en dat jaar waren zij boven-
dien meer dan vijftig jaar getrouwd. Het portret staat in verband met deze
memorabele gebeurtenissen (zie afb. 19).

Het familieportret is op paneel geschilderd en toont de familie Van
Voorst tot Schoonderbeek. Het schilderij doet nogal stijf en onbeholpen
aan, maar is vanwege de in elkaar overvloeiende familiale en dynastieke
verwijzingen toch bijzonder interessant. In de linkerbovenhoek zijn de
alliantiewapens Van Voorst-Van Hönnepel te zien, de ouderlijke wapens
van Elbert van Voorst, terwijl in de rechterbovenhoek de wapens van zijn
schoonouders (Van Arnhem-Bentinck) zijn geschilderd. In het midden
van de voorstelling zien we het oude echtpaar Elbert van Voorst en Jo-
hanna van Arnhem. Rechts van de man staat zijn zoon Reinier, die hem
zou opvolgen als heer van het Veluwse huis Schoonderbeek. De twee zijn
uiterlijk nauwelijks van elkaar te onderscheiden: de gelaatstrekken van
de zoon lijken volledig gevormd te zijn naar het aangezicht van de vader.
Gezamenlijk bezetten de twee mannen de linkerzijde van het paneel. De
rechterzijde van de voorstelling is bestemd voor Johanna van Arnhem en
haar dochters Anna, Catharina en Margaretha. De moeder omklemt met
haar handen vroom een gebedenboekje. De dochters maken een wat we-
reldser indruk, maar ook zij hebben een ernstige blik in de ogen en ver-
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tonen bovendien in hun uiterlijk nauwelijks een eigen persoonlijkheid.
Op de voorgrond zijn drie jong overleden kinderen afgebeeld: niet, zoals
zo vaak op zeventiende-eeuwse familieportretten, in de lucht als engelen,
maar gekleed in witte doodshemdjes en getooid met bloemenkransen, in
de onmiddellijke nabijheid van hun ouders. Hoewel al meer dan dertig jaar
dood werden zij nog altijd beschouwd te behoren tot de kring van de fami-
lie. Het onderschrift heeft hun namen vastgehouden, evengoed als die van
hun levende verwanten.1

De tak Schoonderbeek van het geslacht Van Voorst is in het begin van
de achttiende eeuw uitgestorven en later in vergetelheid geraakt.2 Huis
Schoonderbeek bestaat niet meer, en ook een archief is niet bewaard. Van
de Van Voorsten die op het huis woonden, is nauwelijks méér overgeleverd
dan wat zij in dit schilderij over zichzelf hebben willen zeggen. Het schil-
derij weerspiegelt een adellijk ideaal waarin hiërarchische familieverhou-
dingen en onderlinge harmonie met elkaar in overeenstemming waren. In
hoeverre de Van Voorsten in het dagelijkse leven ook werkelijk gestalte aan
dit ideaal wisten te geven, is door het gebrek aan bronnen nauwelijks meer
te achterhalen. Uit de genealogische herinnering en uit het onderschrift op
het schilderij valt echter wel iets opmerkelijks af te leiden, namelijk dat de
zusters Anna en Margaretha met een broer huwden van hun schoonzuster
Anna van Isendoorn à Blois, de echtgenote van stamopvolger Reinier van
Voorst. Hoe deze keuzes tot stand zijn gekomen en hoe de twee zusters
hun huwelijken hebben ervaren, valt niet meer na te gaan. Het lijkt echter

30. Elbert van Voorst en zijn zoon Reinier,
1609, detail van afb. 19 (paneel; Brantsen
van de Zyp Stichting, Arnhem)
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aannemelijk dat zij zich in hun huwelijkskeuze hebben onderworpen aan
de wensen van hun ouders en broer en aan de eer van de familie.

Dit hoofdstuk richt zich op het functioneren van de adellijke familie-
orde en op de weerslag hiervan op het persoonlijke leven van edelen. Het
berust op een onderzoek naar 22 riddermatige families, waarbij de hoog-
adellijke Van den Berghs en Van Limburg Stirums ter vergelijking dienden.
Bij de keuze van de riddermatige families zijn de volgende criteria als uit-
gangspunt genomen: (1) zij stierven in de zeventiende eeuw niet in man-
nelijke lijn uit; (2) zij waren tussen 1555 en 1702 ten minste één keer in een
Oost-Nederlands ridderschapscollege vertegenwoordigd; (3) zij hadden
een goederenbezit waarvan het zwaartepunt in Overijssel, het Kwartier
van Zutphen of Drenthe lag; (4) zij vertegenwoordigen wat betreft hun
geografische gerichtheid, godsdienstige gezindheid, rijkdom en carrière-
patroon uiteenlopende patronen (dit om mogelijke subculturen van elkaar
te kunnen onderscheiden); en (5) zij hebben voldoende archiefbronnen
nagelaten.3

2 · f a m i l i e e n o r d e

De adellijke familie kende in de zestiende en zeventiende eeuw een hië-
rarchische ordening, waarbij de rechten, plichten en maatschappelijke
verwachtingen van een ieder tot op zekere hoogte werden bepaald door
de positie die hij of zij op grond van geboorterang, geslacht en huwelijkse
staat binnen de familie innam. We kunnen hier de term ‘familieorde’ aan
koppelen.4 Het zou onjuist zijn om op grond hiervan aan te nemen dat de
positie van het individu in de familieorde reeds bij de geboorte vast lag en
dat hij nauwelijks over keuzemogelijkheden in het leven beschikte. Veeleer
boden verwantschapsbanden een kader waarbinnen een edele een zekere
mate van autonomie en zelfverwerkelijking kon bereiken of bevechten.5

De onderlinge verhoudingen konden zich bovendien ingrijpend wijzigen
door verschillen in persoonlijke capaciteiten, door onverwachte sterfge-
vallen en door andere spelingen van het lot. Evenmin was het zo dat het fa-
miliale ordeningsprincipe altijd harmonieus werkte. Het uitgangspunt dat
individuele belangen ondergeschikt waren aan het familiebelang, leidde
geregeld tot verdeeldheid, spanningen en soms tot een onterving.6 In som-
mige families lijkt er zelfs slechts in zeer beperkte mate sprake te zijn van
discipline of ‘huistucht’, om een term uit de bronnen te gebruiken. De fa-
milieorde dient dus niet als een gesloten of onveranderlijk systeem te wor-
den gezien.

Het gezag binnen de adellijke familie lag bij de vader. Hij trad op als fa-
miliehoofd, beheerde de familiegoederen en regeerde over zijn echtgenote
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en kinderen. In zekere zin vormde hij de personificatie van de eer van de
gehele familie, omdat voor de buitenwacht de deugden en daden van allen
zich het sterkst in zijn lichaam manifesteerden, of dat althans behoorden
te doen. Hij vermaande zijn verwanten en spoorde hen aan wanneer hij dat
nodig achtte, want de slechte naam van een van hen kon de eer van allen in
gevaar brengen. Binnen de grenzen der redelijkheid stond het hem vrij zijn
kinderen te belonen als zij zich naar zijn wensen voegden en te straffen
als zij dat niet deden en zich ongehoorzaam betoonden. Hiertoe beschikte

31. Johan Zeger van Rechteren met zijn echtgenote Agnes Sophie van Raesfelt en hun kinderen. Rechts-
achter hun oudste zoon Joachim Hendrik Adolf, in het verschiet kasteel Rechteren, het stamhuis van de
familie. Het portret werd een jaar na Johan Zegers dood geschilderd (doek; R. Koets, 1702; part. coll.,
foto Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, ’s-Gravenhage)
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hij over een heel repertoire van maatregelen. In het ergste geval kon hij
overgaan tot een onterving, wat inhield dat het ongehoorzame kind zich
tevreden moest stellen met een derde van het deel waar hij eigenlijk recht
op had (de zogeheten ‘legitieme portie’). De verantwoordelijkheid van het
familiehoofd strekte zich overigens niet alleen uit tot de kring der leven-
den. Hij waakte ook over de eer van gestorven familieleden, aangezien de
reputatie van de levenden en de doden onlosmakelijk met elkaar verbon-
den waren.7 Ten slotte was hij ook in ruimere zin verantwoordelijk voor de
collectieve herinnering, doordat hij het familiearchief beheerde. Jongere
zonen (vooral die uit jongere takken) beschikten nauwelijks over oorkon-
den en andere stukken betreffende voorgaande generaties.

Het familiehoofd stond zijn positie in het algemeen pas in het aange-
zicht van de dood af aan zijn oudste zoon; alleen bij hoge uitzondering
ging hij hier eerder toe over. Een reden voor zo’n vervroegde afstand kon
liggen in een afgenomen moreel krediet, als gevolg waarvan hij niet meer
in staat was zijn gezag aan de rest van de familie op te leggen. Een dergelijk
motief valt te vermoeden bij de generatiewisseling in de Sallandse fami-
lie Van Coeverden tot Rhaan in 1647. Johan van Coeverden gaf in dat jaar
na een reeks aanstootgevende schandalen (echtbreuk, buitenechtelijke sa-
menwoning en een tweede huwelijk tegen de zin van zijn verwanten) te
kennen, dat hij zich liever in alle rust en zonder onenigheid met godsdien-
stige zaken en de zaligheid van zijn ziel wilde bezighouden dan met het
beheer van zijn wereldse goederen. Hij gaf zijn bezittingen over aan zijn
kinderen en vestigde zich met zijn tweede echtgenote in Deventer.8 Maar
een dergelijke gang van zaken was zeker niet gebruikelijk. De autoriteit van
het familiehoofd bleef als gezegd in principe tot aan zijn dood onaantast-
baar en ook hierna bleef zijn levensloop voor het nageslacht een voorbeeld
waaraan de eigen daden werden gespiegeld. Auteurs van geslachtsregisters
en familiekronieken besteedden dan ook juist aan het leven en sterven van
hun vader veel aandacht. Aan hun moeder wijdden ze daarentegen nauwe-
lijks of zelfs helemaal geen woorden.9

Het moment van het overlijden van het familiehoofd kon bij de ach-
tergeblevenen grote ongerustheid teweegbrengen, omdat hun natuurlijke
richtpunt van verwachtingen, angsten en frustraties verdween en een
nieuw evenwicht in de onderlinge verhoudingen moest worden gevon-
den. Veel stamhouders zullen zich dan ook onzeker hebben gevoeld op
het moment dat zij uit de schaduw van hun verwekker traden. Een vader
droeg zijn positie als hoofd van de familie vrijwel altijd over aan zijn oud-
ste zoon, die met de stamzetel werd beleend, daardoor meer erfde dan zijn
jongere broers en zusters en op wie een ieders ogen vanaf zijn geboorte
waren gericht. Het ontijdig overlijden van een stamhouder gold als een
zware slag voor het hele huis, aangezien de toekomstverwachtingen van
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eenieder dan moesten worden bijgesteld. De dodelijke verwonding van de
tweeëntwintigjarige Joost Hendrik Nagell na een duel in Harderwijk wordt
in een gedrukte rouwklacht uit 1665 voor zijn vader althans in dit soort
termen beschreven:

O droevich ongeluck! ô al te fellen krack!
Waer van u edel huys by-kans ter neder brack,
T’is waer, ja al te waer een oorsaeck om te suchten
Een oorsaeck, die het hert vervult met ongenuchten,
Hij was die outste vrucht van uwe bed-genoot,
Die nu van u is af-gescheyden door die doodt
Hij was helaes! hy was u meeste welbehagen,
U meeste vreuchd’ en troost in uwe oude dagen,
Hij was die naderhandt besitten sou u huys
Die nu helaes! niet is, dan enckel rouw en kruys.10

Bijna even dramatisch waren de gevolgen van het overlijden in december
1658 van Derk van Lintelo, oudste zoon van Willem van Lintelo tot de Ehze
(bij Lochem). De jonge officier stierf op achtentwintigjarige leeftijd, ver van
huis in Denemarken. De heer van de Ehze zou zijn zoon niet lang overle-
ven. Nog dezelfde maand, op oudjaarsavond, werd hij niet goed, nadat hij
op de Ehze was teruggekeerd van een familiebezoek aan huis Walfort in de
heerlijkheid Bredevoort. Van Lintelo stierf vrijwel onmiddellijk.11

Vader en oudste zoon onderhielden in de regel een nauwe band en zij
verkeerden, wanneer hun karakters verenigbaar waren, veel in elkaars na-
bijheid. De vader bemoeide zich intensief met de opvoeding van zijn op-
volger en wijdde hem in de geheimen van het politieke leven in. Na het

32. Derk van Lintelo, geportretteerd in het jaar van
zijn dood. Als oudste zoon was hij voorbestemd om
zijn vader op huis De Ehze op te volgen, maar hij
stierf onverwachts in december 1658 (doek, 70 × 59
cm; 1658; part. coll., foto M. Hogeboom)
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huwelijk van de stamhouder veranderde er weinig in hun onderlinge ver-
houding, omdat de zoon pas na de dood van zijn vader over zijn volledige
erfdeel kon beschikken en het zelfs kon gebeuren dat er onvoldoende geld
voor hem was om zich zelfstandig met zijn vrouw te vestigen op een eigen
havezate. De individuele vrijheid van de stamhouder bewoog zich dus bin-
nen nauwe kaders. Hoewel voorbestemd om zijn vader op te volgen bleef
hij tot diens dood afhankelijk van diens wil, terwijl hij zich ondertussen
meer dan zijn jongere broers geconfronteerd zag met verantwoordelijk-
heden ten aanzien van de continuïteit van de familie, om te beginnen de
verplichting tot het sluiten van een standshuwelijk en het verwekken van
(mannelijk) nageslacht.

Het gebeurde slechts zelden dat een vader zijn oudste zoon bij de erfop-
volging passeerde. Politieke en religieuze onenigheid waren geen reden om
hiertoe over te gaan. Dergelijke meningsverschillen tussen vader en oudste
zoon deden zich trouwens vrijwel nooit voor, ook niet tijdens de Opstand.
Het kon gebeuren dat beiden ogenschijnlijk verschillende posities inna-
men – de een hield zich bijvoorbeeld neutraal, terwijl de ander zich aan
een zijde verbond – maar een dergelijke houding was meestal weloverwo-
gen en bedoeld om het familiebelang te dienen. Er waren eigenlijk maar
een paar redenen voor een vader om zijn oudste zoon van erfopvolging uit
te sluiten. Hij kon hiertoe overgaan wanneer hij met diens huwelijk wei-
gerde in te stemmen. Maar zover hoefde het vrijwel nooit te komen. Het lag
meer voor de hand dat een stamhouder die verliefd werd op bijvoorbeeld
een dienstmeid en haar wilde trouwen, vroeg of laat bij zinnen kwam. Dit
zou althans kunnen worden opgemaakt uit het feit dat het nauwelijks tot
rechtszaken over mesalliances van oudste zonen kwam. De keren dat dit
wél gebeurde, lag het laatste woord doorgaans bij de vader. Gerrit Jan Na-
gell, de enige zoon van de heer van Ampsen, kreeg in 1634 of daaromtrent
een affaire met het kamermeisje Elsken: zij wisselden geheime huwelijks-
beloften uit en sliepen met elkaar. De verhouding tussen vader en zoon
Nagell was op dat moment al verstoord; het is bijvoorbeeld bekend dat de
zoon jarenlang weigerde in te stemmen met zijn vaders tweede huwelijk.
Mogelijk was deze verstoorde relatie een gevolg van de uitblijvende genera-
tiewisseling op huis Ampsen – de ‘jonge’ Nagell was toen hij de affaire met
het dienstmeisje begon al een jaar of zesendertig – maar het is ook goed
denkbaar dat de oorzaak mede moet worden gezocht in het labiele karak-
ter en melancholische temperament van de stamopvolger. Toen na verloop
van tijd Nagells vader en stiefmoeder op de hoogte van de trouwplannen
raakten en het kamermeisje werd weggestuurd, verslechterde de verhou-
ding op Ampsen verder. De geliefden bleven elkaar aanvankelijk nog af en
toe zien en op een huwelijk hopen, maar na verloop van tijd verdween het
meisje uit het zicht en kwam er een einde aan de ontmoetingen. Bij één
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gelegenheid stuurde Nagell Elsken een briefje met een gebed dat zij telkens
opnieuw moest opzeggen. Hij hoopte dat zijn vader zo, door de genade
van God, toch met het huwelijk zou instemmen. In maart 1638 regelde Na-
gell een ontmoeting in Deventer, waar Elsken op dat moment bij een neef
woonde. Hij drukte haar op het hart haar allereenvoudigste kleren aan te
trekken en bij het over straat gaan haar gezicht te bedekken, zodat zij niet
zou worden herkend. In een herberg aan de andere kant van de stad, waar
niemand hen kende, zouden zij dan enkele nachten samen kunnen door-
brengen.

De gezondheid van de jonge Nagell leed erg onder de gedwongen schei-
ding en de onmogelijkheid van een standsongelijk huwelijk: ‘Wolde Godt
dat ick ens mochte lieven in een anderen staet en cleyne tijt’, verzuchtte hij
eens tamelijk raadselachtig. De schuld van zijn ongeluk legde hij bij zijn
vader.12 Toen hij in 1641 vernam dat Elsken in Zwolle bij familie inwoonde,
trachtte hij nog één keer een huwelijk door te zetten. Hij herhaalde zijn
trouwbelofte en beweerde tegenover het meisje dat hij nu wel toestem-
ming voor het huwelijk had gekregen. Het ‘bewijs’ hiervoor was een valse
acte met de handtekening van zijn vader. Maar het werd snel duidelijk dat
de heer van Ampsen niets voor het idee voelde dat zijn opvolger met een
dienstmeid zou trouwen. Hij dreigde met een onterving en arrangeerde in
allerijl een huwelijk met een dochter van de Sallands edelman Johan van
Coeverden tot Rhaan, die bereid was zijn dochter Clara Elisabeth uit te
huwelijken op voorwaarde dat de verhouding met Elsken werd beëindigd
of dat zij (met geld) werd afgekocht.13 Gerrit Jan Nagell bezweek onder
deze druk en verloochende zijn geliefde: zelfs als zij de enige vrouw op
aarde zou zijn, dan zou zij nog niet bij hem kunnen komen, beweerde hij
nu. Toen Elsken volkomen onverwacht een proces tegen hem aanspande
wegens het verbreken van zijn trouwbelofte, stonden vader en zoon weer
naast elkaar. Nadat zij de rechtszaak hadden gewonnen, werd de genera-
tiewisseling op het huis Ampsen betrekkelijk snel afgewikkeld. De oude
Nagell transporteerde de havezate op naam van zijn zoon en stond zijn
plaats in de Zutphense ridderschap aan hem af en de jonge Nagell gaf op
zijn beurt – althans ogenschijnlijk – na elf jaar het verzet tegen het tweede
huwelijk van zijn vader op. Hij liet weliswaar tegelijkertijd een geheime
acte deponeren waarin hij te kennen gaf bij zijn protest te blijven en zijn
handtekening alleen te hebben gezet om zijn oude en lichamelijk zwakke
vader niet verder te vertoornen, maar voor het oog van de wereld was de
eenheid binnen de familie niettemin hersteld.14

In de praktijk kwam het alleen maar tot onterving van een stamhou-
der als er gerede twijfels bestonden over zijn geestelijke vermogens of als
de verwachting leefde dat hij door zijn spilzucht de eer en het fortuin van
de familie te gronde zou richten. De Twentse jonker Herman Hendrik van
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Coeverden werd bij het bereiken van zijn meerderjarigheid in 1679 door
zijn ouders uitgesloten van de erfopvolging op de havezate Wegdam en
kreeg het uitdrukkelijke verbod om zonder toestemming van zijn naaste
verwanten te trouwen dan wel zijn goederen met renten te bezwaren of te
vervreemden. Een paar jaar later ondertekende hij een overeenkomst die
bepaalde dat niet hij maar zijn jongere broer Johan Heidenrijk in de Over-
ijsselse ridderschap zitting zou nemen. Hiermee was de rol van de stam-
houder definitief uitgespeeld: de rest van zijn weinig sprankelende leven
zou Herman Hendrik van Coeverden afgeschermd van de buitenwereld
als een kostganger op Wegdam slijten. De waarde van zijn nalatenschap
bedroeg na zijn overlijden in december 1706 ongeveer tweeduizend gul-
den, zijn kleren (‘eenige oude versletene klederen, bestaande in weynige
hemden, dassen, etc.’) werden op slechts tien gulden geschat – een schril
contrast met een eerdere belofte dat hij jaarlijks voor kleding, linnen en de
reparatie van kousen, schoenen en pruik meer dan honderd gulden zou
ontvangen.15

Gezien de bijzondere band die vader en oudste zoon werden geacht
met elkaar te onderhouden, is het niet vreemd dat het moeilijk was deze
te verbreken, wanneer duidelijk werd dat laatstgenoemde ongeschikt was
om het regiment over te nemen. Johan van Raesfelt tot Twickel zag zich
in 1647 tot zijn ‘seer groete droeffenisse’ gedwongen de bepalingen in zijn
testament met betrekking tot de erfopvolging door zijn zoon Jan te wijzi-
gen, omdat deze ‘door de onbegripelijcke geheimnisse Godes’ tekenen van
krankzinnigheid begon te vertonen.16 Van Raesfelt stelde zijn zoon onder
curatele van diens jongere broer Adolf Hendrik, die werd verplicht hem
zijn leven lang op Twickel met ‘twee seer getrouwe knegts’ te onderhouden.
Een dergelijke uitsluiting van de erfopvolging was natuurlijk pijnlijk; veel
gevaarlijker was het echter, wanneer zich pas na de dood van de vader een
geestesziekte bij de oudste zoon openbaarde of wanneer deze zich eerst
dan ontpopte als een verkwister van het familievermogen. Vooral wanneer
zijn geestelijke toestand niet eenduidig was en periodes van irrationeel ge-
drag en schijnbare normaliteit elkaar afwisselden, was het voor de moeder
of andere bloedverwanten geen gemakkelijke opgave om op te treden en
hem onder curatele te laten plaatsen. Vaak gebeurde dit te laat en was het
familiekapitaal er al doorheen gejaagd.

Het is wel duidelijk dat het voor een oudste zoon heel moeilijk was om
zich te onttrekken aan de vaderlijke macht. Indien een stamhouder zich
niet kon vinden in een beslissing van zijn vader ten aanzien van de ou-
derlijke nalatenschap en zichzelf daarbij tekortgedaan voelde, dan was het
zeer gevaarlijk daar ook daadwerkelijk iets tegen te ondernemen zonder
door de buitenwereld het stigma van ongehoorzaamheid en oneervol ge-
drag toebedeeld te krijgen. Derk van Keppel tot Woolbeek was bijzonder
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ongelukkig met een nadere bepaling die zijn vader in 1583 aan zijn testa-
ment toevoegde, maar durfde pas na diens dood een jaar later protest te
laten aantekenen. Dat protest was geheel doortrokken van het besef dat er
een taboe werd doorbroken. De jonge Van Keppel benadrukte dat hij zich
zijn hele leven als een goede, onderdanige en gehoorzame zoon had gedra-
gen. Uit respect voor zijn vader had hij dan ook niet geprotesteerd, toen
deze had bepaald dat de nalatenschap van zijn negentien jaar eerder over-
leden vrouw (Derks moeder dus) zou worden toebedeeld aan hun beider
jongste kinderen en daaraan had toegevoegd dat zijn oudste zoon zou wor-
den onterfd indien hij zich tegen deze beslissing verzette. Nu beklaagde hij
zich vooral over de mensen die zijn vader in de laatste jaren van diens leven
tegen hem hadden opgezet – wie dat waren, liet hij wijselijk in het mid-
den – en zo de natuurlijke, door God bevolen liefde en eendracht tussen de
broers en zusters hadden verstoord.17 Hoe het met het protest afliep, is niet
bekend, wel is duidelijk dat Derk met zijn actie het eerstgeboorterecht van
zichzelf en zijn kinderen niet verspeelde. Hij overleed al snel na het indie-
nen van het protest en werd als heer van de Woolbeek opgevolgd door zijn
oudste zoon. De familieorde van de Van Keppels liep door de kwestie dus
geen blijvende schade op.

Het kwam maar zelden voor dat een stamhouder openlijk tegen zijn
vader opstond terwijl deze nog in leven was en een vadermoord – in over-
drachtelijke zin uiteraard – pleegde. Kwam het toch zover, dan gebeurde dit
omdat de zoon zich in zijn rechtmatige toekomstverwachtingen bedreigd
voelde, bijvoorbeeld als de vader te kennen had gegeven dat hij voorne-
mens was zijn bastaarden te echten. Dit was althans voor Unico Ripperda
de reden om zich te keren tegen zijn vader Willem Ripperda tot Boxbergen
en Hengelo. De oude Ripperda genoot als Overijssels oud-afgevaardigde
naar de Staten-Generaal en de vredehandel in Münster veel krediet in het
gewest. In 1668 maakte hij bekend dat hij zijn concubine wilde trouwen en
het voornemen had zijn twee bij haar verwekte bastaardzonen te wettigen.
Ongetwijfeld deed hij dit om de rechtspositie van zijn bijzit en ‘natuurlijke
kinderen’ te verbeteren, misschien werd hij ook gekweld door schuldbesef
aangaande zijn ‘zondige’ leven. In ieder geval waren deze voornemens een
streep door de rekening van zijn oudste zoon en opvolger, die nu onver-
wacht zijn erfdeel verkleind zag. Na de tweede proclamatie van het huwe-
lijk vanaf de kansel verhief de zoon zijn stem tegen zijn vader. Hij bracht
de zaak in de Overijsselse statenvergadering en werd in het gelijk gesteld.
In dit geval was er sprake van een geslaagde vadermoord: Willem Ripperda
stierf een jaar later, nog altijd niet gehuwd met zijn concubine en met een
geknakte reputatie.18 In een rekest aan de landdag had hij, toen de kwestie
begon te spelen, openlijk gewag gemaakt over de woede en teleurstelling
die hij had gevoeld bij het horen over de actie van zijn zoon:
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hoe dat dieselve, in plaetse daer hij als een goetaerdigh kint de gebreecken sijnes vae-
ders hadde behooren helpen te bedecken ende voor soo vele in hem was te beijveren
dadt de faulte soo bij denselven in sijn voorige leeven van concubinaetschap mochte
wesen gecommitteert tot voldoeninge ende geruststellinge van desselfs conscientie
per subsequens matrimonium mochte werden verbetert; regelrecht ter contrarien
sigh niet ontsien en heefft om selfs met onwaere positien sijnen vaeder van allerley
inofficieusiteiten te insimuleeren, dervende selfs het seer billike ende ten eenemael
christelijcke voorneemen sijnes vaeders nopende de legitimatie desghenen soo den-
selven van te vooren geswacket, mitsgaders die kinderen soo daer bij verwecket hadde,
voor onwettelijck ende onnatuirlijck decrieren.19

Dat de zaken hier zo hoog opliepen, is niet geheel verrassend: de Ripper-
da’s hadden een slechte naam als het ging om handhaving van de ouder-
lijke tucht. In de meeste families lag het in vergelijkbare omstandigheden
meer voor de hand dat de gelederen uiteindelijk werden gesloten.

De vooruitzichten van jongere zonen in adellijke families werden in hoge
mate bepaald door hun lage geboorterang, als gevolg waarvan zij met een
minder groot erfdeel genoegen moesten nemen dan hun oudste broer.
Hun kansen om te trouwen en een eigen huishouding te beginnen waren
geringer dan die van stamhouders, omdat het familiebezit bij een te groot
aantal huwelijken verbrokkeld raakte en het gevaar bestond dat nieuw ge-
stichte linies van het geslacht in de obscuriteit zouden wegzinken. Alleen
de rijke en machtige families konden het zich veroorloven om aan meer
dan één zoon een havezate na te laten die toegang bood tot de ridderschap
en de daaraan verbonden ambten en commissies.20 Het lijkt erop dat de
ongelijkheid tussen stamhouders en jongere zonen in de loop van de zes-
tiende en zeventiende eeuw door veranderingen in de erfpraktijk groter
werd. Op politiek gebied was er eveneens sprake van achteruitstelling. De
formulering van het havezatecriterium als vereiste voor de toelating tot de
ridderschap en meer in het algemeen de scherpere regels voor admissie
werkten sterk in het nadeel van jongere zonen die niet in het bezit van zo’n
huis waren. De Gelderse landdag nam in 1604 het besluit dat ongehuwde
zonen van riddermatigen voortaan niet meer zou worden toegelaten op
land- en kwartierdagen, tenzij zij zelfstandig woonden of zich in dienst
van de landschap bevonden.21 In Overijssel trachtten de hoofdsteden een
jaar later een resolutie aangenomen te krijgen op grond waarvan voortaan
van elke havezate naast de vader ten hoogste één zoon in de ridderschap
mocht worden verschreven; in vrijwel alle gevallen zou dit uiteraard de
oudste zoon zijn.22 Het voorstel van de steden haalde het niet, maar in het
nadien opgestelde reglement op de admissie werd de bepaling wel opge-
nomen.23 Alexander van der Capellen, zelf een jongere zoon, liet zich in
1622 in niet mis te verstane bewoordingen uit over de invoering van het
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havezatecriterium in het Kwartier van Zutphen; volgens hem zou deze tot
de ondergang van de ridderschap leiden, en vooral tot die van de jongere
zonen, die nu werden uitgesloten van de regering en gefrustreerd in hun
voorouderlijke rechten. Het meest onverteerbaar was voor Van der Capel-
len dat de zaak niet werd aangezwengeld door de steden maar door leden
van de ridderschap zelf:

Dat de stedegesandten sulken consequentie allegeerden, soo soude men seggen dat sij
de Ridderscap wilden onderdrucken, beginnende van de jonger soons die de rechten
niet toe en laten de stamhuisen te besitten. Maer nu enighe uuyt de Ridderscap selfs
sich niet en ontsien haer kinder ende vrunden te benemen de gerechtigheit die bij haer
predecesseurs altijt sijn gepleegt, souden de jonger soons niet met voegen kunnen seg-
gen, dat haer vaders ende vrunden sich dragen in qualiteit van tyrannen ende stiefva-
ders?24

Van der Capellens ongerustheid zou bewaarheid worden in de zin dat het
in de tweede helft van de zeventiende eeuw nog slechts een enkele keer
gebeurde dat twee of meer broers gelijktijdig zitting hadden in de ridder-
schap van het graafschap Zutphen.

De uiteenlopende toekomstverwachtingen beïnvloedden in hoge mate
de onderlinge verhoudingen tussen oudste en jongere zonen en waren in
aanleg een oorzaak voor rivaliteit. Dit heeft tijdgenoten aanleiding gege-
ven om te veronderstellen dat het karakter van edelen tot op zekere hoogte
werd bepaald door de positie die zij op grond van hun geboorte binnen de
familie innamen. In de contemporaine literatuur stond de adellijke jongere
zoon dan ook voor een ontevreden jongeman, beroofd van een inkomen,
meestal rondhangend in het huis van zijn oudste broer en afhankelijk van
diens gunst.25 Hoewel we ons mogen afvragen in hoeverre dit literaire cli-
ché overeenstemde met de werkelijke verhoudingen in de meeste adellijke
families, is het verleidelijk om graaf Frederik van den Bergh als het arche-
type van de ontevreden jongere zoon aan te wijzen. Zich bedrogen en ver-
raden voelend door zijn oudere broer Willem, die hem te weinig goederen
overliet om een grafelijke staat te kunnen voeren, leidde hij een leven dat
kan worden gekarakteriseerd als een zoektocht naar eer, recht en geld. In
1561 sloot hij een contract met een alchemist die beweerde lood in goud te
kunnen veranderen, maar deze overeenkomst leverde niets op – althans
geen goud. Een aantal jaren later begon hij op grote schaal valse munten te
slaan en dit bleek wel een winstgevende bezigheid. De verhouding tussen
de twee graven verslechterde ernstig na de dood van hun broer Oswald
in 1563. Een poging om tot een magescheid te komen liep in 1565 op een
mislukking uit, met als gevolg een vete die steeds moeilijker te beheersen
viel en uitmondde in vruchteloze onderhandelingen, vechtpartijen tus-
sen dienaren, een doodslag, de belegering van een kasteel en bijna zelfs
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tot de ondergang van het huis Bergh. Maar zelfs in dit extreme geval van
een verstoorde familieorde bleven de gevolgen van de ‘broedertwist’ uit-
eindelijk beperkt: toen Frederik van den Bergh kinderloos overleed en zijn
testament werd geopend, bleek hij zijn goederen te hebben nagelaten aan
de kinderen van zijn gehate broer. De Van den Berghs hadden overigens
een traditie hoog te houden als het ging om het beslechten van familieru-
zies met wapens en nog in 1633 ging Hendrik van den Bergh over tot een
formele belegering van huis Bergh teneinde zijn aanspraken op het kasteel,
dat op dat moment door een neef werd bezeten, kracht bij te zetten.26 Ook
in het riddermatige milieu liep een broedertwist een enkele keer op geweld
uit. In 1573 maakte de jongere zoon Hendrik van Reede zich met het no-
dige wapengekletter meester van huis Saasveld, een bezit van zijn oudere
broer Godert, omdat hij zich bij de verdeling van de ouderlijke goederen
tekortgedaan voelde.27 Toch ging het hier om uitzonderingen. In de regel
waren jongere zonen geneigd zich in hun lot te schikken, gewend als zij al
sinds hun jeugd waren in de schaduw van hun oudste broer te staan.

Veel jongere zonen kozen voor een loopbaan in het leger of aan een
vorstelijk hof, die de mogelijkheid gaven eer en roem te verwerven en te
ontsnappen aan de rigide verhoudingen op de voorvaderlijke havezate. De
meest avontuurlijken van hen trokken in de zestiende eeuw met de Duitse
Orde naar Lijfland. Later zochten sommige jongere zonen hun geluk op
de vloot of in Indië. Otto van den Rutenberg en Johan van Voorst namen
in 1599 dienst onder admiraal Pieter van der Does. Beiden kwamen tij-
dens diens expeditie tegen de Spanjaarden om het leven: Van den Ruten-
berg overleed in januari 1600 op een oorlogsschip, Van Voorst was enkele
maanden eerder op Sao Tomé voor de West-Afrikaanse kust gestorven.
Een derde Overijsselse edelman die onder Van der Does was uitgevaren,
vertelde de achtergeblevenen over het eervolle gedrag van Van den Ruten-
berg aan boord.28 Het leven bood de jongere zoon dus een aantal moge-
lijkheden om eer te verwerven en zich in de wereld geliefd te maken en het
zou dan ook niet terecht zijn diens positie en toekomstverwachting louter
in negatieve termen te schilderen. Hij was minder sterk aan het stamhuis
en gewest van herkomst gebonden dan zijn oudste broer en juist dat bood
ook kansen. De jongere zoon Tyman van Lintelo bijvoorbeeld trad als
officier in Beierse dienst en zag zich door de Keizer in 1625 in de Freiher-
renstand opgenomen. Een kleinzoon zou veertig jaar later zelfs tot graaf
worden verheven.29 Een van de meest oogverblindende adellijke carrières
in de zeventiende eeuw maakte de jongere zoon Hans Willem Bentinck,
favoriet van stadhouder-koning Willem iii en stichter van een familie van
Europese allure. Een andere reden om de levensverwachtingen van de
jongere zoon niet te zwart af te schilderen, is dat hij hoop op verbetering
binnen de familieorde mocht koesteren. Bij het kinderloos overlijden van
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een oudere broer schoof hij één plaats in de hiërarchie op. Hij moest zelfs
rekening houden met de mogelijkheid dat hij nog op hoge leeftijd in het
huwelijk diende te treden teneinde het geslacht niet in mannelijke lijn te la-
ten uitsterven. Frederik van Eerde, domheer te Hildesheim, verliet op ruim
zestigjarige leeftijd de geestelijke stand om zijn familie voor verdwijnen te
behoeden. Liet de stamhouder bij zijn overlijden wél zonen na, dan waren
zijn jongere broers in de regel als voogd nauw betrokken bij hun opvoeding.
Een van hen nam in dat geval tijdelijk de rol van familiehoofd over.

Hoezeer een onverwacht sterfgeval de positie van een jongere zoon bin-
nen de constellatie van een familie kon wijzigen, treedt duidelijk aan het
licht bij een nadere beschouwing van de gevolgen van het vroege overlij-
den in 1638 van Wolf Bentinck, oudste zoon van de drost van Salland. Ben-
tinck liet een zwangere vrouw, twee dochtertjes en twee zoontjes van vier
en twee jaar oud achter. Aangezien niet viel uit te sluiten dat geen van de
twee jongetjes de kindertijd zou overleven en bovendien nog geen enkele
van de vier jongere broers van de overledene al was getrouwd, dreigde de
in voorgaande decennia zo zorgvuldig opgebouwde machtspositie van de
Bentincks in het Oversticht te gaan wankelen. Wilde de drost de presentie
van het geslacht in het gewest voor de toekomst veiligstellen, dan was het
onontkoombaar dat een van zijn overgebleven zonen zou trouwen. Niet
alle broers van Wolf kwamen echter in aanmerking voor een huwelijk. De
oudste, Eusebius Borchard, was weduwnaar, leefde in concubinaat met
zijn huishoudster en had bij haar een bastaarddochtertje. Waarschijnlijk
voelde hij er weinig voor om in het huwelijk te treden, omdat hij dan zijn
concubine zou moeten wegsturen. De jongste broer, Johan, was geestelijk
niet in orde, en het was dan ook geen goed idee juist hem te laten trou-
wen.30 Resteerden dus de middelste twee: de officier Hendrik en Berend.
Ten aanzien van Hendrik bestond kennelijk wantrouwen – dit valt tenmin-
ste af te leiden uit het testament van zijn vader31 – en dus bleef Berend als
enige geschikte kandidaat over om in het huwelijk te treden. Nauwelijks
een maand na de dood van Wolf ging hij in ondertrouw. De uitverkorene
was een zestienjarig adellijk meisje. Berend was zelf de veertig gepasseerd
en alleen al het leeftijdsverschil lijkt aan te geven dat aan dit huwelijk een
dynastieke impuls ten grondslag lag. Gemeten naar het hoge kindertal dat
zou worden geproduceerd, was het een vruchtbare verbintenis. De oude
drost van Salland maakte de geboorte van het eerste kind niet meer mee:
hij stierf op 1 september 1639. Hierna lijken Berend en zijn broer Eusebius
Borchard zich samen aan het hoofd van de familie te hebben gesteld.32 Be-
rend werd stamvader van een nieuwe tak van de Bentincks.

De plaats van de vrouw binnen de adellijke familieorde was in sterke mate
afhankelijk van haar huwelijkse staat. Dit gold overigens niet zozeer haar
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positie bij versterf; deze was, in principe althans, voor de gehuwde en on-
gehuwde vrouw gelijk en vergelijkbaar met die van de jongere zoon, af-
gezien dan dat vrouwen niet in aanmerking kwamen voor de opvolging
in bepaalde leengoederen.33 Haar huwelijkse staat had echter wél grote in-
vloed op haar plichten en levensverwachtingen, op de mate van onafhan-
kelijkheid die zij genoot en op de haar toegedragen achting. Het is dan ook
van belang in het navolgende onderscheid te maken tussen de gehuwde
vrouw, de weduwe en de ongehuwde vrouw.

Een eerste ‘plicht’ van de gehuwde vrouw was het baren van (manne-
lijk) nageslacht, wat niet erg verrassend genoemd mag worden, aangezien

– in de woorden van een huwelijkscontract – een adellijk huwelijk werd aan-
gegaan tot vermeerdering van het mensdom en de adel.34 Ook in huwelijks-
dichten en -zangen werden grote woorden niet geschuwd. Zo schreef
Arnold Moonen in 1695 ter gelegenheid van het huwelijk van Adolf Hendrik
van Rechteren en de Duitse gravin Sofia Juliana von Castell-Rüdenhausen:

Gy, o Godtheit, waer in leeft,
al wat geeft of adem heeft,
Die de stammen kunnen verdelgen,
Of beschut, geef, dat sofy
By haer Vryheers min gedy;
Schenk zyn’ stamboom maght van telgen.35

De adellijke angst voor steriliteit was zo groot, dat zij bij tijd en wijle onder-
werp van spot en hilariteit was.36 Om risico’s te vermijden kwam het wel
voor dat huwelijken voor de sluiting werden geconsummeerd. Het langdu-
rig uitblijven van een zwangerschap kon grote spanningen met zich mee-
brengen, wat in de zestiende eeuw nog een enkele keer tot de verstoting
van een echtgenote leidde. Indien een vrouw na langdurige kinderloosheid
alsnog in verwachting raakte, kende de euforie geen grenzen. De echtge-
note van ritmeester Derk van den Rutenberg beviel na een kinderloos hu-
welijk van veertien jaar tot ieders verrassing van een tweeling (een zoon
en een dochter). De haast van de bode om de goede tijding aan de vader
mee te delen was zo groot dat hij de ritmeester het bericht op het slagveld
overhandigde, toen deze met zijn manschappen in volle slagorde stond
opgesteld.37 Van den Rutenberg en zijn echtgenote zullen de geboorte van
hun zoon met meer vreugde hebben begroet dan die van hun dochter; al-
leen mannelijk nageslacht bood immers hoop op het voortbestaan van de
naam, de macht en het aanzien van de familie.38 Kenmerkend voor de ho-
gere waardering die zonen genoten, is het eerbewijs dat in 1651 de drost
van Salland ten deel viel, toen zijn echtgenote voor de zevende achtereen-
volgende keer een zoon had gebaard: de Staten van Overijssel boden aan
bij de doop als getuige op te treden.39
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Indien een gehuwde vrouw na het overlijden van haar echtgenoot met
onmondig nageslacht achterbleef, kreeg zij mombers (voogden) toegewe-
zen die haar bijstonden bij het beheer van de familiegoederen en de opvoe-
ding van de kinderen. In de regel hoefde een weduwe met (minderjarige)
kinderen het huis dat zij met haar echtgenoot had bewoond, niet te verlaten
zolang zij niet hertrouwde; in geval van kinderloosheid kwam het ook wel
voor dat zij haar intrek nam in een als ‘weduwestoel’ ingericht tweede huis
of naar haar eigen familie terugkeerde. Elisabeth van Pallandt bijvoorbeeld
mocht na het kinderloze overlijden in 1579 van haar man Jacob van Heec-
keren nog enige tijd op Ruurlo blijven wonen, zodat men kon vaststellen
of zij wellicht zwanger was. Toen dit niet zo bleek te zijn, moest zij onher-
roepelijk vertrekken. Zij verliet hierop het huis met medeneming van haar
dienaren, alle vetgemeste varkens, de paarden van haar overleden man, kis-
ten, tapijten, potten en ketels, koren en verder alles wat ze mee kon nemen

– hetgeen uiteraard moeilijkheden opleverde met haar schoonfamilie.40 Het
was de gewoonte dat de rechten van de weduwe op een lijftocht (een soort
weduwenpensioen) al bij de opstelling van de huwelijkse voorwaarden
werden vastgelegd. Hierin werden soms tevens nadere bepalingen ten aan-
zien van haar mogelijke weduwstaat opgenomen. Ook tijdens het huwelijk
kon een man zijn vrouw het vruchtgebruik van zijn goederen schenken
voor het geval hij eerder zou sterven. Dit soort bepalingen versterkte de
positie van de weduwe in aanzienlijk mate tegenover de verwanten van
haar echtgenoot, als deze de inkomsten uit diens goederen weer zo snel
mogelijk naar de eigen stam wilden trekken. In rechtshandelingen kon de

33. De havezate Wegdam bij Goor (gewassen pentekening, 10 ×17 cm; C. Pronk, 1732; coll. British Mu-
seum, Londen, foto Historisch Centrum Overijssel, Zwolle)
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weduwe overigens, anders dan gehuwde en ongehuwde vrouwen, zelfstan-
dig optreden, zonder bijtreden van mannelijke voogden.

De sterke rechtspositie van de weduwe, de (mede)voogdij over haar kin-
deren en de zelfstandigheid die zij met betrekking tot het beheer van haar
eigen goederen en die van haar overleden man genoot, gaf haar een grotere
mate van onafhankelijkheid dan zij voordien als getrouwde vrouw had ge-
had. De verhouding met haar oudste zoon kon om deze reden een gespan-
nen karakter krijgen, vooral wanneer zij hetzelfde huis moesten delen, de
weduwe lang in leven bleef en de lijftocht over de goederen van haar man
behield. De zoon ging zich dan makkelijk gefrustreerd voelen in zijn wens
als hoofd der familie op te treden en het beheer over de ouderlijke goede-
ren over te nemen. Regelmatig leidde dit tot pesterijen, ruzies, bedreigin-
gen en soms zelfs tot geweld. Christina van Raesfelt, weduwe Van Keppel
bijvoorbeeld leefde in tweedracht met haar oudste zoon Joost. Hun onder-
linge verhouding verslechterde verder, toen zij het door haar aangekochte
De Cloese niet aan hem wilde nalaten. Tijdens een van hun vele heftige
ruzies trok Van Keppel een zwaard, bedreigde zijn moeder en joeg haar het
huis uit. In december 1555 gaf de weduwe het Hof van Gelderland te ken-
nen haar zoon te willen onterven: hij was, zo beredeneerde zij haar besluit,
altijd tegen haar geweest en had haar al eerder een stuk land afgenomen.41

Christina van Raesfelt had al op vrij jonge leeftijd haar man verloren.
Indien een weduwstaat schier eindeloos duurde en de oudste zoon inmid-
dels volwassen en gehuwd was en zich tegenover zijn moeder en broers
en zusters autoritair opstelde, konden onderhuidse spanningen tot een
uitbarsting komen, vooral indien óók de moeder over een sterke persoon-
lijkheid beschikte en weigerde afstand te doen van haar rechten.42 Adri-
ana van Hetterschey bleef in 1628 na het overlijden van haar echtgenoot
Herman van Coeverden tot Wegdam met vijf jonge kinderen achter. Gedu-
rende hun minderjarigheid beheerde zij het familiekapitaal. Zij deed dit zo
nauwgezet, dat dochter Anna Richmoet later aan haar oudste broer Wol-
ter zou schrijven dat zij zonder de voorzichtigheid en zorg van hun moe-
der nooit één duit hadden geërfd. De stamhouder werd ongeduldig, maar
desondanks ging de weduwe in 1644 met haar kinderen een magescheid
aan, waarin werd overeengekomen dat zij de helft van alle goederen die
zij met haar man had bezeten, tot haar dood mocht behouden en tevens
het halve huis Wegdam ter bewoning kreeg toebedeeld. Het document
was heel nauwkeurig in zijn omschrijving om wélk deel van de havezate
het ging: de helft van de zaal en de zaalkamer (het salet) zouden voor de
weduwe zijn, beide delen van het huis zouden door een muur van elkaar
worden gescheiden.43 Jarenlang voerden moeder en stamopvolger onder
een en hetzelfde dak een afzonderlijke huishouding, wat uiteindelijk een
volledige verstoring van de onderlinge verhouding ten gevolge had, vooral
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omdat de zoon na zijn huwelijk in 1652 het regiment wenste over te nemen
en weigerde de rechten van de weduwe op de helft van de inkomsten van
het Wegdam nog langer te erkennen. Toen de weduwe met het voorstel
kwam om met haar dienstmeid voortaan bij hem in de kost te gaan en met
haar voorraad koren wilde betalen, wees hij dit af en beweerde hij dat de
gehele oogst hém toekwam. Moeder en zoon leefden voortaan op voet van
oorlog en pleegden veelvuldig aanslagen op elkaars territorium. Hierbij
trok de weduwe meestal aan het kortste eind. Bij één gelegenheid dreigde
Van Coeverden de toegang tot de zolder boven de keuken van de weduwe
met een bijl open te breken als zij hem zou weigeren daar wat planken neer
te laten leggen. Toen de weduwe een andere keer hout liet kappen, waar-
schuwde hij de pachtboeren van het huis Wegdam dit nooit meer zonder
zijn toestemming te doen. Als zij dit wél deden, zou hij hun armen en be-
nen in stukken slaan. Ondertussen weigerde de echtgenote van Van Coe-
verden haar schoonmoeder de toegang tot het bakhuis en stond zij niet toe
dat de oude vrouw haar linnen voor de poort van de havezate liet bleken.
Uiteindelijk zou onder bemiddeling van ‘compromissarissen’ in 1670 een
regeling worden opgesteld die de weduwe op vrijwel alle punten in het ge-
lijk stelde.44 Veel plezier zou zij hier niet meer aan beleven; zij stierf nog
hetzelfde jaar.

De weduwe Van Coeverden had in deze ruzie het recht en fatsoen aan
haar zijde. Hiertegenover staat echter dat haar uitzonderlijk lange, bijna
vijftig jaar durende weduwstaat de generatiewisseling in de familie steeds
maar weer opschoof en de frustratie van haar zoon in de hand werkte.
Hoewel de verhouding tussen weduwen en stamopvolgers in het algemeen
harmonieuzer was dan in dit geval, kwam onenigheid wel vaker voor. Het
Wegdam kende een generatie later alweer moeilijkheden, nu tussen Anna
Margaretha van Ittersum en haar zoon Johan Heidenrijk van Coeverden.45

Op het Drentse Huis te Peize ontstond in 1684 een grote familieruzie, toen
stamhouder Alexander Wigbolt de Coninck vijf jaar na het overlijden van
zijn vader te kennen gaf te willen trouwen met een brouwersweduwe. Hij
zette door en werd door zijn moeder, broers en zuster gedwongen de ha-
vezate over te dragen aan een jongere broer en zich terug te trekken uit
de ridderschap.46 De indruk bestaat dat weduwen eerder dan weduwnaars
in onmin met de stamopvolger raakten. Waarschuwingen van echtparen
in mutuele testamenten aan hun kinderen om de langstlevende altijd het
verschuldigde respect te betonen, lijken vooral bedoeld te zijn om de moe-
der te beschermen. De traditionele rolverdeling tussen man en vrouw bij
de opvoeding van kinderen, waarbij het opleggen van tucht en gehoor-
zaamheid tot de verantwoordelijkheid van de vader behoorden en de meer
zorgzame taken tot het domein van de moeder, kon het voor een weduwe
moeilijk maken haar gezag tegenover de stamopvolger te laten gelden.
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Hierbij kwam nog dat weduwen in hun houding jegens hun kinderen en
bij de verdeling van de eigen goederen zich nu en dan sterker door gevoe-
lens van affectie en rechtvaardigheid lieten leiden dan door dynastieke
overwegingen. Vooral met inwonende, ongehuwde dochters onderhielden
zij vaak hechte banden. Het kwam dan ook nogal eens voor dat in erfenis-
kwesties moeder en dochters tegenover de oudste zoon stonden, die meer
dan zij het dynastieke moment – dat in zijn geval samenviel met eigenbe-
lang – vertegenwoordigde.

Het mocht de weduwe dan niet altijd lukken zich tegenover haar oudste
zoon staande te houden, toch genoot zij, indien zij kinderen had en rijk
was, aanzien. De status van de adellijke vrouw die nooit zou huwen, was
daarentegen betrekkelijk gering. In de regel leidde zij een verborgen le-
ven en legde zij in positieve zin nauwelijks eer in voor haar familie. Haar
voornaamste verantwoordelijkheid was, zo lijkt het, haar kuisheid te be-
waren en ook verder geen aanstoot te geven. De in 1601 op negenentwin-
tigjarige leeftijd overleden Wilhelmina Schele was geliefd, omdat zij zich
gehoorzaam, kuis en godvruchtig toonde en niettegenstaande haar goede
verstand stil en zwijgzaam was. Haar broer Sweder was zo getroffen door
haar overlijden, dat hij haar op haar doodsbed door een Deventer schilder
liet afbeelden en het plan opvatte een tractaat over het eeuwige leven te
schrijven om zijn ouders in hun verdriet te troosten.47 Een ongetrouwde
vrouw zonder talent voor lijdzaamheid zette niet alleen haar eigen repu-
tatie op het spel, maar ook die van de rest van de familie. Het grootste ge-
vaar liep zij als zij haar maagdelijkheid aan de eerste de beste verloor. Anna
van Bevervoorde werd zwanger gemaakt door de kok van de gravin van
Bronckhorst, toen zij daar als hofdame diende. Zij trouwde hem en vertrok
naar Amsterdam, waar zij met haar man een herberg begon.48 De hoon die
de Van Bevervoordes over zich kregen uitgestort door het gedrag van hun
verwante, zal groot zijn geweest. Het is heel goed mogelijk dat zij haar ver-
trek hebben afgedwongen om de ‘boze tongen’ tot bedaren te brengen. De
ongehuwde vrouw zag zich dan ook bij voortduring omringd door ouders
broers, ooms, tantes en andere verwanten die over haar zedelijkheid waak-
ten, haar gedrag in de gaten hielden en haar bewegingsvrijheid beperkten.
Wolter van Coeverden verbleef jarenlang in krijgsdienst in het buitenland
maar kon toch niet nalaten te blijven informeren naar zijn oudste zuster,
omdat hij wist dat de eer van de hele familie in het Oversticht mede afhan-
kelijk was van haar ongeschonden reputatie: ‘ick verhaeppe dat ze sieck
soe holden weet, daet wij daer geen schande van hebben’, schreef hij in
1638 aan zijn broer Hendrik.49

Veelal woonde een ongehuwde vrouw tot haar dood in het huis van
verwanten, of werd zij uitbesteed aan een klooster of stift. Voor zover zij
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niet in de geestelijke stand trad, had zij in principe recht op een even groot
erfdeel als haar getrouwde zusters en haar broers. In hoeverre zij hier ook
altijd over kon beschikken, is echter de vraag. Het is goed mogelijk dat haar
bezittingen en inkomsten door haar bloedverwanten als familiekapitaal
werden beschouwd. Hiervoor bestaan enkele aanwijzingen. Het is bijvoor-
beeld twijfelachtig of prebenden wel aan de stiftsjuffers zelf werden uitge-
keerd. Ongehuwde vrouwen stelden bovendien in de zestiende en eerste
helft van de zeventiende eeuw maar zelden een testament op, wat doet
vermoeden dat zij in de praktijk vaak niet het beschikkingsrecht over de
eigen goederen hebben gehad. Ook indien dit wel zo was, konden zij door
familieleden onder druk worden gezet om al voor hun dood legaten toe te
kennen. De ongehuwde Agnes van der Capellen was na het overlijden van
haar broers Hendrik en Alexander en haar zuster Judith de laatste nog le-
vende Van der Capellen van haar generatie en beschikte over een aanzien-
lijk vermogen, dat op ongeveer 70.000 gulden werd geschat.50 Neefjes en
nichtjes zeurden voortdurend om legaten. De freule kon deze verzoeken
niet weerstaan en schonk rijkelijk. Deze wellicht door een verlangen naar
waardering en aandacht ingegeven schenkingen leidden echter tot ‘groote
jalousie’ in de familie en tot een ‘geduyrige quellagie’ om nog meer uit te
delen. In juni 1660 moest zij daarom beloven voortaan slechts bij testa-
mentaire dispositie geld weg te geven. In ruil hiervoor zou zij niet meer
worden lastiggevallen met verzoeken om giften en legaten.51

Niet alle ongehuwde vrouwen bleven in het ouderlijk huis wonen of
gingen bij bloedverwanten of vrienden in de kost. Sommigen voerden een
zelfstandige huishouding, alleen of samen met een of meer ongehuwde
zusters. Zij zijn vrijwel uitsluitend in de IJsselsteden terug te vinden. Vol-
gens de vuurstedenregisters van 1675 telden Deventer, Kampen en Zwolle
samen twaalf adellijke huishoudens die geen man of weduwe aan het
hoofd hadden staan.52 Het samenwonen van ongehuwde zusters kon een
sterk gevoel van lotsverbondenheid doen ontwikkelen, een besef dat on-
der meer in gemeenschappelijke wilsbeschikkingen tot uitdrukking werd
gebracht. Drie ongetrouwde zusters Van Dedem uit Zwolle lieten in 1704
vastleggen dat zij hun roerende goederen en de lijftocht over de pachten en
renten uit hun onroerende bezittingen aan elkaar vermaakten.53 Op grond
van dit testament hoefde de inboedel van het gemeenschappelijke huis niet
onder de rest van de familie verdeeld te worden voordat de laatste van hen
was gestorven en wist de langstlevende zich verzekerd van de inkomsten
uit hun landerijen en waardepapieren. De aanspraken van de overige erf-
genamen werden zo een hele tijd opgeschort, terwijl ondertussen het fa-
miliebelang werd gewaarborgd door de bepaling dat de langstlevende zus-
ter Van Dedem bij testament niet over het gezamenlijke bezit zou mogen
beschikken, maar slechts over haar oorspronkelijke gedeelte.
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Slechts een enkele keer gebeurde het dat een ongehuwde vrouw na haar
dood in de dynastieke herinnering van haar verwanten bleef voortleven
vanwege de bijdrage die zij had geleverd aan de eer van de familie. Johanna
van Arnhem was zo’n uitzondering. Na de dood van haar broer Robert
en diens echtgenote Ermgard Elisabeth van Dorth, erfvrouwe van Rosen-
dael (respectievelijk in 1649 en 1644), nam zij de opvoeding van hun vier
nog minderjarige kinderen op zich. Uit dankbaarheid lieten dezen jaren
na haar dood een groot portret van haar vervaardigen. Een opschrift op
het schilderij zegt dat het een eerbetoon is voor een tante die ‘met groote
sorg en moeyte’ de kinderen van haar broer en schoonzus had opgevoed
en hun goederen had beheerd tot haar eigen overlijden in 1664.54 Achter de
geportretteerde is het van de Van Dorths afkomstig kasteel Rosendael dui-
delijk zichtbaar. Zo verbond het schilderij de nagedachtenis van Johanna
van Arnhem blijvend met het bezit van Rosendael en de luister van het
geslacht Van Arnhem.

De vrouwelijke religieuze verliet bij haar kloosterintrede niet alleen de we-
reld, maar ook haar familie.55 De belangrijkste jufferconventen waar adel-
lijke geslachten vóór de Reformatie hun dochters onderbrachten, waren
het in het uiterste zuidoosten van de landschap Drenthe gelegen Dikninge,
de Overijsselse stiften Zwartewater en Weerselo en ten slotte Ter Hunnepe,
op de grens van het Oversticht en Gelderland. Deze stiften namen vrijwel
uitsluitend vrouwen uit riddermatige geslachten op en boden de mogelijk-
heid vrouwen die om redenen van geldelijke of andere aard ongetrouwd

34. Johanna van Arnhem, met op de achtergrond
kasteel Rosendael. Het opschrift van dit postume
portret uit de eerste helft van de jaren 1670 memo-
reert haar goede zorgen voor de onmondige kin-
deren van haar broer Robert (doek, 133 × 101 cm;
Brantsen van de Zyp Stichting, Arnhem)
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bleven, naar hun stand te laten leven. De Drentse ridderschap zou in 1632
dan ook (ten onrechte) beweren dat Dikninge was gesticht om adellijke
personen te onderhouden.56 De intrede in een klooster of stift kostte de
familie weliswaar een behoorlijk bedrag maar dit lag toch lager dan een
bruidsschat.57 Volgens een reglement uit 1597 diende een juffer bij haar in-
trede in Dikninge een (jaarlijkse) rente van 5 goudgulden te betalen en een
bed met toebehoren mee te nemen, alsmede een half vat wijn, drie scha-
pen, een stuk of vijftien hoenders en nog wat ander wild voor de bereiding
van een gezamenlijke maaltijd. Haar professie een jaar later kostte nog
eens 100 daalders aan kleedgeld en naar alle waarschijnlijkheid moest haar
familie ook opdraaien voor de kosten van de maaltijd die ter gelegenheid
van de inkleding werd gehouden. Met nadruk werd bovendien bepaald dat
kleding en maaltijd in alles gelijk moesten zijn aan die op een ‘jufferen-
bruytlofft’58.

De levensstijl van stiftsjuffers was weinig sprankelend. Zij besteedden
vermoedelijk veel tijd aan naaiwerk en zullen hun meeste kleding zelf
hebben vervaardigd. Het religieuze gemeenschapsleven van de juffers van
Dikninge beperkte zich eind zestiende eeuw waarschijnlijk tot een geza-
menlijk refter en koorgebed. Zij waren niet gehouden aan de clausuur en
verlieten bij verschillende gelegenheden het klooster. Toen het communi-
teitsleven van Dikninge in 1603 ophield, keerde de eerste jaren echter geen
van de overgebleven juffers naar huis terug. Zij bleven met toestemming
van de Staten in of nabij de abdij wonen, waar zij in hun levensonderhoud
trachtten te voorzien door wat grond te bebouwen of een koe te houden.
De laatste (ongeprofeste) juffer zou pas in 1652 naar haar verwanten terug-
keren.59 De geschiedenis van de juffers van Dikninge geeft aan dat stiftsjuf-
fers en nonnen gevaar liepen buiten het familieverband te geraken. Een
opmerking van Christina van Hoevell, abdis van het St.-Agnesklooster te
Oldenzaal, wijst in dezelfde richting. ‘Waer sal ick arme kint hen, dat nu
lam en kranck sijnde en nicht vader of moeder, suster of broeder, ja also
te spreken nit vrienden of maegen hebbende, die mij wilt kennen of sich
miner wilt annemmen: die leider nicht up of neer en kan, sonder hulp van
anderen’, vroeg zij zich in wanhoop af, toen de drost van Twente in 1644
dreigde het klooster te sluiten.60

Het was veelal niet het meisje zelf dat voor intrede in een klooster of
stift koos. Menige adellijke vrouw zat er tegen haar zin of in ieder geval
op aandringen van verwanten, en niet vanuit een gevoel van roeping. Het
kloosterleven vertoonde in het midden van de zestiende eeuw in de ogen
van reformatoren van zowel katholieke als protestantse snit dan ook een
weinig stichtelijke aanblik. Visitatoren van Ter Hunnepe klaagden over
de misbruiken en over de geest van oproer die er zou heersen: de cister-
ciënzer kloosterregels werden niet nageleefd en verscheidene religieuzen
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droegen geen ordehabijt, maar wereldse kleding en sieraden. Eén visita-
tor stelde vast dat hij een onordelijk, ongeestelijk en geheel wereldlijk le-
ven had aangetroffen binnen de stiftsmuren.61 Ook elders was religieuze
neergang bespeurbaar en probeerden vrouwen zich te ontworstelen aan
de keuzes die verwanten voor hen hadden gemaakt. In 1550 bijvoorbeeld
ontvluchtte Stine Kreynck ‘bij nachtslapenden tijden’ het zusterconvent
Adamanshuis in Zutphen, samen met een medezuster en een geliefde, die
ze een jaar eerder had ontmoet tijdens een van diens bezoeken aan een
nicht in het klooster. Stine had tegen hem geklaagd dat zij tegen haar zin
door haar moeder in het klooster was gebracht en dat zij samen met hem
weg wilde, waarheen hij maar wilde. Zij was binnen haar familie niet de
enige die van haar religieuze beloftes af wilde: een jongere zuster die in
1557 professie deed, verliet het klooster ook en zou later in Engeland zijn
getrouwd.62 Stine zou zelfs twee keer huwen: eerst met haar ‘bevrijder’, en
later, na diens dood, nog een keer.

Na de Reformatie werden de adellijke stiften één voor één als katholieke
instellingen opgeheven. Ter Hunnepe veranderde tussen 1577 en 1580 in een
wereldlijk stift, waarin volgens de gereformeerde religie werd geleefd. Het
klooster Zwartewater werd in 1582 gesloten, waarna de dertien juffers met
evenzoveel knechten en meiden naar het aanvankelijk nog katholieke Has-
selt uitweken. Hier huurden zij tot 1610 een gedeelte van het Mariaklooster,
om vervolgens uit het zicht te verdwijnen. Dikninge zou als gezegd in 1603
ten onder gaan, Weerselo vermoedelijk na de val van Oldenzaal in 1626.63

Hiermee kwam een einde aan een karakteristieke adellijke levensvorm op
Oost-Nederlandse bodem en moesten katholiek gebleven families die hun
dochters een religieus leven wilden laten leiden, hun heil elders zoeken.
De stiften werden prebende-instellingen voor ongehuwde, gereformeerde
adellijke vrouwen. Na een langdurig conflict sloten Ridderschap en Steden
van Overijssel in 1663 in Overijssel een overeenkomst waarbij het eerste lid
van de Staten het beheer over de geestelijke goederen (en dus de bezittin-
gen van de stiften) ten plattelande in handen kreeg. Tegelijkertijd werd een
orde op de admissie tot de stiften Ter Hunnepe, Weerselo en Zwartewater
vastgesteld, die bepaalde dat bij de begeving van prebenden voorrang zou
worden verleend aan meisjes uit minder gegoede families. Het reglement
verlangde van toekomstige stiftsjuffers onder andere dat zij gereformeerd
waren, ten minste vijf jaar oud, ongehuwd en ingezetenen van de land-
schap.64 De ridderschap keerde in 1663 vanwege Weerselo en Zwartewater
elk zestien prebenden uit aan meisjes en ongehuwde vrouwen van rid-
dermatige afkomst, in hoogte variërend van 150 tot 350 gulden jaarlijks.65

De juffers van Zwartewater verbleven in de zeventiende eeuw overigens
gewoon bij hun familie; alleen in Weerselo woonden nog drie zogeheten
huishoudende stiftsjuffers, die ieder een jongere prebendaris in de kost
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mochten nemen. Het verblijf in een van de stiftshuizen te Weerselo gold
zeker niet voor iedere daarvoor in aanmerking komende stiftsjuffer als
een aantrekkelijke levensvervulling. Florentina van Dedem bijvoorbeeld
weigerde in 1697 haar woonplaats Zwolle ten gunste van het ‘arcadische’
Weerselo te verlaten nadat zij bericht had gekregen dat de ‘tour van huis-
houden’ na het overlijden van een oudere juffer nu aan haar toeviel.66

Ter Hunnepe behield gedurende de gehele zeventiende eeuw het tradi-
tionele karakter van een (gereformeerd) stift met een abdis en inwonende
stiftsjuffers. Na het afbranden van de oude abdij in 1578 vestigden zij zich
in enkele huizen aan de Menstraat te Deventer. De inrichting van het stift
bleef in sterke mate berusten op oude reglementen. De abdis en de oudste
juffers beheerden nu zelf de onder het stift behorende goederen; uit de in-
komsten werden twaalf prebenden uitgekeerd. Bij het openvallen van pre-
benden kozen zij nieuwe stiftsjuffers. De abdis van Ter Hunnepe behoorde,
samen met een paar rijke weduwen, tot de weinige vrouwen met aanzien
en gezag in de Oost-Nederlandse adelswereld. Een edelman die voor een
dochter of nichtje een prebende wilde, moest zich zien te verzekeren van
haar gunst. De abdis ontving talloze verzoeken of aanbevelingen. In 1618
werden haar zelfs, naar eigen zeggen, dagelijks rekesten ter hand gesteld en
besloot zij in samenspraak met haar oudste juffer voorlopig geen enkele
toezegging meer te doen. Toch zouden de aanbevelingen ook de jaren erna
blijven binnenstromen. De heer van Ruinen bijvoorbeeld verzocht in 1630
om een prebende voor een dochter van een overleden broer, die zes doch-
ters had nagelaten van wie alleen de oudste getrouwd was en de overigen
‘noitwendig’ aan een prebende moesten worden geholpen, opdat zij na de
dood van hun moeder ‘ein adelick verblijf mogten hebben bes tor tijt dat
dieselven fon anderen eherliken staet mogten geraken’.67 Een weduwe Van
Ittersum kleedde haar verzoek tien jaar later in vergelijkbare bewoordin-
gen in en benadrukte dat zij gezegend was met een huis vol dochters die
zij graag ‘na haer standes geboer’ wilde opvoeden.68 In sommige verzoek-
schriften klinkt een bijna wanhopige toon door: Boldewijn Sloet, ook al
iemand die meer dochters had verwekt dan hij met fatsoen kon grootbren-
gen, schreef in de jaren 1630 en 1640 vele rekesten aan de abdis van Ter
Hunnepe, waarin hij nu eens een beroep deed op hun bloedband en zich
dan weer beklaagde over de voorwendsels waarmee eerdere verzoeken wa-
ren afgewezen, of zich ongerust toonde over kwaadsprekers die zijn vrouw
en hem in een kwaad daglicht probeerden te stellen.69 Sloet zou er nooit in
slagen een dochter in het stift te krijgen en moest zich tevreden stellen met
enkele Weerselose prebenden.

Tegenover de ridderschapscolleges van Overijssel en het Kwartier van
Zutphen, die elkaar de begeving der prebenden betwistten, verdedigde de
abdis van Ter Hunnepe samen met haar oudste juffers hardnekkig de rech-
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ten van het stift. Binnen de muren van de stiftshuizen beschikte de abdis
eveneens over autoriteit. Zij kon bijvoorbeeld juffers bestraffen indien zij
zich weigerden te schikken in de regels van het stift.70 Een convenant tus-
sen Ridderschap en Steden uit 1664 bedreigde weliswaar de onafhankelijk-
heid van Ter Hunnepe – voortaan zou de ridderschap de begeving van de
prebenden regelen en een rentmeester over de stiftsgoederen aanstellen

– maar in de praktijk behielden de abdis en juffers een grote mate van zelf-
standigheid. Het is waarschijnlijk dat het zelfbewustzijn van de bewoners
van Ter Hunnepe hierdoor sterker was ontwikkeld dan dat van ongehuwde
vrouwen die bij hun bloedverwanten woonden. Meer dan eens was hun
levensstijl het mikpunt van klachten van predikanten en andere moralis-
ten. De Deventer kerkenraad sprak in de vroege jaren 1620 enkele keren de
abdis en stiftsjuffers aan op de eerbaarheid van hun gedrag.71 De dichter
Adriaan Sticke wijdde verschillende spotverzen aan de grote staat die in
Ter Hunnepe zou worden gevoerd. Een ervan luidt:

Een nonne van der Honp naer hondert jaer verresen
Sach nu haer susters eens, en sprack, ick sie so veel.
Wij arme susters eerst wij wilden heilich wesen
Maer dese sijn noch meer, dit sijn godinnen heel. 72

Toch lijkt in dit versje, net als in andere gedichten van Sticke, sprake te zijn
van overdrijving.73 In Weerselo ging het er in ieder geval minder uitbundig
aan toe. In 1649 kregen de stiftsjuffers daar van de ridderschap een nieuwe
‘coutswagen’, omdat hun stiftskoets door ouderdom was vergaan.74

Een aparte plaats binnen de familieorde was bestemd voor de bastaard. Hij
was juridisch niet van adel, kon geen rechten doen gelden op de erfenis van
zijn adellijke bloedverwanten en was voor zijn onderhoud afhankelijk van
de welwillendheid van zijn vader.75 In strikte zin stond hij dus buiten de
familieorde. Maar tegelijkertijd was hij nauw verbonden met het huis van
zijn vader, indien deze hem tenminste erkende. Dit laatste was zeker in de
tweede helft van de zestiende eeuw nog een veel voorkomende praktijk;
wel was het zo dat de bereidheid tot erkenning vrijwel uitsluitend ‘natuur-
lijke kinderen’ gold, dat wil zeggen bastaarden die waren verwekt door ou-
ders die juridisch gezien met elkaar hadden kunnen trouwen, maar nalie-
ten dit te doen. De meeste natuurlijke kinderen werden door stamhouders
bij dienstmeiden verwekt, voordat zij een standshuwelijk sloten, of door
ongehuwde jongere zonen. ‘Overwonnen bastaarden’, geboren uit een ver-
bintenis die nimmer tot een huwelijk kon leiden omdat deze overspelig of
incestueus was, stonden veel verder van de adellijke familie af. Zij zijn in
de bronnen nauwelijks terug te vinden.76
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Hun erfrechtelijke positie mocht dan zeer zwak zijn, toch behoorden
(voorechtelijke) adellijke bastaarden tot op zekere hoogte tot de familia van
hun vader. Het ‘Stambuch’ van de Scheles tot Welvelde is ook nu weer een
waardevolle bron. Het beschrijft een verwantschapskring met verschei-

35. Adriana Albertina van Reede van Saasfeld, in 1728 overleden als abdis van de Munsterabdij te Roer-
mond (doek, 135 × 97 cm; coll. Stichting Kasteel Amerongen, Amerongen, foto Rijksbureau voor Kunst-
historische Documentatie, ’s-Gravenhage)
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dene onwettige zonen en dochters, die allen op de een of andere manier
deelnamen aan het leven op de havezate van hun vader. Christoffer Schele
bijvoorbeeld verwekte een bastaarddochter Christina. Zij zou later een
steenhouwer trouwen die op het Weleveld werkte. Sweder Schele zelf had
eveneens een natuurlijke dochter. Ook dit meisje moet in de nabijheid van
haar vader zijn opgegroeid; zij trouwde in 1620 met diens schrijver. Toen
uit dit huwelijk een jaar later een dochter werd geboren, stond de echt-
genote van haar verwekker getuige bij de doop.77 De gegevens over bas-
taardij in andere bronnen zijn fragmentarischer van aard, maar schetsen
eenzelfde beeld. Toen Roelofje, bastaarddochter van Johan van Echten, in
1618 trouwde, ontving zij van haar halfbroer en zwager als medegave 600
gulden en daarnaast nog een al eerder geërfd huis met land in Ruinen.78

Een natuurlijke dochter van Herman van Coeverden tot Wegdam kreeg
in 1628 ter gelegenheid van haar huwelijk 100 daalder, 150 goudgulden en
een bruidskist mee, met daarin onder meer een bed, twee kussens, twee
paar beddenlakens en een nieuwe rok. Haar halfbroer en de weduwe van
haar vader traden op als getuige bij de ondertekening van de huwelijkse
voorwaarden.79 Graaf Herman van den Berghs bastaarddochter Juliana
zou samen met haar halfzuster Maria Elisabeth tijdens de Bestandsjaren
haar opvoeding genieten aan het hof van de Infante in Brussel.80 Als gevolg
van de nauwe verbondenheid van natuurlijke kinderen met het huis van
hun adellijke bloedverwanten en de bemoeienis van dezen met hun huwe-
lijkskeuzes konden zich hele netwerken van bastaarden vormen. Zo had
Johan van Warmelo tot Westerflier bij een zekere Tryne, bastaarddochter
van Lintelo, een bastaardzoon Johan van Warmelo in de Heuw, die met een
meisje uit het geslacht van Keppel trouwde en daarnaast op zijn beurt – nu
wordt het ingewikkeld – bij Agneta, bastaarddochter van Ittersum, een
bastaardzoon Johan van Warmelo verwekte.81

De wijde verspreiding van het concubinaat in de zestiende eeuw, de
gedwongen vrijgezelle staat van veel edelen en de ondergeschiktheid van
affectie als huwelijksmotief kunnen als verklaring voor het hoge aantal
adellijke bastaarden worden opgevoerd. Hierbij komt nog dat mannelijke
seksualiteit in de adelscultuur, zoals in elke traditionele eercultuur, een
hoge waardering genoot: het bewees de viriliteit van de edelman, zijn li-
chamelijke geschiktheid om de stam voort te zetten en was bovendien een
goed medicijn tegen melancholie. Caspar Schele had voor zijn huwelijk
omgang met verschillende vrouwen en verwekte enkele bastaarden bij hen

– volgens het ‘Stambuch’ op medisch advies.82 Een vergelijkbare gedachte-
gang spreekt uit uitlatingen tijdens het hiervoor al genoemde proces tussen
Gerrit Jan Nagell en het dienstmeisje Elsken. Nagell voerde als verdediging
namelijk aan dat hij er in de tijd voor zijn verhouding met het meisje slecht
aan toe was geweest, dat hij artsen had geraadpleegd, maar dat niemand
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hem had kunnen helpen. Op hun aanraden had hij toenadering tot haar
gezocht, in de hoop zijn lichamelijke en geestelijke gezondheid terug te
krijgen.83

De erkenning van natuurlijke kinderen werkte voor een edelman dus
prestigeverhogend in de zin dat hij liet zien dat hij ‘kloten’ had en rijk ge-
noeg was om in te kunnen staan voor hun opvoeding.84 Een bastaard was
dan ook letterlijk en figuurlijk het levende bewijs van de macht van zijn
verwekker, die hem bovendien kon integreren in een al bestaand patrona-
genetwerk. Het was zeker niet ongewoon dat edelen hun natuurlijke zonen
naar een universiteit stuurden om hen op te leiden tot ambten waarin zij
de eigen familie konden dienen. Vooral bastaarden uit de meest vooraan-
staande geslachten wisten soms een sterke positie te verwerven en verte-
genwoordigden voor de buitenwereld wel de eer van hun vaders familie.
Daem van den Bergh werd in 1546 zelfs benoemd in een regentschapsraad
die tijdens de minderjarigheid van graaf Willem het bestuur van het Land
van den Bergh waarnam.85 Johan van Rechteren had bij een zekere Jenne-
ken Nylandt een zoon Hendrik, die na een studie in Deventer en Leiden
(onder meer) rentmeester van zijn vaders heerlijkheid Almelo werd. De
Sallandse drost Unico Ripperda tot Boxbergen verwekte na het overlijden
van zijn echtgenote een bastaardkind Herman, die in Keulen ging stude-
ren, zijn adellijke familieleden in rechtszaken bijstond en in 1598 werd be-
noemd tot advocaat van de Twentse ridderschap. Een jaar later trouwde
hij een Zwolse burgemeestersdochter.86 De levensloop van deze natuur-
lijke zonen is een bewijs dat zij het met hulp van hun vader ver konden
schoppen. Enkele bastaarden uit vooraanstaande geslachten slaagden er
in de zestiende eeuw zelfs nog in een eigen adellijke linie te stichten. Op
deze manier werd Johan van Twickelo, bastaardzoon van Johan (iii) van
Twickelo de Rijke, stamvader van een Deventer familie die haar onedele
afkomst achter zich wist te laten en in de riddermatige adel trouwde. Het-
zelfde gold voor de Van Egmonts op de Luchtenberg, die via bastaardij uit
het Gelderse hertogelijke huis stamden. In sommige gevallen is de bemoei-
enis van een adellijke familie met het lot van haar onechte verwanten zelfs
over meerdere generaties aanwijsbaar.87

In de loop van de zeventiende eeuw ontmoetten buitenechtelijke sek-
sualiteit en bastaardij door een ‘moralisering’ van de adelscultuur echter
steeds vaker weerstand. Als gevolg hiervan verdwenen adellijke bastaar-
den geleidelijk aan uit de publieke sfeer: zij verloren aan maatschappelijk
aanzien en zagen hun positie in de huishouding van hun vader verslech-
terd. Het eerste laat zich onder meer afleiden uit de huwelijken die zij slo-
ten: na 1650 waren er geen adellijke bastaarden meer die in het patriciaat
of in richterfamilies trouwden. Het opvallende verschijnsel van onderlinge
huwelijken was al aan het einde van de zestiende eeuw opgelost. Edelen
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waren bovendien minder bereid om buiten de echt verwekte kinderen
een plaats in de eigen huishouding te geven. De al genoemde Hendrik van
Rechteren bijvoorbeeld was de laatste natuurlijke zoon die in dienst van
het huis Almelo een betrekking vervulde. In vergelijking met Holland,
waar de omvang en betekenis van het fenomeen al in de tweede helft van
de zestiende eeuw sterk achteruit ging, veranderde de houding ten aanzien
van adellijke bastaarden echter slechts langzaam.88 De oorzaak voor deze
ongelijktijdigheid in ontwikkeling ligt wellicht in de late vestiging van de
Gereformeerde Kerk en het langzame herstel van de katholieke zielzorg op
het Gelderse en Overijsselse platteland, waardoor reformatorische en post-
Tridentijnse opvattingen ten aanzien van seksualiteit hier slechts vertraagd
terrein wonnen.

3 · f a m i l i e e n v o r m i n g

In hun vroegste jeugd al werden edelen voorbereid op de rol die zij later
als volwassene binnen de familieorde moesten gaan spelen. Een eerste
aankondiging voor de inpassing van het individu in het familieverband
is zichtbaar in de gebruiken rond naamgeving en doop. Het was regel dat
de stamhouder naar zijn grootvader van vaderszijde werd vernoemd. Hij
werd zo de drager van een naam die sinds mensenheugenis in verband
werd gebracht met de belangrijkste vertegenwoordiger van de eer van het
geslacht. De tweede zoon werd veelal naar zijn grootvader van moeders-
zijde genoemd, de eerste dochter naar haar grootmoeder van moeders- of
vaderszijde. Voor de naamgeving van jongere kinderen boden de conven-
ties wat meer vrijheid, wat aangeeft dat hun een minder prominente rol
binnen de familie werd toegedacht.

Namen waren niet onvervreemdbaar en konden uit dynastieke overwe-
gingen van het ene op het andere kind worden overgedragen. Een bekend
fenomeen was de gewoonte om na een vroegtijdig overlijden van een kind
een volgend kind met dezelfde naam te begiftigen. Maar het overdragen
van namen vond ook onder levenden plaats. Christoffer Schele wilde in
1563 zijn vierde dochter naar zijn vader Sweder vernoemen en gaf haar
daarom de naam Swedera mee. Toen Schele zes jaar later na zeven doch-
ters eindelijk een stamhouder wist te verwekken, wilde hij ook dít kind
de naam van zijn vader laten dragen en besloot hij dat zijn dochter voor-
taan Sophia zou heten.89 De Overijsselse edelman Johan van Coeverden
tot Rhaan en zijn Gelderse echtgenote Frederica Margaretha van Lintelo
lieten hun tweede zoon dopen als Johan, maar noemden het kind in het
dagelijkse leven al heel snel Hendrik (naar zijn grootvader van moeders-
zijde).90 Naamsverandering onder kinderen of jongvolwassenen kwam
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ook wel voor om hen erfgenaam te laten worden van een kinderloze oom
of neef die zijn naam na zijn dood wilde laten voortleven. Vincentius van
Rechteren was elf of twaalf jaar oud, toen hij werd geadopteerd door zijn
kinderloze oom Zeger. Hij nam diens naam aan en zou hem later opvolgen
in de Sallandse bezittingen Bredenhorst en Egede.91 Ook in dit geval sym-
boliseerde de naamwijziging dus een belangrijke verandering in de fami-
lieorde. Legde Swedera Schele haar oude voornaam af om plaats te maken
voor een nieuwgeboren stamhouder, de jongere zoon Vincentius van Rech-
teren verwierf door zijn adoptie de middelen om een standshuwelijk te
sluiten en toegang tot de ridderschap te verwerven, wat hem door zijn lage
geboorterang – hij had vier broers boven zich – anders wellicht niet was
gelukt.

Belangstelling voor het eigen familieverleden of adeldom bracht som-
mige edelen ertoe te vernoemen naar werkelijke of vermeende stamvaders,
of naar adelshelden. Sweder Schele noemde de eerste zoon uit zijn tweede
huwelijk Rabo, naar de mythische stamvader van de Scheles die in 1358
vlak na zijn geboorte op wonderbaarlijke wijze zou zijn gered uit het stam-
slot Rahden, terwijl de burcht door vuur werd verwoest. De naam Rabo
was in de jongste generaties echter helemaal niet meer gebruikt en met
zijn keuze voor dit distinctief vormde Schele dus eerder traditie dan dat hij
deze voortzette. Even onderscheidend was de Friese voornaam Unico, die
de Ripperda’s in de zestiende eeuw vanuit de Ommelanden meebrachten
naar Salland en Twente en die de nagedachtenis in ere hield van een roem-
ruchte voorouder.92 Ook ogenschijnlijk minder opvallende vernoemingen
konden herinneringen aan wapenfeiten van het voorgeslacht oproepen: de
Zutphense rector Petrus Gakelius memoreerde in 1625 in zijn lijkrede voor
zijn stadsgenoot Gerlach van der Capellen hoe diens vader in hem de naam
van zijn grootvader had doen herleven; laatstgenoemde was, zo sprak hij,
‘de oorspronk van uwe stam, waervan de range van uwe voorouderen afge-
komen is’ en bovendien degene die de adellijke naam Van der Capellen in
de stad had gegrondvest.93

De keuze voor een doopnaam was dus al met al een belangrijk iden-
titeitsvormend moment. Ook als de keuze niet viel op een traditionele
familienaam en er anderszins werd vernoemd, weerspiegelde de naam of
de combinatie van namen veelal het adellijke milieu van naamgevers en
naamdragers. Hetzelfde gold voor de gewoonte kinderen meerdere voor-
namen te geven. Was het tot ver in de zestiende eeuw gebruikelijk geweest
hen slechts één enkele naam te laten dragen, vanaf de jaren negentig werd
het mode nieuwgeborenen een tweede naam mee te geven. Adellijke fami-
lies gingen zich hierdoor op het gebied van naamgeving van patriciaat en
hogere burgerij onderscheiden. Naarmate in de loop van de zeventiende
eeuw de dubbele doopnaamgeving ook in andere maatschappelijke krin-
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gen doordrong en de meervoudige voornaam niet langer een min of meer
exclusief adellijk statusattribuut was, werden in verscheidene ridderma-
tige families drie of zelfs vier doopnamen aan kinderen meegegeven. Dit
nieuwste gebruik verspreidde zich overigens niet van ‘hoog’ naar ‘laag’.
Katholieke families, zoals de niet-riddermatige, maar na 1650 sterk opko-
mende Van der Heydens uit het Kwartier van Zutphen, lijken voorop te
hebben gelopen – al moet daar onmiddellijk aan worden toegevoegd dat
de (eveneens katholieke) hoogadellijke Van den Berghs in hun naamge-
ving lange tijd een zekere soberheid bleven betrachten.

Naamgeving kon ook een uitdrukking zijn van een patronageverhou-
ding of verbondenheid met een stad of provincie. Johan Palick Otto Adolf
van Hoevell en zijn echtgenote Eva Gertrud von Müntzbruch gaven hun
oudste zoon en dochter niet alleen de namen van verwanten mee, maar
ook die van de graaf en gravin van Bentheim, met wie zij nauwe betrekkin-
gen onderhielden.94 Otto graaf van Limburg en Bronckhorst vernoemde
zijn in 1655 geboren vijfde zoon naar de Zweedse koning Karel Gustaaf, die
hij op dat moment als officier in Polen diende.95 De bekende Oranjefavoriet
Hans Willem Bentinck noemde in 1679 zijn eerste dochter naar Willem
iii’s echtgenote Mary Stuart en gaf twee jaar later zijn eerste zoon niet de
naam van zijn eigen vader (Berend), maar die van zijn patroon. Bentincks
vader was al geruime tijd overleden, wat de beslissing wellicht eenvoudiger
maakte. Een enkele keer werd niet naar een patroon of vorst vernoemd,
maar naar het gewest waarmee de geschiedenis van het eigen geslacht
was verbonden.96 De hoogadellijke Van Limburg Stirums tooiden enkele
kinderen met de doopnaam ‘Geldricus’ of ‘Gelder’ om de historische ver-
bondenheid tussen hun geslacht en het hertogdom te benadrukken en te-
gelijkertijd symbolisch weerstand te bieden aan de pretenties van de bis-
schop van Münster op de heerlijkheid Borculo, een van de belangrijkste
bezittingen van de familie. De Sallandse drost Hiddo van Voorst, wiens
echtgenote zoals al werd gememoreerd maar liefst zeven keer achter elkaar
een zoon baarde, toonde zich in 1652 zo dankbaar met een aanbod van de
Overijsselse landdag om als getuige bij de doop van de zevende zoon op
te treden, dat hij het kind de naam Transisulanus Adolphus meegaf. Het is
trouwens niet erg waarschijnlijk dat Van Voorst zich bij deze naamkeuze
alleen door dankbaarheid en gewestelijk patriottisme heeft laten leiden; hij
zal ook de hoop hebben gekoesterd dat de vernoeming een ‘pillegave’ zou
opleveren – een juiste inschatting, want de landdag besloot enige tijd later
het kind als doopgeschenk een jaargeld van honderd carolusgulden toe te
kennen.97

Het kiezen van doopgetuigen, de doopplechtigheid zelf en de rituele
pillegaven die hierbij werden geschonken, vormden een volgend belang-
rijk initiatiemoment in de familieorde. De pasgeborene werd door het
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doopsel niet alleen in een religieuze gemeenschap opgenomen, maar ook
officieel de kring van verwanten en vrienden binnengeleid. De pillegaven
zijn dan ook te beschouwen als een soort welkomstgeschenk voor het ge-
doopte kind: veelal ging het om kostbare en duurzame voorwerpen als
lepels, penningen of borden (daarnaast werden ook wel geldbedragen of
rentebrieven gegeven), al dan niet voorzien van het geslachtswapen van de
schenker.98 Het gebruik om de namen van doopouders en aanwezigen bij
doopfeesten te noteren in familiekronieken of genealogische geschriften
weerspiegelt dus net als de tradities rond naamgeving de wens van ouders
om bestaande verwantschapsbanden in de toekomst te bestendigen. Het
was de bedoeling dat doopouders en andere verwanten buiten het gezin in
de rest van het leven van de pasgeborene een rol van betekenis bleven spe-
len. Bij een voortijdig overlijden van de vader en moeder van hun petekind
werden zij (of andere familieleden) belast met de opvoeding.

De opvoeding van adellijke kinderen was over het algemeen hard en wars
van sentimentaliteit. ‘Tocht, ehr en doget, siert wol die joget’, zo luidt een
rijmpje dat in 1604 in het album amicorum van Rutgera van Eck werd ge-
schreven en de adellijke vormingsidealen bondig samenvatte.99 Vanaf de
vroege zeventiende eeuw waren reformatorische en neostoïcijnse denk-
beelden in toenemende mate de opvoeding van kinderen gaan bepalen.
Het opleggen van tucht en het aanleren van zelfbeheersing van zowel li-
chaam als geest namen hierbij een belangrijke plaats in. Nu en dan weer-
klonk er een stem die waarschuwde tegen een al te streng uitoefenen van
het ouderlijk gezag en een zachtere benadering voorstond. Zo uitte Josina
Agnes van den Clooster in 1713 haar afkeuring dat Judith Aleida van Rech-
teren haar zoon al op vijfjarige leeftijd in Zwolle in de kost deed en sprak
zij de hoop uit dat het jongetje bij een goede meester verbleef, die hem niet
te streng zou behandelen. ‘Dat is niet regt dat kind so vrog weg te doen’,
was haar vaste overtuiging.100 Uit het werk van apostolisch vicaris Philip-
pus Rovenius, die zelf jarenlang in de protectie van adellijke families leefde,
spreekt eveneens een zekere bezorgdheid over de wijze waarop kinderen
werden grootgebracht. In zijn Republicae christianae libri duo benadrukte
hij ook in meer algemene zin het belang van de kindertijd, omdat in die
periode al over de zaligheid van mensen kon worden besloten. De kinder-
tijd was zijns inziens een periode van onschuld, deemoed en eenvoud. Te-
gelijkertijd echter hechtte hij groot belang aan het opleggen van een strikte
moraal. Zo waarschuwde hij broers en zussen vanaf hun achtste jaar niet
meer in het zelfde bed te laten slapen, omdat dit gemakkelijk aanleiding tot
zonde zou geven.101

Een belangrijk adellijk opvoedingsinstrument was het concept van
imitatio en aemulatio: het navolgen en zo mogelijk overtreffen van de deug-
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den die door voorouders, andere verwanten en vooraanstaande mannen
(of vrouwen) in het heden dan wel verleden waren tentoongespreid. Het
‘Stambuch’ van de Scheles verwoordt deze regel als volgt:

Een jung edelman soll dit in acht nemen, dat hie gerne bi vorneme luiden si end na-
folge alles wat na doget smacket end die laster mide end soll sulx observiren an allen
daer hie met omme gehet, ock an sine vaders selvest, dat hi die doget folge end die
gebraecken mide.102

Het pad der deugd volgen in het voetspoor van beproefde voorgangers
en verre blijven van de dwaalwegen van anderen, daar kwam het dus op
neer. Na het overlijden van Scheles jongste zoon Rabo Herman in 1664
hield diens lijkredenaar Graevius aan jonge edelen het heldere verstand, de
plichtsbetrachting en ijver van de overledene voor als een toonbeeld van
adellijke deugden. Teneinde zijn talenten tot verdere ontwikkeling te laten
komen, hadden zijn ouders hem al vanaf zijn vroegste jeugd toevertrouwd
aan de zorgen van leermeesters: eerst thuis, vanaf zijn zesde jaar in Stein-
furt en later aan verschillende universiteiten. Tijdens zijn grand tour in Italië
en Frankrijk had hij zich bestand getoond tegen de verlokkingen die daar
op hem af waren gekomen. Mocht bij jonge edelen het verlangen opkomen
om naar andere landen te reizen, zo vermaande Graevius zijn toehoorders
en lezers, dan dienden zij het zedelijke gedrag van de overledene na te vol-
gen en zich ook verder te richten op de omgang met aanzienlijke mannen

– dit alles indachtig de uitspraak van de Griekse tragediedichter Euripides
dat wijzen ontstaan door de omgang met wijzen.103

Zoals bekend waren de Scheles geobsedeerd door de deugd en de ge-
dachte dat deze iedere generatie opnieuw in de opvoeding diende te wor-
den bevestigd en doorgegeven. In welke mate deze obsessie door andere
adellijke families in het oosten van de Republiek werd gedeeld, blijft door
het gebrekkige bronnenmateriaal een vraag. Maar wat in ieder geval wel
duidelijk is, is dat de idealen die in het ‘Stambuch’ van de Scheles doorklin-
ken, niet wezenlijk afwijken van wat standgenoten en moralisten elders
onder een goede adellijke opvoeding verstonden.104 De beste waarborg
voor het handhaven van de deugd was een opvoeding die zich richtte op
het versterken van een zedelijke houding, het verwerven van intellectuele
kennis en het aanleren van adellijke levensvormen. Pietas ofwel vroomheid
was de bron van alle andere deugden, meenden de Scheles.105 Op hoge leef-
tijd herinnerde Sweder Schele zich nog hoe hij als kind met zijn broers en
zusters iedere ochtend en avond bij het aan- en uitkleden door zijn moeder
of een dienstmeid een gebed voorgezegd kreeg, dat hij knielend moest na-
zeggen. Vanaf het moment dat hij het gebed uit zijn hoofd kende, liet zijn
moeder hem alleen naar de keuken gaan, waar hij dan zijn gebed zachtjes
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mocht opzeggen. Dit was een goede huisorde die men altijd diende te vol-
gen, aldus Schele, en de ervaring leerde hem dan ook dat zaken het beste
verliepen, als hij met vlijt en aandacht bad.106

Net als vroomheid een constante actualisering nodig had in het gebed,
was het ook in andere bereiken van het leven noodzakelijk om kinderen
telkens weer het nut van de kardinale deugden prudentia en temperantia voor
ogen te houden. In de eerste plaats gold dat voor drankgebruik: dronken-
schap wordt in het ‘Stambuch’ geassocieerd met immoraliteit, onwetend-
heid en de ondergang van adellijke geslachten. Schele meende bovendien
dat zijn zonen, net als keizers en koningen, meer moesten leren dulden en
tolereren dan anderen: ‘Qui nescit dissimulare, nescit imperare, schreef hij
in 1630 in een vermaning aan zijn nakomelingen. Dit gold ook voor hun
houding ten aanzien van dienaren.107 Hovaardij is nergens goed voor, had
Schele al vele jaren eerder vastgesteld. Maar daarentegen diende een ‘junge
jungfraw’ wel trots genoeg te zijn om afstand te bewaren tot het dienst-
personeel, aldus een dictum van Margaretha van Twickelo, zuster van een
Twentse drost:

Dan dis sei ein erbare hoffart, so die junge tochteren bei ehren behalte. Es gebure sich
nit das ein edelmans tochter kekeln lauffe mit dem gemeinem volk als ein dienst-
magt.108

Zo werden adellijke meisjes gemaand afstand tot de lage standen te be-
waren. Het lijkt erop dat deze mening vooral werd ingegeven door de be-
zorgdheid dat een gebrek aan distantie tot het gewone volk de maagdelijk-
heid van een meisje in gevaar zou brengen. Voor jongens werd seksuele
‘reinheid’ van veel minder belang geacht.

De Scheles liepen voorop als het ging om de incorporatie van humanis-
tische elementen in hun opvoedingsidealen, overtuigd als zij waren van de
noodzaak van goed onderwijs voor adellijke geslachten om zich te hand-
haven tegenover juristen van onedele komaf en andere homines novi. Een
familieanekdote wilde dat de familie haar invloed in Osnabrück te dan-
ken had aan de geleerdheid van Caspar Schele, die eens zo welsprekend het
woord zou hebben gevoerd bij een onthaal van bisschop Hendrik van Sak-
sen door de Osnabrückse ridderschap, dat de bisschop zich aan zijn raden
liet ontvallen dat deze edelman een voorbeeld voor alle doctoren was.109

Meermaals zou Caspar Schele verwanten op het hart hebben gedrukt zijn
kinderen later te vertellen hoe hij had geleefd, opdat zij zich ook tot de
deugd zouden begeven. Mocht hij zijn kinderen nog zelf zien opgroeien,
dan zou hij ze laten studeren, was een andere uitspraak van hem die voor
het nageslacht werd bewaard.110 Ook zijn Twentse neef (oomzegger) Swe-
der Schele was overtuigd van de noodzaak van intellectuele vorming. In
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alle belangrijke wetenschappen dienden jonge edelen zich zijns inziens te
bekwamen, vooral in de theologie, die de Waarheid zou leren en tot diepere
vroomheid leiden.111 De geschiedschrijving nam als richtsnoer voor het le-
ven een plaats onmiddellijk na de theologie in. ‘Ein junger edelman soll
historias lesen’, schreef Sweder Schele in het eerste deel van zijn kroniek.
‘Da hatt er exempell, da hat er schone reden.’112 Deze historische kennis be-
hoorde zich uiteraard ook uit te strekken tot de geschiedenis van het eigen
geslacht.113 Daarnaast beschouwde Schele juridische kennis noodzakelijk.
Het leren van Latijn was een vereiste om de werken van rechtsgeleerden en
klassieke auteurs te kunnen lezen en Frans was al even belangrijk, omdat
edelen in de Republiek zich, aldus Schele, steeds vaker van die taal bedien-
den.114

Boven de deur van het schooltje op het Weleveld liet Schele de spreuk
‘Bonis literis, justis armis, aptis nuptiis’ in steen beitelen. De spreuk her-
innerde zijn kinderen iedere dag voor en na de schoolgang aan de plich-
ten van een edele geboorte en de doelstellingen van een adellijke opvoe-
ding.115 In 1629 tekende Schele bovendien in zijn ‘Stambuch’ aan dat hij
het voornemen had in de tuin bij zijn huis Welbergen beelden te plaatsen
van bijbelse en historische helden als Jozua, die als opvolger van Mozes
het joodse volk naar het Beloofde Land leidde, Judas de Makkabeëer, ver-
overaar van de tempel in Jeruzalem, Julius Caesar en de keizers Augustus
(of Constantijn de Grote) en Karel v, onder wiens regering een godsdienst-
vrede tot stand was gekomen.116 Temidden van deze ‘heroes’ wilde hij beel-
den van zichzelf met zijn twee echtgenotes én van zijn zonen en dochters
laten aanbrengen.117 Zo konden de kinderen dagelijks hun beeltenis in één
reeks verenigd zien met vorsten en andere personen die als exempla van
voortreffelijk gedrag golden. Schele had overigens voor al zijn zonen en
dochters een persoonlijk symbolum (devies) bedacht, een spreuk met een
didactische strekking. Voor de dochters waren er spreuken die refereerden
aan religieuze en standsspecifieke idealen, zoals ‘Gott baven all’ en ‘Ehr
vor gudt’ (voor Judith Anna, de oudste dochter), ‘Na Gott end ehr steht
mijn begher’ (Johanna Geertruid), ‘Niet sonder Gott’ (Agnes Reinera) en
‘Alle gudt kumpt van Gott’ (Isabella Benedicta). De symbola voor de jon-
gens hadden een wereldlijker strekking en verraden de waarde die Schele
hechtte aan daadkracht en bezonnenheid als adellijke deugden. De spreuk
‘Sonder ernst end gunst is alles omsonst’ bestemde hij bijvoorbeeld voor
Johan Ernst; ‘In raet end daet alles bestaet’ voor zijn jongste zoon Rabo
Herman.118

Dergelijke educatieve deviezen, inscripties en beeldprogramma’s zijn
voor andere adellijke huizen niet bekend, maar wel is zeker dat op vele ha-
vezaten een ‘pedagoog’ of huisonderwijzer aanwezig was om de kinderen
van de heer des huizes (en soms ook de dorpsjeugd) de eerste beginselen



138

van lezen en schrijven en Latijn bij te brengen. Katholieke edelen lieten
doorgaans het onderricht verzorgen door een priester.119 In gereformeerde
families werden wel studenten theologie of proponenten aangetrokken.
De Zutphense landdrost Everhard van Heeckeren bijvoorbeeld onderhield
een huisonderwijzer die later als predikant van Steenderen werd beroe-
pen.120 De Van Bevervoordes hadden op hun huis Oldemeule een lutherse
pedagoog uit Metten in dienst, die naderhand ook op het Weleveld les zou
geven.121 Voor verder onderwijs en een voorbereiding op de academie was
er dan nog de Latijnse school, die in vrijwel alle Overijsselse en Gelderse
steden te vinden was. De regels daar waren streng en lagen tot op zekere
hoogte in het verlengde van adellijke normen en waarden. De lessen begon-
nen ’s morgens vroeg om een uur of zeven en duurden, met onderbrekin-
gen, tot in de late middag. Latijn vormde het belangrijkste onderdeel van
het onderwijs; daarnaast werd Grieks, godsdienstonderricht en muziek- en
rekenles gegeven.122 Op zon- en feestdagen was er een verplichte gemeen-
schappelijke kerkgang. Het uitloven van premies voor de beste leerlingen
van iedere jaargang moest de onderlinge wedijver bevorderen. De tucht
strekte zich uit tot buiten de muren van het schoolgebouw. Het Zutphense
schoolreglement uit 1644 verordonneerde dat iedere voorbijganger van
aanzien gepast behoorde te worden gegroet en een wedergroet met een
buiging beantwoord. Bovendien was het leerlingen verboden om langs het
water of door stegen te slenteren en rond te hangen op pleinen en markten
– dit laatste omdat een leerling van de Latijnse school volgens het regle-
ment alles wat op de handel betrekking had, behoorde te verachten.123

De meeste adellijke meisjes ontvingen na hun twaalfde geen ‘formeel’ on-
derwijs buitenhuis meer. Maar dit betekende uiteraard niet dat hun prakti-
sche en morele vorming nu reeds als voltooid werd beschouwd. De traditie
wilde dat ouders hun dochters voor hun huwelijk enige tijd naar verwanten
stuurden om zich voor te bereiden op hun rol als moeder en op het leiding
geven aan een adellijk huishouden – naast het behoud van de eerbaarheid
en gehoorzaamheid aan de wil van de familie waren dit de belangrijkste
doelstellingen van de opvoeding voor meisjes.124 Judith Ripperda werd
in Delden opgevoed door haar peettante Margaretha van Twickelo. Deze
vormde haar, als we de annalen mogen geloven, tot een vrouw die de be-
lichaming was van deugdzaamheid door haar vrijgevigheid tegenover ar-
men, vreemdelingen en verdreven protestanten en door haar strenge op-
treden tegen drankmisbruik en ander oneerbaar gedrag.125 Aan het einde
van de zeventiende eeuw had het kinderloze echtpaar Joost Christoffer van
Bevervoorde tot Oldemeule en Judith Margaretha van Coeverden op hun
huis jonge familieleden in de kost, voor wie zij soms een dansmeester in-
huurden en een lerares om aan hen Frans te leren.126
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Ook stiften en hoven boden mogelijkheden tot verdere vorming. In stif-
ten kregen jonge meisjes van oudere stiftsjuffers onderricht in naaien, bor-
duren en ander nuttig tijdverdrijf. De opvoeding aan een hoogadellijk of
vorstelijk hof bood weliswaar een betere inwijding in adellijke conventies
en omgangsvormen, maar stelde een meisje tegelijkertijd bloot aan aller-
lei verlokkingen die haar reputatie – en daarmee ook die van haar familie

– schade konden berokkenen. Ook wanneer er sprake was van gedrag dat
op zichzelf niet onmiddellijk immoreel te noemen was, bestond het gevaar
dat haar verwanten in verlegenheid werden gebracht. Voor Sweder Schele,
in wiens familie de meeste vrouwen in hun jeugd korte of langere tijd bui-
ten de muren van de eigen havezate hadden doorgebracht, waren het juist
deze morele verleidingen en gevaren die aanleiding gaven tot de verzuch-
ting dat de opvoeding van meisjes het beste gewoon thuis kon geschieden.
Over zijn zuster Wilhelmina schreef hij bijvoorbeeld dat zij altijd bij haar
moeder was gebleven, ‘wie dan junge tochter nirgend besser’.127 Maar ook
als adellijke meisjes het ouderlijk huis niet verlieten, was hun reputatie een
bron van voortdurende zorg. Alexander van der Capellens schoonvader
klaagde in 1636 vanuit Utrecht hartgrondig over zijn inwonende dochters.
Terwijl in de stad de pest rondwaarde en overal slachtoffers maakte – vlak-
bij zijn huis waren al 26 woningen besmet en 47 mensen gestorven – sloe-
gen zij de vermaningen van hun vader over de straffende hand Gods in de
wind en bleven zij volharden in werelds gedrag. Zij gaven zich over aan
‘dartelheyden’, lieten zich in met papen en waren nalatig als het ging om
kerkbezoek. De meisjes kregen door hun vader dan ook een strenger re-
gime (‘een ander register metten huyshoudinge’) in het vooruitzicht ge-
steld.128

Een belangrijk moment in de opvoeding van meisjes vormde de eerste
keer dat zij zich bij afwezigheid van hun ouders aan het hoofd van de huis-
houding mochten stellen. Het was dus zeker niet zo dat jonge vrouwen
geen verantwoordelijkheden kregen. Toen haar vader in juli 1629 een reis
naar Drenthe maakte om daar de landerijen van een overleden familielid
te bezichtigen, had de negentienjarige Johanna Geertruid Schele (voor het
eerst in haar leven) de leiding over de huishouding op Welbergen. Het wer-
den enerverende dagen voor haar: tijdens een nachtelijk noodweer sloeg
de bliksem in een schoorsteen, en even later ook nog in een gebouwtje,
waarvan het dak in brand vloog. Gelukkig slaagde het dienstpersoneel erin
het vuur snel te doven. Johanna Geertruid toonde zich bij terugkeer van
haar vader ‘wall etwas verschrickt’, maar had de rite de passage kennelijk tot
diens tevredenheid doorstaan.129

De leefwereld van jongens strekte zich verder uit dan die van meisjes. Hun
opvoeding beperkte zich niet tot de sferen van moraliteit en huishouden en
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aan hun intellectuele vorming werd meer aandacht besteed. Toch mocht
kennis nooit het enige of voornaamste doel van de adellijke educatie zijn.
Jongens behoren zich niet als slaven (‘ut servos’) in de letteren te begraven,
schreef Schele in juli 1620 in een commentaar op het eerste zelfstandige
publieke optreden van zijn zonen Christoffer Helmer en Gosen Heidenrijk.
De twee waren zonder hun vader, maar onder begeleiding van diens secre-
taris. die hen ‘in tucht end maticheit’ moest zien te houden, naar een brui-
loft in het graafschap Mark afgereisd. Het is beter dat zij de wereld zien,
meende Schele, want wie voorspoedig is in de letteren maar tekortschiet in
de zeden, schiet meer tekort dan hij vordert.130

36. Lanssteken en ringrijden voor jonge militairen en edelen. Afbeelding uit het in 1621 te Zutphen ge-
drukte Art militaire à cheval, een vertaling van J. J. Wallhausens Kriegskunst zu Pfert (gravure,
26 × 33 cm; Koninklijke Bibliotheek, ’s-Gravenhage)
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In deze afkeer van pedante boekenwijsheid lijken de idealen door te klin-
ken die zich vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw vanuit Italië en
Frankrijk naar het noorden verspreidden en jonge edellieden aanspoorden
zich te vormen tot cortegiano, honnête homme of cavalier, elegant van lichaam
en geest, vaardig in de conversatie en kunsten en met een schijnbaar achte-
loze gratie die sprezzatura werd genoemd en impliciet de natuurlijke superi-
oriteit van oude adeldom diende aan te tonen.131 Een door een zoon uit de
familie Van Rechteren eigenhandig gekopieerde tekst, getiteld ‘Règles pour
garder la conscience et pour observer le bon ordre en conversation ou en
compagnie’, laat zien hoe men door het laten overschrijven en vervolgens
memoriseren van gedragsregels probeerde gewenst gedrag in te prenten.
De tekst bevat 28 regels voor gepast gedrag in gezelschap en wordt afgeslo-
ten met een gebed. De jonge Van Rechteren las, schreef en leerde zo hoe hij
zich van frivoliteit, ijdelheid, spotternij en andere zonden kon onthouden.
Hij diende zichzelf bijvoorbeeld altijd rekenschap te geven van het gezel-
schap waarin hij zich bevond en zich te hoeden voor onfatsoenlijke ge-
laatsuitdrukkingen, gebaren of houdingen. Ondertussen was het wel zaak
een somber of triest gezicht te vermijden en ‘gay’ en ‘agréable’ te zijn (‘car
cela recrée tout le monde plus’). Ook verlegenheid was een ‘passion cri-
minelle’ die moest worden overwonnen – net als angst. In gezelschap be-
hoorde men iedereen eer te bewijzen, maar niemand te vrezen (‘car Dieu
est plus grand que toit et eux. C’est luy que te dois craindre’).132

Van oudsher namen jonge edelen ter voltooiing van hun opvoeding en-
kele jaren dienst in een adellijke hofhouding, liefst die van een vir probus,
een standgenoot met autoriteit in de gemeenschap van eer. Onder diens
hoede konden zij zich dan bekwamen in het hanteren van zwaard en ra-
pier, in paardrijden, jagen, dansen en andere vormen van galant gedrag.
Deze jaren van bijna-volwassenheid vormden een periode van initiatie en
inwijding in adellijke normen en gedragscodes. De zonen van graaf Wil-
lem van den Bergh ontvingen aan het einde van de zestiende eeuw nog
een traditionele opvoeding. De oudste verbleven eerst aan het hof van hun
oom Jan van Nassau op de Dillenburg, daarna studeerden zij enige tijd in
Heidelberg, voordat zij in krijgsdienst traden en jarenlang een soldaten-
leven leidden. Hun jongere broers Adolf en Hendrik lijken niet te hebben
gestudeerd. Adolf was page aan het hof van de landgraaf van Hessen, over
Hendriks opvoeding is nauwelijks meer bekend dan dat hij als kind van
een preceptor op Ulft Latijns onderricht kreeg. In 1595 schreef hij als jong
volwassene dat hij en zijn broer Frederik geen hovelingen waren en er geen
enkel genoegen in schiepen om in die hoedanigheid door de straten te
flaneren. Nee, zij vonden de grootst mogelijke vreugde in de oorlogvoe-
ring, waarin zij waren opgevoed en al vijftien of zestien jaar actief waren.133

Op latere leeftijd zou Hendrik nogmaals bekennen dat hij van jongs af aan
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meer professie van de wapenen dan van het papier had gemaakt – ‘tot mine
grote schade’, voegde hij daar nu met spijt aan toe.134

Voor Hendrik van den Bergh was oorlogvoering een manier van leven
geworden, traditioneel was het krijgsbedrijf echter eerst en vooral een rite
de passage. Veel jonge edelen reisden samen met vrienden naar het hof van
een hoog edelman in het buitenland en trokken met hem ten oorlog. Jurjen
Hagen nam dienst bij de prins van Condé. Toen deze in 1588 stierf, sloot hij
zich aan bij de koning van Navarra, waarna zijn familieleden in Vollen-
hove het contact met hem verloren.135 Menigeen nam het niet zo nauw aan
wiens kant hij streed en het kwam wel voor dat een edelman achtereen-
volgens twee vijandelijke partijen diende.136 Herman Ripperda streed in
1572, hoewel zijn verwanten luthers waren, onder de eveneens protestantse
hertog Erik van Brunswijk voor de katholieke koning van Spanje. Toen
Ripperda later vernam dat een Gelders edelman dienst wilde nemen in
Frankrijk, reed hij naar hem toe, kennelijk met de bedoeling om samen af
te reizen. Maar zo ver kwam hij niet, na afloop van een drinkgelag viel hij
dronken van zijn paard en brak hij een been, waardoor hij zijn hele leven
mank zou blijven lopen.137 Herman de Reiger, telg uit een weinig aanzien-
lijke Twentse familie, vocht in dienst van de koning van Bohemen en werd
in 1620 tijdens de Slag op de Witte Berg bij Praag door keizerlijke troepen
gevangengenomen.138 Tijdens het Twaalfjarig Bestand dienden verschil-
lende jonge katholieke edelen aan het hof van de aartshertogen in Brussel
of in het gevolg van Spaanse legeraanvoerders – zo blijkt uit verschillende
bevelschriften waarin Ridderschap en Steden van Overijssel edelen oprie-
pen hun kinderen naar huis terug te laten keren.139

Al in de tweede helft van de zestiende eeuw was een peregrenatio acade-
mica of grand tour in veel families deel gaan uitmaken van het opvoedings-
curriculum.140 Niet alleen telgen uit de rijke en machtige geslachten, maar
ook zonen uit minder prominente families voltooiden hun vormingsjaren
met een educatiereis in het buitenland.141 Voor de Bentincks, Van der Ca-
pellens, Van Rhemens, Scheles en Schimmelpennincks van der Oije werd
academische vorming zelfs een sleutel tot het bereiken van een hogere po-
sitie in de wereld van eer. Steven van Rhemen (‘de Oude’) bezocht tussen
1555 en 1561 Wittenberg, Jena, Leuven en Keulen, reisde vervolgens naar
Frankrijk en promoveerde daar in 1561 tot doctor in de rechten.142 Door
zijn academische achtergrond, welsprekendheid en bekendheid met het
Romeins recht zou Van Rhemen een vooraanstaande rol in de Deventer
magistraat spelen en vele bijzondere missies voor het stadsbestuur ver-
richten.143 De tien jaar jongere Gerlach van der Capellen studeerde rech-
ten in Keulen, bezocht de academie van Bourges en vertrok daarna naar
Genève. Hier zou hij colleges bij de calvinistische theoloog Beza heb-
ben gevolgd. Vervolgens reisde hij door naar Italië, waar hij onder meer
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Rome aandeed. Van der Capellens zonen zouden in zijn voetspoor treden.
Alexander, zijn jongste zoon, schreef zich op 4 mei 1613 als student in te
Leiden, waar hij colleges rechten, geschiedenis en Arabisch volgde en drie
jaar later een aan zijn vader opgedragen juridische disputatie hield.144 Drie
jaar later begon hij aan een peregrinatio die hem onder meer naar de rijaca-
demie te Angers en de universiteit van Caen voerde en hem in 1620 een
licentiaat in de rechten opleverde.145 Met zijn terugreis naar Gelderland
was de opvoeding van de jonge Zutphense edelman feitelijk voltooid en in
mei 1621 probeerde zijn vader voor hem (vooralsnog tevergeefs) toelating
in de ridderschap van het Kwartier van Zutphen te verkrijgen. In dezelfde
kwartiersvergadering vroeg Evert van Lintelo tot de Marsch, een ander
lid van de ridderschap, admissie voor zijn zoon Willem, die samen met
onder andere Constantijn Huygens Venetië had bezocht in het gevolg van
een ambassade van François van Aerssen. Van Lintelo had zijn zoon laten
studeren en naar het buitenland gestuurd, zo motiveerde hij zijn verzoek,
‘om hem bequaem te maecken ten einde hett quartier van desselffs persoen
soude mogen ende cunnen gedient worden’.146 Een academische studie en
buitenlandse educatiereis behoorden een edelman voor te bereiden op de
bediening van ambten en meer in het algemeen op dienst aan de staat – dat
was althans de opvatting van Van Lintelo. Ook Alexander van der Capellen

37. Bijdrage van Jacob van Coeverden, met portret, familiewapen en opdracht, in het album amicorum
van Jacob van Bronckhorst-Batenburg, 1571 (ingekleurde tekening, 14 × 9 cm; Koninklijke Bibliotheek,
’s-Gravenhage)



144

benadrukte de noodzaak van academische vorming. Aan het begin van de
jaren 1620, dus kort na zijn terugkeer uit het buitenland, schreef hij in zijn
verhandeling ‘De ambitione plebejorum supra nobiles’ dat burgers honores
verwierven die eigenlijk edelen toebehoorden. Om de dagelijkse vermeer-
dering van de macht van de burgerij tegen te gaan, moest de adel boven al-
les zijn zonen laten studeren, meende hij, zodat zij door eigen verdiensten
in ambten werden benoemd en zich deze ook waardig toonden.147

Rond het midden van de zeventiende eeuw onderschreven de meeste
riddermatige edelen deze opvatting. Vooral in de periferie van de ridder-
schap waren er echter nog altijd families die er niet in slaagden het acade-
mische ideaal in de opvoeding van hun zonen te incorporeren. De namen
Van Dorth en Van Keppel uit het Kwartier van Zutphen bijvoorbeeld ont-
breken volledig in alba studiosorum van academies in de Republiek (de
Van Dorths zouden wel twee zonen aan de Keulse universiteit laten stu-
deren; beiden zouden in de geestelijke stand treden).148 Ook de familie De
Rode van Heeckeren telde de hele zeventiende eeuw nauwelijks zonen met
een academische vorming en voor de Grubbes en Van Hoevells uit Twente
gold min of meer hetzelfde. Van de katholieke linies Van Hoevell studeerde,
voor zover bekend, slechts één zoon (en wel in Deventer). Tussen 1653 en
1663 lieten zich drie broers Grubbe inschrijven aan het athenaeum in De-
venter en de universiteiten van Franeker en Groningen. Zij mochten zich
de eerste academisch geschoolden in hun familie noemen. De jongens wa-
ren door hun protestantse moeder, die in onmin met haar katholieke man
leefde, met steun van de landdag in de gereformeerde religie opgevoed en
in de kost gedaan bij een predikant.149 Of de academie hun veel bracht, valt
overigens te betwijfelen: de jongste van de drie moest enkele jaren na zijn
studie in Groningen ‘innocent’ worden verklaard, de twee anderen kwa-
men weer onder invloed van hun vader en traden als officier in Münsterse
dienst. In algemene zin is de nauwelijks ontwikkelde academische traditie
in de meeste katholieke families te zien als een teken van hun slechte inte-
gratie in de Republiek en van hun terugtrekking uit de dominante cultu-
rele stromingen in het publieke leven.150

Studenten en ‘touristen’ vormden net als jonge officieren en hovelingen
min of meer autonome gemeenschappen, doordrenkt van een sterke corps-
geest en eigen mores. Buiten het directe gezichtsveld van het ouderlijk huis
konden zij zich veel permitteren. Misdragingen van studenten bijvoor-
beeld werden door de autoriteiten doorgaans met lankmoedigheid bena-
derd. Het voornaamste oogmerk van academische vierscharen was, zo is
wel beweerd, studenten uit handen van de reguliere rechtspraak te houden
en te voorkomen dat de goede naam en carrièrekansen van telgen uit voor-
aanstaande families schade zouden oplopen.151 Adellijke studenten aan het
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Deventer athenaeum durfden in maart 1647 dan ook tamelijk hoogmoedig
te reageren op het verbod dat daar van kracht was op het dragen van wa-
pens. Tegenover de rector verklaarden twee van hen hun degens niet af te
willen leggen wanneer zij met andere edellieden of dames in de stad over
straat gingen. Enige tijd later moesten zij wegens hetzelfde vergrijp op-
nieuw voor de rector verschijnen. Een van de twee weigerde dit echter en
verklaarde dat hij zich wel voor de magistraat zou verantwoorden. Toen
hij enige tijd later inderdaad door dit college werd gedagvaard, beweerde
hij dat het nu vakantie was en hij in de vakantietijd geen student was, maar
een riddermatig edelman. Bovendien verklaarde hij dat zijn moeder het er
niet mee eens was dat hij zich eerder had onderworpen aan de symboli-
sche boete van één rijksdaalder die hem was opgelegd. De magistraat nam
een hardere houding in dan de rector en nam hem zijn degen af. De andere
student wilde voor geen enkel college verschijnen. Hij hield zich schuil
en probeerde in het geheim uit de stad te vertrekken. Dat mislukte en de
rector liet hierop beslag op zijn goederen leggen. Het duurde een paar da-
gen voordat de twee jonge edelen door het stof gingen. Zij boden de rector
magnificus genoegdoening aan en betaalden een kleine boete. Hiermee
was de kwestie afgedaan: de eerste student kreeg zijn degen terug, de ander
zag het beslag op zijn goederen opgeheven.152

Het was voor een vader niet makkelijk om de ouderlijke tucht te handha-
ven tijdens de studie of grand tour van zijn zoon. Met strenge raadgevingen
vooraf en dreigementen om bij wangedrag reistoelagen in te trekken, kon
hij proberen de gevaren van deze initiatiejaren voor de familieorde enigs-
zins in te perken. Ernst van Ittersum tot de Oosterhof overhandigde in
mei 1659 een schriftelijke ‘Vermaenonge’ aan zijn vijfentwintigjarige zoon
Ernst, toen deze op het punt stond met enkele reisgenoten naar Frankrijk
te vertrekken. Het exemplaar lijkt representatief te zijn voor het rituele ka-
rakter van het vertrek van een zoon die zich op grand tour begaf. De ‘Ver-
maenonge’ telde tien geboden waaraan Ernst junior zich had te houden.
Allereerst diende hij bij het vertrek zelf een gebed uit te spreken om zegen,
geluk en voorspoed. Het was de bedoeling dat hij dit gebed iedere dag her-
haalde en daarnaast regelmatig aan gereformeerde godsdienstoefeningen
deelnam. De tekst bevatte tevens waarschuwingen tegen de omgang met
hoeren en ander slecht gezelschap, en tegen kaarten en dobbelen. Verder
drukte de heer van de Oosterhof zijn zoon op het hart soberheid en matig-
heid te betrachten Vooral als het om eten ging, was er kennelijk reden tot
bezorgdheid. Ernst junior moest er op letten ‘dat men niet al te seer op sijn
mont staet, alle delicatessen juist niet is eisschende, maer met een sobere
en ordinaris portie to vreden to sijn’.153 Het was bovendien zinloos zich in
het buitenland overdreven duur te kleden: een ‘eerlick kleet’ waarmee men
zich bij ‘bij eerlicke luide’ kon vertonen, was goed genoeg.
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Van Ittersums vaderlijke vermaning bevatte ook instructies met betrek-
king tot het leren van de Franse taal: de ‘tourist’ moest zo min mogelijk
van zijn moedertaal gebruik maken en dagelijks Franse boeken lezen. En
ten slotte mocht hij ook de ‘exercitien’ niet verzuimen. Vooral paardrijden
en oefening in de omgang met wapens waren belangrijk.154 Herhaaldelijk
zou de heer van de Oosterhof zijn zoon moeten herinneren aan de ver-
maning die hij bij het begin van zijn reis had meegegeven. De jonge Van
Ittersum verbleef eerst enige maanden in Parijs met een neef in een loge-
ment dat werd bestierd door een protestantse uitbater. Tegen de zin van
zijn vader bleef hij echter het gezelschap van Overijsselse en Gelderse ede-
len zoeken en rondhangen in de hoofdstad, reikhalzend uitkijkend naar de
ceremoniële festiviteiten rond het huwelijk van koning Lodewijk xiv. De
kosten die hij hierbij maakte, liepen schrikbarend op. Verschillende keren
drong Van Ittersum er daarom bij zijn zoon op aan om Parijs dan toch
in ieder geval tijdelijk te verruilen voor het platteland of een klein stadje
waar geen of weinig landgenoten verbleven. In december 1659 had Ernst
al wissels ter waarde van duizend daalder getrokken, een bedrag waarvoor
hij een heel jaar aan een academie onderricht had kunnen krijgen. Pas in
april 1660 vertrok hij met een Gelderse neef naar Blois, waarna hij nog een
bezoek bracht aan onder andere Nantes en Saumur, beroemd om zijn cal-
vinistische hogeschool en ridderacademie.155 In september had de heer van
Oosterhof er echter genoeg van. Hij was al duizend gulden achter bij de
betaling van de wissels en deelde zijn zoon mee dat hij naar huis moest
komen. Ernst wist zijn terugkeer echter maanden uit te stellen, trok nog
wat wissels, liet brieven onbeantwoord en was pas eind januari of begin

38. Adolf Hendrik van Rechteren als jonge man,
vóór zijn grand tour (doek, 100 × 90 cm; toe-
geschr. J. de Baen, omstr. 1675; part. coll., foto
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie,
’s-Gravenhage)
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februari 1661 weer terug in de Republiek.156 Het zou nog jaren duren voor-
dat de schulden die hij had gemaakt, waren afgelost. Maar tot een ernstige
verwijdering tussen de oude en de jonge heer van de Oosterhof leidde dit
alles niet. In het briefje waarmee de vader zijn zoon bij diens terugkeer
begroette, klinkt alleen opluchting en blijdschap om de behouden thuis-
komst door. Tegenover zijn tweede echtgenote, Ernsts stiefmoeder, zou de
oude Van Ittersum bovendien nooit vertellen hoeveel geld er in Frankrijk
werkelijk was opgenomen. In een staat van schulden uit 1664 vermeldt hij
een obligatie van 800 gulden waarvan het bestaan hij ‘om redenen’ nooit
aan zijn vrouw had bekendgemaakt.157

De heer van de Oosterhof was niet de enige die klaagde over de kos-
ten die een grand tour met zich meebracht. Een voogd van Johan Zeger van
Rechteren verzuchtte omstreeks 1675 dat zijn pupil in Parijs veel meer ver-
teerde dan hij zich kon veroorloven en dat hij op brieven geen antwoord
kreeg ‘als alleen wissel van gelt’.158 Arnt van den Rutenberg verzocht in
1610 vanuit Frankrijk zijn vader in Kampen eveneens herhaaldelijk om
wissels. In de herfst van dat jaar was hij met een paar vrienden op weg
naar Parijs gegaan. Die vrienden hadden het voornemen vanuit de Franse
hoofdstad naar Engeland door te reizen. Arnt wilde graag met hen mee,
maar had toch ook bedenkingen omdat hij niet graag op zee voer, schreef
hij zijn ouders, ‘doch soet mijn l. vaders ende l. moders wille is, end ick
het weer ende windt end mijn wissel goet vinde, sal sien wat ick doe’. Hij
had vooral meer geld nodig: ‘Dan ick mij te Paris eerst moet kleden van
hoefden tot voten toe, want ick mij nu noch alsoe behelpe myt mijn kle-
den tot dat ick daer kome, want sie dan niet meer dogen sullen als tot een
overtrecksel van mijn klederen die ick daer sal laten maken.’ De beslissing
over zijn volgende bestemming liet hij in handen van zijn ouders (of hij liet
hen althans in de waan). ‘Ick stelle het mijn l. vader vrij mij nu te senden
waert hem belivet oft in Italien, Engelant off weder nae Duitslant.’159 Hoe-
veel wissels Van den Rutenberg getrokken heeft, is niet bekend. Rekenin-
gen uit het archief van de Van Rechterens laten echter zien dat de kosten
voor een grand tour tot duizelingwekkende hoogten konden oplopen. Adolf
Hendrik van Rechteren, heer van Almelo, had duizenden guldens nodig
tijdens zijn Franse tour tussen augustus 1679 en maart 1680. De reis van
zijn jongere broer Johan Willem naar Jeruzalem zes jaar later betekende
eveneens een behoorlijke aanslag op het familiekapitaal: de ‘tourist’ trok
te Cadix, Livorno en in het Ottomaanse Rijk voor een kleine 1600 gulden
aan wissels. De kosten die de heer van Almelo maakte voor een andere
jongere broer waren eveneens aanzienlijk en liepen op tot meer dan 1050
gulden.160

Ook voor de Van Rechterens waren dat bijzonder hoge bedragen. Maar
zij waren doordrongen van het besef dat een buitenlandse reis als afsluiting
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van een educatie een nuttige investering betekende die het maatschappelijk
krediet van de familie ten goede kwam en de positie van de ‘tourist’ binnen
de gewestelijke eergemeenschap versterkte. Hetzelfde moet Hendrik van
Coeverden hebben begrepen, jongere zoon uit een minder vooraanstaand
geslacht. Toen hij in 1640 na een verblijf aan de Groninger universiteit,
waar hij met een neef had gestudeerd, op het punt stond te vertrekken naar
het buitenland (waar hij een ‘koninckrijck 2 a 3’ wilde bezoeken), stuurde
hij zijn moeder een afscheidsbrief. Hij drukte haar op het hart zich over
hem geen zorgen te maken, beloofde regelmatig te schrijven en bedankte
bovenal voor de goede opvoeding die hij had genoten en de kosten die zij
voor hem had gemaakt.161 Het was nu aan hem om het morele en financiële
vertrouwen waar te maken dat zijn verwanten hem hadden geschonken.

4 · f a m i l i e e n h u w e l i j k

De jongere zoon Hendrik van Coeverden zou na zijn terugkeer naar Over-
ijssel voorlopig niet trouwen. Het ‘geestelijke klimaat’ in adellijke families
legde de plicht tot sluiting van een standshuwelijk en voortzetting van het
geslacht in de eerste plaats bij de stamhouder. Verreweg de meesten van
hen trouwden. Een onderzoek naar het huwelijksgedrag in 22 ridderma-
tige families leverde als resultaat op dat vier van elke vijf oudste zonen die
in de zeventiende eeuw werden geboren en de leeftijd van volwassenheid
(vijfentwintig jaar) bereikten, zouden trouwen. Op het eerste gezicht lijkt
dit misschien weinig voor een stand die in principe de oudste zoon voorbe-
stemde voor de opvolging in het patrimonium, maar hierbij moet worden
aangetekend dat een flink aantal van de celibatair gebleven stamhouders
vanwege geestelijke of lichamelijke defecten door hun verwanten onge-
schikt werd geacht voor het publieke leven en de huwelijkse staat en om
die reden uit de openbaarheid werd teruggehouden. Vooral in de tweede
helft van de zeventiende eeuw gebeurde het echter ook dat een oudste
zoon wel een politieke carrière doorliep en onbetwistbaar als hoofd van de
familie werd beschouwd, maar desondanks, in kennelijk overleg met zijn
verwanten, ongetrouwd bleef. In het bijzonder wanneer een jongere broer
al kinderen had, was het denkbaar dat een dergelijke beslissing werd over-
wogen of een huwelijk op de lange baan geschoven. Het meest opvallende
voorbeeld hiervan is wel de Zutphense landdrost Walraven van Heeckeren
tot Nettelhorst, wiens ongehuwde overlijden in 1701 na een schitterende
carrière de dynastie Van Heeckeren niet in gevaar bracht omdat twee jon-
gere broers ieder drie nog levende zonen hadden.162 Tussen de erfgenamen
rezen er weliswaar wat moeilijkheden over de verdeling van de nalaten-
schap, maar deze werden betrekkelijk snel bijgelegd.163
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De gemiddelde leeftijd bij het eerste huwelijk lag in de zeventiende
eeuw voor stamhouders dicht bij de dertig jaar. Indien er geen onverhoopt
dringende dynastieke noodzaak bestond, werd het als ongewenst geacht
dat zij veel eerder trouwden, uit angst dat jonge mannen zich bij de keuze
van een echtgenote meer door passie dan door rede zouden laten leiden.
Eén moment van lust kon het hele huwelijkssysteem ontregelen en fami-
lies tegen elkaar opzetten, zo wist iedereen. Een vader had de mogelijkheid
een ontijdig huwelijk te ontraden, te verbieden en indien nodig, te dreigen
met een onterving – óók als een zoon al meerderjarig was en dus wettelijk
geen toestemming van zijn ouders meer nodig had om te trouwen. Arend
Jurriën van Haersolte tot Oldenhof bepaalde in 1670 zelfs uitdrukkelijk dat
zijn mannelijke erfgenamen niet vóór hun achtentwintigste jaar mochten
huwen.164 Een overweldigende meerderheid van de stamhouders trouwde
met een dochter van een riddermatig edelman, afkomstig uit het eigen of
een nabijgelegen gewest. Zij huwden niet of nauwelijks in de hoge adel en
evenmin in enige mate in de niet-riddermatige adel. De Van Rechterens
waren wat dat betreft een uitzondering. Na het huwelijk in 1695 van Adolf
Hendrik van Rechteren met gravin Sofia Juliana von Castell-Rüdenhausen
en zijn verheffing tot rijksgraaf tien jaar later zouden verschillende telgen
uit dit geslacht in de Duitse rijksgravenstand trouwen – een aanwijzing dat
de Van Rechterens rond 1700 het riddermatige milieu begonnen te ontstij-
gen. Het aantal huwelijken van oudste zonen buiten de eigen stand was
zeer laag en daalde bovendien in de loop van de zeventiende eeuw om-
dat het patriciaat uit de IJsselsteden niet langer meer als ebenbürtig werd
beschouwd. Huwelijken van stamhouders met vrouwen van lage afkomst
kwamen nauwelijks voor. Een duidelijke uitzondering hierbij vormden aan
het einde van de zeventiende eeuw de Scheles tot Weleveld en twee takken
De Rode van Heeckeren, wier mesalliances echter in een onmiddellijk ver-
band lijken te staan met een algehele teloorgang van deze geslachten.165

Het huwelijksgedrag van jongere zonen week in enkele opzichten af
van dat van stamhouders. Zij trouwden meestal wat later, gemiddeld op
bijna tweeëndertigjarige leeftijd. Zij deden dit bovendien iets vaker buiten
de eigen stand: meer dan één op de tien door hen gesloten huwelijken was
exogaam. Ook huwden zij eerder buiten het gewest, wat zal hebben samen-
gehangen met hun grotere mobiliteit. De belangrijkste afwijking was even-
wel gelegen in de huwelijkskansen. Naar verhouding trouwden er minder
jongere zonen dan stamhouders: bijna de helft van eerstgenoemden stierf
als vrijgezel. De huwelijkskansen waren het laagst voor jongere zonen uit
kinderrijke, ongegoede families. Na de belening van de oudste zoon met
het stamgoed bleven voor hen veelal onvoldoende goederen over om te
trouwen en een zelfstandige huishouding te gaan voeren. Een gunstige
testamentaire beschikking van een nabij of ver familielid of een huwelijk
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met een rijke erfdochter of weduwe kon de vooruitzichten weliswaar sterk
verbeteren, maar het lot was niet iedereen zo goedgezind. Dit temperde de
fascinatie van jongere zonen voor rijke weldoeners, erfdochters en wedu-
wen nauwelijks, aangezien deze uitzicht boden op verbetering van de eigen
positie binnen de adellijke eergemeenschap. ‘Ick wenst dat U. Wel. Ed. een
rijk wijf had’, schreef Femme van Uterwyck omstreeks 1685 aan haar broer
Rudolf, een jongere zoon uit een katholiek gebleven familie die zijn oog
had laten vallen op een vermogende weduwe uit het Gelderse Overkwar-
tier. Zij had echter maar weinig vertrouwen in een goede afloop: ‘maer
vrees sij te vet voor U. Wel. Ed. sal sijn’.166 Zij ging er met andere woorden
dus van uit dat het verschil in rijkdom tussen de twee partijen te groot was.
Dit pessimisme was gegrond: het huwelijk kwam niet tot stand.

Adellijke vrouwen trouwden, doordat zij onder strengere tucht stonden,
vaker binnen de eigen stand dan mannen.167 Hun kansen op een huwelijk
lagen echter lager. Veel vrouwen trouwden jong: een op de vier was al voor
haar twintigste getrouwd en een huwelijksleeftijd van zeventien, achttien
jaar was niet ongewoon. In de tweede helft van de zestiende eeuw werden
meisjes een enkele keer nóg jonger uitgehuwd. Tijdens de onderhandelin-
gen in 1560 over een huwelijk tussen Frederik van Pallandt, de oudste zoon
van de heer van Keppel, met de dochter van een Duits edelman werd zelfs
afgesproken dat de ‘bijslaap’ enkele jaren zou worden uitgesteld, omdat
het meisje ‘noch fast jonck’ was. De aanstaande bruidegom zou voorlopig
dienst nemen bij vorsten en heren en zich voorbereiden op een leven als
echtgenoot.168 Elsabe van Dorth zou als kind van vijf jaar zijn verloofd en
uiteindelijk in 1576 op haar dertiende getrouwd. Haar eerste kind baarde
zij (voor zover bekend) pas in 1581; het valt dus niet uit te sluiten dat het
huwelijk pas enkele jaren later werd geconsummeerd.169 Het uithuwelijken
van een vrouw op jonge leeftijd had zowel voor haar eigen familie als voor
haar (toekomstige) echtgenoot enkele aantrekkelijke kanten. Het impli-
ceerde enerzijds een verhoogde kans voor laatstgenoemde op een groot
aantal kinderen en continuïteit in mannelijke lijn, terwijl anderzijds de va-
der van het meisje in de gelegenheid werd gesteld nog in de bloei van zijn
leven allianties met andere geslachten aan te gaan en op deze manier zijn
positie onder standgenoten te versterken. Hiertegenover stond echter de
tegenwerping dat een groot leeftijdsverschil de harmonie in het huwelijk
niet ten goede kwam. Volgens een dictum van de Sallandse drost Unico Rip-
perda uit het midden van de zestiende eeuw was een vader die zijn doch-
ters jong uithuwelijkte, verstandig; iemand die een kind als vrouw nam,
daarentegen onverstandig.170

Het huwelijksgedrag van jongere dochters week in een aantal opzich-
ten af van dat van hun oudere zusters. Terwijl van de laatsten ongeveer
één op de vier nooit zou trouwen, bleef van eerstgenoemden meer dan de
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helft ongehuwd. Ook de gemiddelde huwelijksleeftijd van oudste en jon-
gere dochters liep sterk uiteen. Voor oudste dochters bedroeg deze 22 jaar,
voor de later geborenen lag zij bijna vijf jaar hoger. Een op de vier jongere
dochters trouwde zelfs pas na haar dertigste. De kans dat zij nog nage-
slacht baarde en de meegegeven goederen voorgoed voor haar verwan-
ten verloren gingen, was dan aanmerkelijk kleiner, aangezien huwelijkse
voorwaarden altijd de bepaling bevatten dat ingeval van kinderloosheid de
goederen van man en vrouw weer terugvielen op de familie waarvandaan
zij gekomen waren. In het laatste kwart van de zeventiende eeuw lijken
deze ‘uitgestelde huwelijken’ in aantal te zijn toegenomen. De trend om
op latere leeftijd een echtverbintenis aan te gaan, mocht overigens in eigen
kring ook op afkeuring rekenen. Josina Agnes van den Clooster oordeelde
naar aanleiding van geruchten over een mogelijk huwelijk van een meer
dan zestigjarige juffer met een Friese grietman: ‘’t is nu te dol [dat] sulcke
olde mensen trouwen.’171

De stijging van de gemiddelde huwelijksleeftijd in de laatste decennia
van de zeventiende eeuw was geen op zichzelf staand verschijnsel. Het-
zelfde tijdvak gaf ook een sterke daling van de huwelijkskansen te zien.
Terwijl het aandeel ongehuwden onder alle volwassen mannen vóór 1650
ongeveer een op vier bedroeg, bleef van de mannen die in het derde kwart
van de zeventiende eeuw geboren werden, bijna de helft vrijgezel. De be-
schikbare gegevens voor vrouwen wijzen op eenzelfde tendens: de huwe-
lijkskansen waren het laagst voor hen die tussen 1651 en 1675 ter wereld
kwamen. Meer dan de helft van deze vrouwen bleef ongehuwd. De daling
van de huwelijkskansen en de stijging van de gemiddelde huwelijksleeftijd
is waarschijnlijk een aanpassing aan de agrarische depressie, die in het laat-
ste kwart van de zeventiende eeuw eeuw om zich heen greep. De bronnen
geven voor deze jaren ontelbare klachten over slechte oogsten, oorlogs-
schade, armoede en achterstallige pachten. De ingezetenen van Staphorst,
IJhorst, Rouveen en Hasselterkerspel bijvoorbeeld dienden in 1689 een re-
kest in bij de Staten waarin zij schreven dat zij ‘boven andere swarigheden,
door den oorlog, 2 verdroncken jaren, 2 galle jaren, 4 onvrugtbare jaren,
sodanig verarmt syn, dat geen raat weten om langer te subsisteren’.172 Een
weduwe Van Raesfelt schreef in 1689 dat er nog maar nauwelijks geld van
de boeren te krijgen was.173 De slechte conjunctuur in die jaren lijkt ertoe
te hebben geleid dat adellijke families, net als boerengezinnen, de afsplit-
sing van vermogens en vorming van nieuwe huishoudens opschortten of
zelfs aflastten.

Een toonbeeld van de aanpassing van het huwelijksgedrag van adellijke
families aan de omstandigheden bieden de katholieke en betrekkelijk on-
vermogende Van Hoevells tot Westerflier en Van Hoevells tot Hoikink. Zij
bewogen zich in de tweede helft van de zeventiende eeuw in de periferie van
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het riddermatige milieu, maar wisten zich ondanks de agrarische depres-
sie en hun uitsluiting van compenserende politieke ambten voorlopig toch
te handhaven door een straffe interne discipline, wat onder meer inhield
dat zij het merendeel van hun dochters afschoven naar stiften en kloosters
en voor hun ongehuwde zonen officiersfuncties trachtten te verwerven.
De levens van de vier zonen en drie dochters van de cavalerieluitenant Jo-
han van Hoevell tot Westerflier voltrokken zich geheel binnen de grenzen
van dit patroon. Stamhouder Johan Palick Otto Adolf volgde zijn vader
op als heer van het Westerflier en trouwde in 1684 op vijfentwintigjarige
leeftijd. De drie andere zonen bleven ongehuwd en werden officier in bui-
tenlandse dienst, één dochter trouwde op zevenenveertigjarige leeftijd met
een Duits edelman, een tweede dochter was hofdame aan het Bentheimse
hof, de overige twee stierven binnen de muren van een klooster. De rolver-
deling binnen de volgende generatie was ongeveer hetzelfde: één zoon (de
oudste) en één dochter trouwden, één ongehuwde zoon werd officier in
Staatse dienst en twee zonen en één dochter traden in de geestelijke stand.
De linie Hoikink vertoonde in deze tijd een vergelijkbaar huwelijksgedrag.
Thomas van Hoevell tot Hoikink en Engbergen verwekte bij zijn vrouw
ten minste zeven kinderen, van wie alleen de stamhouder trouwde en de
linie voortzette. Twee andere zonen dienden in het Staatse leger en over-
leden ongehuwd. De twee oudste dochters traden in de geestelijke stand,
de jongste bleef ongetrouwd en woonde jarenlang in de kost bij een tante;
van een vierde is alleen nog de naam bekend. Deze rigoureuze aanpas-
sing van de huwelijkspolitiek had echter ook een gevaarlijke keerzijde. Zij
hield weliswaar de erfgoederen bijeen, maar vormde tegelijkertijd een be-
dreiging voor de biologische continuïteit van de familie omdat één steriel
huwelijk een hele linie te gronde kon richten. In beide gevallen gebeurde
dit al na enkele generaties: de Van Hoevells op huis Hoikink stierven kort
na 1726 in mannelijke lijn uit, hun verwanten op Westerflier volgden in
1736.174

Het dynastieke motief vormde weliswaar de meest kenmerkende karakter-
trek van het adellijke huwelijkssysteem, maar in dit systeem was ook plaats
voor de gevoelens en voorkeuren van de betrokkenen. Het valt echter in
zijn algemeenheid moeilijk uit te maken hoe groot deze ruimte was. Om
toch in de buurt van een antwoord te komen, moeten we ingaan op onder
jonge edelen levende opvattingen over seksualiteit en liefde en op de tot-
standkoming van huwelijken. Hierbij zullen we wederom een principieel
onderscheid moeten maken tussen de wereld van de man en die van de
vrouw. Een opmerkelijke bron die (zij het in literair gestileerde vorm) iets
kan zeggen over de verlangens en voorstellingen van jonge edelen, vormen
alba amicorum en liedboeken. Zij bevatten spreuken, liederen, gedichten



153

en tekeningen over de liefde en zijn te beschouwen als unieke restanten
van een adellijke adolescentencultuur (na het huwelijk werden deze boe-
ken immers doorgaans terzijde gelegd).175

Een wezenlijk verschil tussen de domeinen van de jonge vrouw en man
betrof het seksuele. De houding van laatstgenoemde werd als eerder ge-
zegd traditioneel gekenmerkt door een zwak ontwikkeld schuldgevoel en
een verheerlijking van viriel gedrag als teken van mannelijkheid.176 Deze
mentaliteit spreekt duidelijk uit alba en liedboeken. Zo telt het album van
Johanna Bentinck een reeks vrijmoedige en soms zelfs scabreuze versjes
van ongehuwde adellijke mannen. Een aardig voorbeeld is de volgende bij-
drage:

Datt sick die jufferen volle rusten
Mitt kleinoderen und kettenen umb haer brusten

’t Is all vergeeffs, want wan sij ten strijde sollen gaen
Moeten sij alle haer klederen laeten staen.

Een mannelijke anonymus heeft aan een aantal gedichtjes pikante com-
mentaren toegevoegd, waarin hij de draak steekt met de vrouwelijke
schaamte en gewaagde toespelingen maakt op het liefdesleven van ande-
ren. Op het voornoemde gedichtje laat de onbekende scribent volgen:

Monsieur mon cousin ende mijn lieve camerade
Wij plachten tsamen toe spolen vroech ende spade
Picquitte, capotte, dairom wij worden bekeven
Dan wij sint noch even wal levendich gebleven
Dat hebben gedaen die bose wijven
Die niet en doen dan clagen en kijven
Angaende die rustunge van schoene frouwe
Staet beter naect ende sonder mouwen
Gelijck ghij schrijft ick wilt niet seggen
Want ghij kont het selven beter overleggen.177

Een flink aantal jonge mannen deed zijn eerste seksuele ervaring op met
meisjes van lagere komaf. Over de emotionele diepgang van de verhoudin-
gen die hier soms uit ontstonden, valt alleen iets te zeggen wanneer deze
tot een rechtsgeding of onterving leidden. Dat gebeurde slechts een enkele
keer. De jonge officier Wolter Herman Sloet had in de jaren 1696-1697 een
korte relatie met het dienstmeisje van zijn ouders. Het meisje was nog maar
nauwelijks een paar weken in huis, of Sloet begon haar achterna te lopen,
complimenten te maken en op andere manieren lastig te vallen. Toen zij
op een dag samen alleen thuis waren, haalde hij haar over om met hem
naar bed te gaan. Een half jaar later keerde het meisje naar haar ouders
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terug, maar Sloet bleef haar bezoeken en beloofde, nadat zij zwanger was
geraakt, zelfs met haar te trouwen. Het valt te betwijfelen of hij hier serieus
in was. Een bewaard gebleven briefje van hem vanuit het leger aan zijn
geliefde suggereert dat het hem vooral om het ‘plaisier’ en ‘vermaeck’ ging.
Veelzeggend is dat hij met het voorstel kwam kousenbanden uit te wis-
selen, toen het meisje om een huwelijksbelofte vroeg.178 In het algemeen
lijken ouders deze vorm van voorechtelijke seksualiteit te hebben getole-
reerd, zolang het tenminste allemaal niet te serieus werd en niet tot een
huwelijk buiten de eigen stand leidde. De oude heer Sloet was volgens het
dienstmeisje op de hoogte van de verhouding van zijn zoon en zou haar er
zelfs mee hebben geplaagd. Ook de ouders van Gerrit Jan Nagell wisten dat
hij omgang had met een dienstmeid. Zij stonden toe dat het meisje in de
kamer van hun zoon sliep en samen met hen aan tafel ging. Pas op het mo-
ment dat een huwelijk dreigde, traden zij onverbiddellijk op en dwongen
zij hun zoon de verhouding af te breken.

Vaak reageerden jonge edellieden zelf nauwelijks anders dan hun ou-
ders, wanneer zij door een zwanger gemaakt meisje voor het gerecht aan
hun trouwbelofte werden herinnerd. Zij schrokken dan voor weinig terug
om haar seksuele eer verder aan te tasten. De Gelderse officier Adolf van
Keppel ging zelfs zo ver dat hij de reputatie van de door hem in de steek
gelaten Lucretia van Zijll over haar graf heen probeerde te besmeuren. Hij
verwekte in 1610 – zelf nog nauwelijks negentien jaar oud – een kind bij
haar, maar ondanks de eigenhandige ondertekening van een trouwbelofte
wilde hij niet trouwen. De ene keer beweerde hij dat hij onvoldoende mid-
delen had, dan weer zei hij dat zijn vader tegen het huwelijk was. Toen zijn
bastaardzoon in 1633 een hoge schadevergoeding van hem wilde voor de
‘reparatie’ van de eer van zijn inmiddels overleden moeder, hoonde Van
Keppel deze eis weg en zei hij er niet zeker van te zijn of hij werkelijk zijn
vader was. Een jaar nadat Lucretia van Zijll haar zoon had gebaard, was
zij al in het huwelijk getreden met een neef en had zij een tweede kind ge-
baard; zij moest haar echtgenoot dus wel bij zich hebben laten slapen toen
zij nog in de kraam lag, beweerde Van Keppel. De tweede bevalling zou
zich bovendien op een boerenwagen hebben aangekondigd, waarna een
man haar op de rug had genomen en een huis binnengebracht. Met haar
eerbaarheid viel het dus wel mee, spotte hij.179 Van Keppel had dit soort ge-
ruchten ook al tijdens het leven van Lucretia van Zijll rondgestrooid. Toen
zij in 1624 op sterven lag, vertrouwde zij een predikant toe dat zij zich in
haar leven aan slechts twee mannen had gegeven: aan Van Keppel en aan
haar echtgenoot. Op de vraag van de predikant waarom zij dit vertelde, gaf
zij te kennen dat zij dit deed omdat Van Keppel iets anders beweerde. De
predikant troostte haar nu en zei dat zij hem moest vergeven, waarop zij
antwoordde zij Van Keppel in haar hart de ontering van haar lichaam had
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vergeven. Maar dat hij zulke schandelijke laster over haar had gesproken,
kon zij hem niet vergeven. Nu niet en in de eeuwigheid ook niet. Want hij
wist wel beter. Zij vroeg de predikant om dit aan Van Keppel over te bren-
gen en hem ook te zeggen dat hij, wanneer hij na zijn dood voor de troon
van God kwam te staan, wel zou uitvinden of zij de waarheid had gespro-
ken of niet. De volgende nacht was zij gestorven.180 Terwijl zij de wereld
moest verlaten met het stigma van ‘oneer’, ging het leven voor de man die
haar haar eer had ontnomen, gewoon door.

De prominente plaats van dynastieke motieven en de nauw omgrensde
ruimte voor gevoelens maakte het adellijke huwelijkssysteem voor de be-
trokkenen in zekere zin een hard systeem. Maar juist die harde realiteit ver-
sterkte idealiserende voorstellingen over ‘ware liefde’ en trouw. Een teke-
ning in het rijk geïllustreerde liedboek van de voor het vaandel van koning
Filips ii strijdende Gerhard van Rouwenoort toont een jonge, eenzame
edelman die vanaf de toren van zijn kasteel op een schip met gestreken
zeil neerkijkt en over de liefde mijmert: ‘Ach Goedt, eyn Her yber al. Waer
mach der seyn, der meyn joenge haert erfrouwen sal’ (zie afb. 46).181 De
jonge Vollenhoofse edelman Boldewijn Hagen tekende in het album van
een standgenote een afbeelding waarop een Cupido een fantasiewapen
vertrapt. In het omschrift van de tekening staat dat liefde geen mishagen
krijgt door een ongelijke staat tussen geliefden:

Na afcomst, staet of ghelt
Cupido niet gaet vraghen.
Hij maeckt wel dat een prins een herderinn besint
En dat een herder slecht een koninghinn bemint.
Door onghelijcken staet crijght liefde gheen mishaghen.182

Kenmerkend genoeg reserveert Cupido zijn ruimhartige houding voor
mannen. In de beleving van de meeste edelen werden liefde, geluk en hu-
welijk niet losgekoppeld van de notie stand en doorgaans zijn de geliefden
die in gedichten en liederen figureren, dan ook niet alleen mooi, maar ook
edel en rijk. Dat levert een ridderlijk-hoofse toonzetting op van de man-
nelijke liefdeslyriek in de alba en liedboeken. In telkens weer iets andere
bewoordingen (vaak gaat het om overgeschreven gedichten en liederen)
wordt een eeuwenoud thema herhaald: een jonge man ziet zijn hart door-
wond door Cupido’s pijlen, lijdt groot verdriet omwille van een mooie
jonkvrouwe, en vraagt haar om hem te aanvaarden als dienaar en zijn hart
van melancholie te redden. Gerhard van Rouwenoort verwoordde deze ge-
dachten als volgt in een acrostichon:
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Gratieuse maistresse, je vous sueplie
En ta grace prende ton serviteur
Regarde ma tristesse, aye de moy pitié
Helas je vous servirai de sy bien bon coeur
Appaise doncq ta rigueur, o ma doulce m’amie
Retourne mon coeur de telle melancolie
Donc confort et ne me faites pas mourir
Tu as ma vie et mort et tout mon soulas et plaisier

VA N

Rijck goedt wye mach hedt wesen dat ick dues truerych byen
Och junckfrow utgelesen, ghij staedt so dyep in mijnen sien
Um U is dat ick truere ende lyeden groethe pyen
Want ghi byent allene dye floere dye dar vervrouwet dat harthe myen
Ende wyelt doch nyet mher geloeven der valsche tongen quaet
Noch nommer mer an dy dencken dye U daer vanne raedt
Och muecht ghi my geboeren, ick en coer voer U gen guedt
Rijckdoem van deser erde en acht yck nyet soe groedt
Thue U ys alle mijen verlangen dye ghij mij nhu trueren doedt.183

De hoofse liefde was óók een spel. Tijdens maskerades, feesten en andere
vrolijke bijeenkomsten konden jonge mannen en vrouwen in elkaars na-

39. Bijdrage van Boldewijn Hagen in het album amicorum van Anna van den Boetzelaer, omstreeks
1610 (pentekening, 15 × 19 cm; Het Utrechts Archief, Utrecht)
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bijheid verkeren en galanterieën uitwisselen.184 Gedichten van de Sallandse
edelman Floris van Buckhorst, heer van Zalk, in het album van zijn latere
echtgenote Johanna Bentinck geven een indruk hoe het spel van de hoofse
liefde daar werd gespeeld. Bij de interpretatie hoeft de precieze verhouding
tussen letter en geest ons hier niet te interesseren. Hetzelfde geldt voor de
herkomst van de gebruikte gemeenplaatsen en zelfs voor de vraag of de
gedichten in hun geheel overgeschreven zijn. Het gaat nu alleen om de
voorstellingen en gedragscodes en om hun toeëigening door edelen bij
het benaderen van standgenotes. Van Buckhorsts eerste bijdrage dateert
uit 1581, ongeveer vijf jaar voordat hij haar zou trouwen. Johanna Bentinck
had meer aanbidders, maar de heer van Zalk schoof ze allemaal terzijde:
de anonieme commentator van daarnet schreef bij een gedicht van hem de
opmerking dat hij klaarblijkelijk had gevonden wat hij en anderen al lange
tijd zochten.185

Van Buckhorst schreef bij herhaling gedichten in het album van zijn
geliefde. Hij kent een juffrouw, zegt hij in één ervan, die zijn hart heeft
gewonnen en naar wie zijn verlangen uitgaat. Hij is nauwelijks haar gelijke,
maar toch blijft hij liever wie hij is dan dat hij iemand anders kiest. Eens
hoopt hij troost van haar te mogen ontvangen en haar dienaar te zijn. Hij
bidt tot God om voorspoed voor mensen die reine liefde in zich dragen en
hun geliefde niet verlaten omwille van goederen of de raad van vrienden
en magen.186 Terwijl het hier nog om een onvervulde liefde lijkt te gaan,
wordt in een andere bijdrage van Van Buckhorst de indruk gewekt dat zij
inmiddels is beantwoord. De auteur staat op het punt om voor lange tijd
te vertrekken, maar hij hoopt dat zijn prinses aan hem zal blijven denken
tijdens zijn afwezigheid. Hij prijst haar heldere ogen, haar kleine ronde
borsten en haar mooie gestalte en hoopt dat hij na zijn terugkeer weer sa-
men met haar mag wandelen en de tijd verdrijven in het groene gras.187

Een korte bijdrage van Johanna Bentinck uit 1585 suggereert dat zij lang
heeft getwijfeld, al is het ook goed mogelijk dat ze haar ware gevoelens nog
niet heeft willen prijsgeven aan de meelezers van haar album.188 Zij schrijft
in ieder geval nog niet te weten wie zij haar hart zal geven. Toch huwde
Floris van Buckhorst haar in 1586.189 Maar in het zoet van de overwinning
lag de dood al besloten: de heer van Zalk stierf nog hetzelfde jaar.

Enkele decennia later koesterde Boldewijn Sloet een hoofse liefde voor
Anna van den Boetzelaer. In 1607 schreef hij althans op negentienjarige
leeftijd in haar album onder het wapen Boetzelaer een kort gedicht dat
eindigt met de mededeling dat er maar één vrouw is die hem troost zal
geven. Maar in tegenstelling tot Van Buckhorst zag de jonge Sloet zijn
hartstocht ten slotte niet beloond. In oktober 1611 schreef hij nog enkele
vertwijfelde gedichten in haar album en smeekte hij een laatste keer haar
te mogen dienen. De toon is er één van afscheid en verdriet. Anna van den
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Boetzelaer antwoordde met een even droevig en klaaglijk gedicht, waarin
wordt gefulmineerd tegen het snode kind Cupido.190 Het is mogelijk dat de
huwelijkspolitiek van de families Van den Boetzelaer en Sloet oorzaak van
deze onvervulde, ongelukkige liefde was. Een jaar later trouwde Anna van
den Boetzelaer de Utrechtse edelman Godard van Reede, die een jaar of
acht jonger was dan zijzelf maar waarschijnlijk een veel betere partij dan
Boldewijn Sloet.191 De afgewezen Sloet trad kort hierna ook in het huwe-
lijk. De jonge Van Reede zou later uit afgunst zijn eigen naam tussen de
handtekening van Sloet en diens devies ‘pour elle j’endure’ plaatsen en op
deze manier zijn rivaal ook letterlijk naar de achtergrond dringen.192

Sloets mislukking is een aanwijzing dat er voor jonge mannen binnen
de nauw omgrensde kaders van de bijna-volwassenheid weliswaar genoeg
speelruimte bestond voor de hoofse flirt, maar dat gevoelens en verliefdhe-
den op gespannen voet konden komen te staan met dynastieke overwegin-
gen. De handelingsvrijheid van een edelman bij zijn huwelijk en de moge-
lijkheid om liefde mede als huwelijksmotief toe te laten, waren afhankelijk
van een reeks omstandigheden. Hij diende in sterke mate rekening te hou-
den met de wil van zijn verwanten, uiteraard vooral met die van zijn vader
als deze nog in leven was – en dat was vaak het geval. Het hoofd van de
familie kon een sturende of dwingende houding innemen, indien hij een
dynastiek voordelige alliantie wenselijk achtte. Dit laatste was vooral zo,
indien hij grote politieke ambities koesterde en de positie van zichzelf en
de familie wenste te versterken door zijn kinderen goede huwelijken te la-
ten sluiten. Maar ook op een edelman wiens ouders in financiële moeilijk-
heden verkeerden, kon sterke druk worden uitgeoefend om de eer van de
familie bij de totstandkoming van een huwelijksalliantie toch vooral niet
uit het oog te verliezen. De familie hoefde echter lang niet altijd een der-
gelijke dwingende rol te spelen en zelf huwelijkskandidates aan te dragen,
aangezien het niet voor de hand lag dat een edelman de belangen van de
dynastie en zichzelf uit het oog verloor. Hij was immers opgevoed met de
gedachte dat het sluiten van een voordelig standshuwelijk noodzakelijk
was om in het leven vooruit te komen.

Het ‘Stambuch’ van de Scheles biedt inzicht in de werking van deze
mechanismen. Sweder Schele tot Weleveld onderhield zich met zijn oud-
ste zoon Gosen Heidenrijk vaak en uitvoerig over de noodzaak van een
goed huwelijk, onder meer in 1629 tijdens diens grand tour. De aanleiding
was een brief van Gosen Heidenrijk waarin hij de grote bedragen die hij
onderweg uitgaf, probeerde af te doen met de optimistische uitspraak ‘un
bon mariage payera tout’. Deze luchthartigheid kwam hem onmiddellijk
op een scherpe terechtwijzing te staan. De oude Schele antwoordde dat
het hem inderdaad lief zou zijn wanneer zijn zoon, rekening houdend met
de raadgevingen van zijn vader, een goed huwelijk zou sluiten, maar wees
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hem erop dat er óók een spreekwoord bestond dat leerde dat de huid niet
mocht worden verkocht voordat de beer was geschoten. Het sluiten van
een goed huwelijk en het in eendracht leven met zijn vrouw beschouwde
hij als de voornaamste middelen waardoor adellijke geslachten opkwamen
en zich handhaafden. Op die manier waren de Habsburgers van geringe
graven opgeklommen tot de hoogste staat in de christenheid.

Dit soort lessen had Schele in 1629 en 1630 nog herhaaldelijk voor zijn
zoon in petto, zo suggereren althans de talrijke aantekeningen in het
‘Stambuch’ uit deze jaren over het adellijke huwelijk. Uit deze notities rijst
een beeld op van de in zijn ogen ideale vrouw voor Gosen Heidenrijk: zij
diende uit Westfalen te komen, van adellijke stam te zijn en bovendien rijk,
jong, aantrekkelijk, luthers en deugdzaam. Er viel eventueel wat af te dingen
op haar schoonheid en jeugd, zolang zij tenminste in staat was kinderen te
baren.193 In juli 1630 kreeg Schele haast en schreef hij dat hij zijn zoon ge-
trouwd wilde zien voordat hij zelf was overleden. Gosen Heidenrijk diende
als volgt te werk te gaan: na het uitspreken van een gebed om een goede
en deugdzame echtgenote moest hij aan een reis langs de huizen van be-
vriende edelen beginnen om een vrouw te zoeken en tegelijkertijd afkijken
hoe men daar een adellijke huishouding voerde. Schele raadde zijn zoon
af een vrouw uit de onmiddellijke verwantenkring te trouwen, omdat dan
inteelt dreigde en het beter was dat een huwelijk nieuwe vriendschapsban-
den stichtte dan dat het oude bevestigde.194 De uiteindelijke keuze moest
uiteraard ouderlijke goedkeuring dragen. De reis zou een kwestie van vol-
houden zijn, zo voorspelde Schele; hij kende een edelman die wel drie jaar
als ‘cavalier errant’ had rondgetrokken. Gosen Heidenrijk trouwde uitein-
delijk in september 1631 met de zeven jaar oudere Elisabeth Agnes Schade
van het huis Ihorst in Münsterland. De lutherse Schades waren geen onbe-
kenden op Welbergen en Weleveld: zij hadden al huwelijksbanden met de
Brawes en Ripperda’s, aan wie de Scheles op hun beurt ook weer verwant
waren.195

Het verhaal over Gosen Heidenrijks jaren als ‘cavalier errant’ geeft een
scherp beeld van de werking van het adellijke huwelijkssysteem. Een vader
vaardigde algemene richtlijnen uit waaraan zijn zoon zich moest houden;
verder had laatstgenoemde een zekere mate van keuzevrijheid. Het aantal
mogelijke huwelijkskandidates was doorgaans echter vrij beperkt. Men
trouwde in de regel weliswaar niet met rechtstreekse verwanten – het aan-
tal huwelijken met volle nichten van in de ridderschapscolleges beschre-
ven edelen was betrekkelijk gering – maar wel meestal met vrouwen uit
een al bestaande kring van familieleden en vrienden. De mate van keuze-
vrijheid van de man verschilde van geval tot geval. Het huwelijk van een
jongere zoon was in dynastiek opzicht van minder groot belang dan een
alliantie van een stamopvolger en om die reden had hij wat meer moge-
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lijkheden om zijn eigen afwegingen te maken, zolang hij de grenzen van
het aanvaardbare tenminste niet overschreed. Een edelman die na de dood
van zijn ouders de beschikking over zijn erfdeel had gekregen, kon zich
eveneens een sterkere mate van eigengereidheid veroorloven. Hetzelfde
gold voor een officier in legerdienst die zich buiten het gezichtsveld van
de familie bevond. De mate van handelingsvrijheid kon dus aanmerkelijk
verschillen, maar toch kwam het er bij het standshuwelijk steeds weer op
neer om persoonlijke voorkeuren in overeenstemming te brengen met be-
langen van de dynastie.

Wanneer een edelman zich geconfronteerd zag met tegenwerking bij
zijn huwelijkskeuze, stonden hem verschillende middelen ten dienste om
alsnog goedkeuring af te dwingen. Hij kon samen met zijn geliefde zonder
medeweten van hun beider families een trouwbelofte en ringen uitwisse-
len en op deze manier de verwanten onder druk zetten om toch in te stem-
men met zijn keuze. Alexander van der Capellen tot Boedelhof, Hagen
en Esselt – een kleinzoon van de gedenkschriftenschrijver – en een juffer
uit een Kleefs geslacht gingen hiertoe in 1705 over, toen de familie van het
meisje blijk gaf bedenkingen tegen zijn kandidatuur te koesteren omdat
haar overleden vader aan koning Frederik van Pruisen een belofte had ge-
daan zijn kinderen niet uit te huwen aan een uitheems edelman. De twee
stelden een akte op waarin zij zich verbonden elkaar tot in de dood trouw
te blijven en alles in het werk te stellen om de huwelijkssluiting doorgang
te laten vinden.196 Een edelman kon nog verder gaan en dreigen met een
proces, een schaking of zelfs een heimelijk huwelijk, in de hoop dat het
vooruitzicht van een schandaal een einde zou maken aan de tegenwerking.
Willem van Lintelo voelde zich in 1627 gedwongen om naar dit soort tac-
tieken te grijpen, toen zijn pogingen om tot een huwelijk te komen met
Johanna van Dorth, dochter van de heer van Rosendael, dreigden te stran-
den. Van Dorth verzette zich tegen de verhouding van zijn dochter, moge-
lijk omdat hij de afkomst van haar vrijer beneden de waardigheid van zijn
eigen familie achtte. Een eerste huwelijksaanzoek van Van Lintelo wees hij
resoluut af: een neef en een predikant brachten de boodschap over dat hij
nooit toestemming voor het huwelijk zou geven. Bemiddelingspogingen
leverden vervolgens slechts beledigingen en bedreigingen op. Van Lintelo
richtte zich daarom nogmaals tot de heer van Rosendael en gaf te kennen
dat het zinloos was zich nog langer tegen het huwelijk te verzetten: ‘mijn
affectie tegens Haer Ed. is door de onveranderlickheyt ende langheyt van
tijt soe diepe ingewortelt dat het onmoegelick deselve wederom daeruyt te
graven offte uyt te roeijen’. Hij had bovendien Van Dorths dochter ervan
weten te overtuigen dat zij elkaar door Gods wil toebehoorden. Van Lintelo
voelde zich daarom sterk genoeg om te dreigen met ‘extremiteiten’, ook al
zouden deze nadelig zijn voor het huis Rosendael en hemzelf. Het werd
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spoedig duidelijk wat hij hiermee bedoelde. Toen Van Dorth in zijn weige-
ring volhardde, begon hij een gerechtelijke procedure. Het ontbreken van
een vonnis en de inzegening van het huwelijk in februari 1628 wekken de
indruk dat de heer van Rosendael uiteindelijk heeft toegegeven om verdere
opspraak en beschadiging van zijn reputatie te voorkomen.197

Een spectaculaire manier om een huwelijk af te dwingen, was de scha-
king. Hierbij vallen een gewelddadige en een vrijwillige variant te onder-
scheiden. In het eerste geval ontvoerde een edelman, al dan niet met ge-
wapend gevolg, met geweld een meisje of vrouw om haar familie tot
instemming met een huwelijk en betaling van een bruidschat te dwingen.
Een geruchtmakende vrouwenroof was de ontvoering in 1611 door De
Twentse edelman Johan van Raesfelt tot Twickel van de stiftsjuffer Anna
von Delwich uit het stift Stoppenberg bij Essen, waar ook zijn zuster Judith
verbleef. Hoe goed de twee elkaar voor de schaking kenden, is niet bekend,
maar het lijkt voor de hand te liggen dat het contact dankzij de intrede
van Van Raesfelts zus in het stift tot stand is gekomen. Wel zeker is dat de
heer van Twickel ten tijde van de ontvoering in ernstige geldproblemen
verkeerde. Kennelijk ging hij ervan uit dat een bruidschat hier in één klap
een einde aan zou maken. In een koude januarinacht verscheen een neef
van Van Raesfelt met een bende ruiters voor de poort van het stift. Deze
neef loog de stiftsjuffers voor dat een troep buitenlandse soldaten in de
buurt rondzwierf en bood aan hen in veiligheid te brengen op een naburig
kasteel. Anna von Delwich, Judith van Raesfelt en een paar andere vrou-
wen gingen op het aanbod in en namen plaats op een meegebrachte kar.
Na een tijd in de duisternis te hebben gereden, werden zij aangehouden
door Johan van Raesfelt, die in een koets zat. De Twentse edelman stapte
uit, greep Anna von Delwich vast, liet haar een akte van huwelijkse voor-
waarden ondertekenen en bracht haar naar Twickel. Enkele dagen later
reisde de vader van het meisje ook naar Delden, dreigde met een klacht bij
de Staten-Generaal en nam zijn dochter weer mee naar huis, waar hij haar
de afgedwongen huwelijkse voorwaarden liet herroepen. De schaking be-
tekende echter niet een definitieve verwijdering tussen de twee families en
nog in hetzelfde jaar werd alsnog een bruiloft gevierd.198 De naleving van
de huwelijkse voorwaarden leidde echter al spoedig tot een nieuwe ruzie
tussen Van Raesfelt en zijn schoonvader, die pas na de dood van de bruid
in 1618 zou worden bijgelegd.

Dit soort gewelddadige schakingen kwamen slechts sporadisch voor,
maar spraken zeer tot de verbeelding en zijn, behalve als een traditionele
adellijke geweldsvorm, te beschouwen als een extreme verstoring van het
huwelijkssysteem. Na de eerste decennia van de zeventiende eeuw ver-
dwenen zij uit het gedragsrepertoire van de adel. Hetzelfde kan echter niet
worden gezegd van schakingen waarbij liefde het belangrijkste motief was
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en de vrouw zelf haar medewerking verleende, omdat zij een in de ogen
van bloedverwanten onaanvaardbare verhouding niet wilde of kon opge-
ven. Even opzienbarend als de roof van Anna von Delwich was de scha-
king van de jonge Thornse abdis gravin Josina Walburgis van Löwenstein-
Wertheim door graaf Herman Frederik van den Bergh. In 1632 slaagde de
graaf (een door de aartshertogen gewettigde zoon van graaf Hendrik) er
in de abdis te overreden de abdij te verlaten en met hem te trouwen. Haar
vader haalde haar ruim een half jaar later terug naar huis en sloot haar vier
jaar in een klooster op. Later zouden de geliefden elkaar alsnog krijgen.199

Dit soort vrijwillige schakingen zouden zich de hele zeventiende eeuw nu
en dan blijven voordoen.

De vrouwelijke deugdcanon richtte zich, als gezegd, anders dan die van de
man, eerst en vooral op het behoud van seksuele eerbaarheid. De orale tra-
ditie bevatte tal van afschrikwekkende exempla van ongehuwde vrouwen
die met het verlies van hun maagdelijkheid ook hun reputatie waren kwijt-
geraakt. In het ‘Stambuch’ van de Scheles wordt melding gemaakt van een
‘memorabel accident’, een geval van persoonsverwisseling waarvan een
adellijk meisje het slachtoffer zou zijn geworden, toen een oplichter zich
onder de naam van een Sallands edelman in haar ouderlijk huis presen-
teerde en haar hand vroeg. Haar vader en moeder waren niet rijk en stem-
den daarom toe. De schelm stal de juwelen van het meisje en beroofde
haar zo van haar goed en eer, aldus de trieste moraal van dit verhaal.200

Een meisje dat zich zelf overgaf aan passie en hartstocht, wist heel goed dat
zij tegen de normen van vrouwelijke eerbaarheid en schaamte handelde.
Anna Maria van Armelo was zich daar althans terdege van bewust, toen zij
na een ontmoeting met een (onbekende) man helemaal van slag raakte en
hem haar brandende hartstocht bekende:

Alhowel dy erberheyt ende dy schamte mijn wel behorde en afcheren te doen ende te
verbyeden U. E. met dyt mijn geschryftt te comen inportuneren, so is nochtans dat
ick dort U. E. perteesy ende gode grasy dartho averwonnen byn dy stoutycheyt hebe
moten nemen van U. E. met dyt mijn geschryftt te infysyteren. Want doen ick eerst
die eere hade van U. E. angename ende sote company te geneten, wert ick so geracket
met Coupydo’s pijlen, dat ick vortan nyet en sal connen leven als allene dor hope van
U. E. gode grasy, U. E. byddende met dyt gepassyonert hartt compassyen te willen heb-
ben.201

Een groot schrikbeeld voor de ongehuwde vrouw die haar maagdelijkheid
verloor, was dat zij door haar minnaar in de steek werd gelaten voordat
het tot een huwelijk kwam. De uiteenlopende seksuele moraal voor man-
nen en vrouwen maakte dat in een dergelijk geval niet de reputatie van de
man werd besmeurd, maar die van haar en haar gehele familie. Een adel-
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lijk officier die in 1651 voor het gerecht werd gedaagd omdat hij een kind
had verwekt bij een Twentse juffer en vervolgens weigerde haar te trouwen,
stelde zijn advocaat voor tijdens het proces naar voren te brengen hoe
makkelijk hij haar had kunnen krijgen. De juffer had zich een keer laten
betasten toen zij bij hem op het paard zat en zich dezelfde avond in zijn ge-
huurde kamer op het huis Noorddeurningen vrijwillig aan hem gegeven:

ende heeft haer laeten tasten achter op mijn peert sittende, sonder daer itwes haer
daertegens te weygeren ende desselven avents freywilligh laten oprappen tegen die
bonte ledicant in mijn saell tot Noortdorningen sonder haer te weygeren ende toegela-
ten haer toe fogelen sonder van trouwen ofte hou te spreecken.202

De bedoeling van het bekendmaken van deze intimiteiten was overduide-
lijk het bezoedelen van de eer van het meisje.

De oplegging van een strikte seksuele moraal gebeurde met succes. In
de bronnen zijn nauwelijks voorbeelden te vinden van adellijke vrouwen
die een kind baarden vóór hun huwelijk of zich anderszins onttrokken aan
de morele orde. De jonge weduwe Agnes Gerhardina de Rode van Heec-
keren uit de linie Diepenbroek kreeg in 1686 een onecht zoontje dat zij
Daniël noemde – gezien de weinig benijdenswaardige positie van moeder
en zoon een toepasselijke naam. Bij de doopplechtigheid ontbrak de fa-
milie De Rode van Heeckeren en de vroedvrouw moest het kind ten doop
houden. Het voorval is illustratief voor de zwaarte van het stigma dat op
vrouwelijke onzedelijkheid rustte. In dit geval ging het bovendien om een
dubbel vergrijp: er was niet alleen sprake van een zondiging tegen de sek-
suele moraal, maar ook van een aantasting van de maatschappelijke orde.
De vader van het pasgeboren kind was namelijk een man van lage komaf
en bedenkelijke reputatie.203 Een vrouw die zich op deze wijze tegen de
zedelijkheid keerde, liep groot gevaar buiten het verband van de familie te
geraken. Caspera Ripperda ging er in 1599 vandoor met een klerk en zou
later trouwen met de zoon van een chirurgijn. Door haar gedrag lijkt zij uit
het zicht van de familie Ripperda te zijn verdwenen. Zij ontbrak althans
op de begrafenis van haar vader.204 Henrica van Hoevell onderging min of
meer hetzelfde lot. Zij werd in 1617 onterfd nadat zij zich mesallieerde met
de schrijver van haar vader.205

De kring waarin jonge vrouwen zich bewogen was minder groot dan die
van jonge mannen en beperkte zich sterker tot de eigen stand. Bovendien
verkeerden zij anders dan mannen veelal onder toezicht van verwanten,
wat de kans op ongewenste verhoudingen en ontsporingen verminderde.
De namen van inscribenten in het album amicorum van Anna van den
Boetzelaer, stammend uit de Overijsselse tak van een wijdvertakt geslacht,
geven de grenzen van haar wereld goed aan. Tussen 1607 en 1611 verza-
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melde zij ongeveer tweehonderd bijdragen van (voornamelijk) standgeno-
ten in haar album, een respectabel aantal dus. De horizon van het meisje
reikte blijkens de namen van de inscribenten tot Utrecht in het westen,
Münster in het oosten en het Kwartier van Zutphen en Kleef in het zui-
den, gebieden waar haar familie goederen bezat en verwantschapsbanden
onderhield.206 De alba van Johanna Bentinck en Judith Sloet tellen even-
eens vooral adellijke namen. Het lag in de verwachting dat een toekomstig
echtgenoot zou komen uit deze kring van edelen wier naam en reputatie
al bekend waren. Jonge vrouwen genoten voldoende handelingsvrijheid
om zich in deze kring redelijk vrij te kunnen bewegen en mee te doen aan
het spel van de flirt en de galanterie. Het is in dit verband veelzeggend dat
in het album van Judith Sloet een jonge man uit het geslacht Van Doetin-
chem wordt aangeduid als de standaarddrager van Elisabeth van Door-
nick en deze juffer op haar beurt als de kornet van ritmeester Ripperda
figureert.207 De moraal gebood echter dat de vrouw altijd de grenzen van
de eerbaarheid in acht moest blijven nemen. Judith Sloet opende haar al-

40. Bijdrage van een edelman in het album amicorum van Johanna Bentinck, 1608. Het Franse gedichtje
vergelijkt de liefde van hommes gentils voor een jonkvrouw met de gevaarlijke aantrekkingskracht die
het lichtschijnsel van een kandelaar uitoefent op een vlieg (ingekleurde tekening, 15 × 20 cm; Hoge Raad
van Adel, ’s-Gravenhage)
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bum daarom met een acrostichon, waarin zij erop wees dat zij geen obsce-
niteiten wenste.208 De gedichten van jonge vrouwen over de liefde in alba
getuigen enerzijds van verheven voorstellingen en grootse verwachtingen,
maar vaak ook van teleurstelling en soms zelfs van verbittering. In een po-
pulair gedichtje wordt de trouw gepersonifieerd door een vogel die na zijn
geboorte in een jachthoorn is gevlogen, daar een tijdje heeft ingezeten en
er later weer is uitgeblazen, om ten slotte ver weg te vliegen op de vleugels
van de wind.209 Maria van Besten voegde bij de hooggestemde spreuk ‘Ynt
eenych getrou’ van een Gelders edelman (een aanbidder?) de van weinig
illusies getuigende woorden ‘Getrou und eynnych vynt men weynnych’.210

Het is niet ondenkbaar dat deze en veel andere verwijten over trouweloos-
heid in de liefde, de huichelarij van de wereld en het geroddel van buiten-
staanders – verwijten die overigens ook wel uit de mond van mannen kon-
den worden gehoord – getuigen van het besef dat het ten aanzien van de
liefde heel moeilijk was zich te onttrekken aan de wil van anderen en het
lot in eigen hand te nemen.

De houding van de adellijke vrouw bij de totstandkoming van het huwe-
lijk was dan ook passief. Zij moest afwachten of er zich een huwelijkskan-
didaat aandiende en hoe haar familie op hem reageerde. In het bijzonder
de vader en zijn oudste zoon hadden hierbij een vetorecht. Jacoba Judith
Isabella van Rechteren verklaarde in 1713 aan haar oudste broer dat zij niet
zonder zijn toestemming zou trouwen, omdat zij hem als de plaatsvervan-
ger van haar overleden vader beschouwde.211 Ook de vrouw zelf beschikte
over een soort vetorecht, wat inhield dat zij een kandidaat mocht afwijzen
indien hij haar niet aanstond; hierbij moet wel worden aangetekend dat het
voor haar moeilijker werd in deze houding te volharden naarmate de rijk-
dom en het aanzien van de kandidaat groter werden. Judith Schele kreeg
als jong meisje te maken met avances van Zeger van Rechteren, maar om-
dat hij bekendstond als een dronkelap en in dronken buien deed alsof niet
hij naar haar hand dong maar zij naar die van hem, kreeg zij een hekel
aan hem. Noch haar ouders, noch anderen konden haar overreden hem
als man te aanvaarden.212 De druk van de familie Schele op het meisje zal
ongetwijfeld zijn uitgeoefend omdat een alliantie met de vooraanstaande
Van Rechterens vanuit dynastieke overwegingen erg aantrekkelijk was. Het
vruchteloze resultaat bevestigt echter de gedachte dat de overredingsmo-
gelijkheden ook ten aanzien van vrouwen aan grenzen waren gebonden.
Een vrouw die met geldige argumenten wist te verwoorden waarom zij ie-
mand niet als man wilde en vervolgens ook voet bij stuk hield, had veelal
het laatste woord. Andere voorbeelden uit de verwantschapskring van
de Scheles wijzen in dezelfde richting. Omstreeks 1560 vonden de Sche-
les en Ripperda’s het wenselijk hun onderlinge vriendschap, die een paar
jaar eerder al had geleid tot een huwelijk, met nog een formele alliantie te



166

bekrachtigen. In eerste aanleg gingen de gedachten uit naar een huwelijk
van stamhouder Caspar Schele met Helena Ripperda, maar zij gaf – met
een smoes, om niemand te kwetsen? – te kennen dat zij liever ongetrouwd
bleef. Zij liet daarom, aldus de nuchtere vaststelling in het ‘Stambuch’ van
de Scheles, haar oudere zuster Adelheid voorgaan.213 Een jaar later zou zij
echter worden overgehaald om met een ander te trouwen.214

Er valt weinig zinnigs te zeggen over haar redenen om nu wel een ja-
woord te geven. Stond de nieuwe kandidaat haar meer aan, was zij zich
inmiddels bewust van de onaantrekkelijkheid van de ongehuwde staat, of
werd zij deze keer wellicht sterker onder druk gezet? Hoewel dit laatste niet
mag worden uitgesloten, is het kenmerkend voor de algemene aanvaar-
ding van het vetorecht voor de vrouw dat zij, indien zij op het allerlaatste
moment alsnog weigerde met een huwelijk in te stemmen, hiermee weg
kon komen. Josepha Clara van Twickelo deed dit rond Nieuwjaarsdag 1698,
toen een huwelijk met de Vollenhoofse edelman Jacob van Uterwyck tot
Oldhagensdorp schijnbaar onontkoombaar was. Van Uterwyck had haar
al verscheidene ‘galanterijen’ betoond en zelfs een kostbare ring voor haar
gekocht ten teken van trouw; zelf had zij hem er één teruggegeven. Na de
opstelling van de huwelijkse voorwaarden kreeg zij echter bedenkingen en
gaf zij te kennen geen genegenheid meer voor haar verloofde te voelen. De
moeder van het meisje, de weduwe Van Twickelo, beschouwde dit als een
voldoende reden om het huwelijk geen doorgang te laten vinden. Zij ver-
scheurde het contract, gooide het in het vuur en vertelde Van Uterwycks
vrienden dat er niet zou worden getrouwd.215

Een adellijke vrouw had in principe weliswaar dezelfde mogelijkheden
als een edelman om haar bezwaren tegen een huwelijkskandidaat te geven,
maar het was voor haar wel veel moeilijker om zich tegen de wil van de
familie te keren en waarschijnlijk deed zij dit ook minder snel. Indien het
toch zover kwam, waren er meestal nog wel mogelijkheden tot verzoening.
Suete van Rhemen trouwde in 1623, toen zij als hofdame aan het hof van
de vorst van Anhalt verbleef, tegen de zin van haar ouders met een raads-
heer van de vorst. Haar vader verzette zich geruime tijd tegen dit huwelijk
maar gaf na twee jaar toe.216 Ook in het geval van Maria Geertruida van
Dorth volgde er na een aanvankelijke breuk een verzoening. Zij huwde in
1675 ondanks een uitdrukkelijk verbod van haar moeder en broers met een
luitenant en werd vanwege haar ongehoorzaamheid onterfd. Een paar jaar
later zou deze bepaling echter teniet worden gedaan.217 Het meest drama-
tisch waren ontvluchtingen uit het ouderlijk huis. Anna Johanna van Ensse
was tweeëndertig jaar oud en enkele maanden zwanger, toen zij zich in
1675 op vastenavond tussen tien en elf uur door een Duitse ritmeester liet
ophalen en de havezate Hekeren bij Goor ontvluchtte. Haar moeder, ook al
een weduwe, was in de veronderstelling dat zij zich aan het uitkleden was



167

om tegelijk met haar naar bed te gaan. Toen zij echter na enige tijd ging
kijken waar zij bleef, waren haar dochter en de familiejuwelen verdwenen.
De ritmeester nam de vrouw mee naar Keulen, waar zij in september van
hetzelfde jaar in het kraambed overleed.218

Hiermee vergelijkbaar – want ook nu was de geschaakte zwanger, leken
boete en schande onafwendbaar en werd het een en ander aan sieraden als
‘bruidsschat’ meegenomen – was de schaking van een dochter van de we-
duwe Bushoff op huis Coldenhave bij Eerbeek; tegelijkertijd was zij echter
nog aanstootgevender vanwege het grote standsverschil tussen de gelief-
den. Het ging hier om een minderjarig meisje dat zich in 1641 verloor aan
een huisknecht. Rond Kerstmis kreeg zij van hem een gouden ring ten te-
ken van eeuwige trouw. Enkele weken later sliepen zij voor het eerst met el-
kaar en raakte het meisje in verwachting. Toen de verhouding de weduwe
Bushoff ter ore kwam – van de zwangerschap was zij hoogstwaarschijnlijk
niet op de hoogte – stuurde zij haar dochter onmiddellijk naar een oom
Van Raesfelt op diens havezate in de Wiersse om haar wil te breken. Het
harde optreden had echter niet de gewenste afloop. Het meisje kon het bij
haar familie niet uithouden en smeekte haar geliefde, die inmiddels dienst
had genomen als trompetter, om haar op te halen:

Ick moet hier soe voel leyden. Wilt ghi mi niet haelen, so doet ghi niet wel. Want ick
en cant niet langer lieden. En gaet dat sie niet en uut woer dat sint en treckt niet, of
nemt mij met. Ick winse u goeden naght. Ick hebbe geen tijt, ick hadde u wel veel to
segen.219

Maar de juffer en haar trompetter kwamen niet ver. Van Raesfelt stuurde
soldaten achter de twee aan en de volgende dag al werden zij aangehouden.
De weduwe Bushoff bracht de zaak nog dezelfde maand voor het hoogste
rechtscollege van het gewest en eiste de terdoodbrenging van de trompet-
ter wegens de gewelddadige ontvoering van een minderjarige en het op de
vlucht meenemen van de juwelen van haar dochter – een nogal twijfelach-
tige aanklacht, aangezien alles van de juffer zelf was uitgegaan.220

Het resolute optreden van de weduwe Bushoff en haar broer tegen hun
dochter en nicht krijgt meer betekenis als men bedenkt dat een adellijk
huwelijk niet slechts individuen en nog levende representanten van fami-
lies aaneen smeedde, maar tevens eerdere én latere generaties – ook de al
overledenen en de nog ongeborenen dus. Dynastieke overwegingen wa-
ren bij de totstandkoming van een huwelijk derhalve van het allerhoogste
gewicht. Emotionele en strategische aspecten stonden echter niet scherp
tegenover elkaar, als waren zij tegenovergestelde impulsen. Gedeelde af-
komst, stand en status vormden constituerende factoren voor wederzijdse
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aantrekkingskracht, zonder dat men zich bewust hoefde te zijn van dit me-
chanisme.221 De adellijke eervoorstellingen predisponeerden, met andere
woorden, een jonge edelman als het ware tot een endogaam huwelijk, tot
het zoeken naar een vrouw die op grond van afkomst, uiterlijk, karakter en
rijkdom de eer en luister van zijn eigen huis zou vermeerderen.

Vooral voor mannen was het heel goed mogelijk om persoonlijke voor-
keuren aan verwanten zo te presenteren, dat het leek alsof ze ondergeschikt
waren aan het belang van de familie. De christelijke moraal schreef welis-
waar voor dat het hoofddoel van het huwelijk het verwekken en grootbren-
gen van kinderen en het beteugelen van de wellust was en dat hartstocht
nimmer een huwelijksmotief mocht zijn, maar benadrukte ook het immo-
rele karakter van huwelijksallianties die uitsluitend op ouderlijke dwang
of dynastieke overwegingen berustten.222 Het ‘carmen gratulatorium’ dat
de huispredikant van het Weleveld in 1632 schreef ter gelegenheid van het
huwelijk van Gosen Heidenrijk Schele, benadrukt dan ook dat in deze ver-
bintenis familiebelangen en persoonlijke gevoelens volledig met elkaar in
overeenstemming waren. Het bruiloftslied verhaalt hoe de jonge edelman
heel Nederland en Frankrijk afreist, op zoek naar een vrouw – zonder dat
hij iemand naar de wens van zijn hart kan vinden. Een gebed wekt in hem
het besef dat hij af moet gaan op de raad van zijn vader. Na overleg met hem
rijdt hij naar het huis Ihorst, waar een jonge, tedere jonkvrouwe hem be-
groet. Terstond wordt de jonge edelman verliefd en hij vraagt haar ten hu-
welijk. Zij overlegt eerst met haar broers, zusters en zwagers en aanvaardt
vervolgens het aanzoek.223 Zelfs in de gevallen waarin het dynastieke hu-
welijksmotief allesoverheersend was, kon de gelegenheidspoëzie niet heen
om de aloude gemeenplaatsen uit de liefdeslyriek. In een bruiloftsdicht uit
1686 op de echtverbintenis tussen de bijna veertigjarige Unico Ripperda tot
Weldam en zijn verre, twintig jaar jongere nicht Margaretha Elisabeth Rip-
perda, erfdochter van het Huis te Oosterwijtwerd in de Ommelanden, is
het dan ook Venus zelf, die een liefdesboog spant tussen beide huizen.224

In eerste helft van de zeventiende eeuw ging de christelijke moraal een
krachtiger stempel drukken op het adellijke huwelijk. Eerder kwam het
nog wel eens voor dat een edelman – soms met veel misbaar – zijn echtge-
note openlijk verstootte. Anna van Rechteren bijvoorbeeld werd op latere
leeftijd door haar Münsterse echtgenoot Diderich van Langen vernederd,
toen hij haar verliet en in concubinaat met een andere vrouw ging samen-
leven. De kwestie zorgde ervoor dat de toch al gespannen verstandhou-
ding tussen de betrokken families verder verslechterde. In 1571 werd Van
Langen gedwongen een verklaring te ondertekenen waarin hij toezegde
zijn concubine te verlaten en één huishouden te gaan voeren met zijn wet-
tige echtgenote en bovendien de bisschop van Münster beloofde voortaan
een christelijk leven te leiden.225 In de eerste decennia van de zeventiende
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eeuw zouden de Gereformeerde Kerk en gewestelijke autoriteiten zich ac-
tief gaan bemoeien met de adellijke huwelijksmoraal. In 1611 bepaalden de
Staten van Overijssel dat ‘echtbrekers’ uit de ridderschap moesten worden
geweerd.226 Enkele jaren later ontnam de landdag de officier Otto van Rech-
teren zijn gage vanwege zijn ongeregelde leven en gelastte zij hem om zijn
concubine uit de provincie te laten vertrekken.227 Verscheidene edelen wer-
den op vergelijkbare gronden uit de ridderschap verstoten. In 1635 besloot
de landdag bijvoorbeeld een onderzoek in te stellen naar het waarheidsge-
halte van het gerucht dat een Sallands kapitein zich aan echtbreuk en ver-
wekking van een buitenechtelijk kind had schuldig gemaakt. De edelman
moest de ridderschap verlaten, toen hij er niet in slaagde het gerucht te
ontkrachten. Naderhand zou hij weliswaar nog verschillende keren pro-
beren weer toegelaten te worden in de ridderschap, maar deze pogingen
liepen op niets uit.228 In 1641 droeg hij noodgedwongen zijn havezate over
aan een dochter en schoonzoon, zodat deze laatste in zijn plaats onder de
edelen kon worden verschreven. Overspel kon inmiddels, zo suggereren
deze voorbeelden, ook in de mannelijke eergemeenschap vrij algemeen op
afkeuring rekenen.
 Rond 1650 was een striktere, christelijke huwelijksmoraal door de
meeste edelen aanvaard. In de kroniek van de Scheles is dit al goed zicht-
baar. Sweder Schele schreef in 1629 dat het in zijn familie als een bijzondere
deugd en adellijke kwaliteit gold vrouwen met voorkomendheid te behan-
delen, want ‘van frauen sind wij alle geboren ende sint onse vorveder daer-
dorch opkomen’. De liefde van zijn vader voor zijn moeder was, betoogde
hij, een toonbeeld geweest hoe een huwelijk diende te zijn: ‘hie dede niet
sonder raet van sin fraw, sehende derselven klockheit end goede manieren.
Man moet die frawen mit laeten raden; sie sinnen uit der siden end niet uit
den foten genomen in der scheppinge.’ Een man mocht in eigen huis geen
leeuw zijn, maar hoorde zijn vrouw met zachtmoedigheid te behandelen:
‘Het muste een seltzam fraw wesen, die man met belevetheit niet solde
konnen na sinen willen regieren’, aldus Schele.229 In de familiegenealogie
van de Van Rhemens is een gedicht opgenomen dat Steven Gerhard van
Rhemen schreef naar aanleiding van de dood van Josina Maria van Rous-
sel, zijn tweede echtgenote. Op 2 september 1652 kreeg ze, hoogzwanger,
de kinderpokken. Aanvankelijk ging het nog redelijk met haar en een week
later, de dag na Maria Geboorte, slaagde ze er binnen een half uur in een
gezonde dochter ter wereld te brengen. Maar na de bevalling verslechterde
haar toestand en kreeg zij problemen met de ademhaling. Op 15 september,
minder dan twee weken nadat de ziekte zich had geopenbaard, stierf ze.
Haar verslagen echtgenoot werd zelf ook door de pokken getroffen, maar
hij overleefde en probeerde te dichten:
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Mijn liev’ Josin’ Mary was wonder fray te sien,
Veel schoonder in haer leven, die t’oog niet mochten lij’en.
Wel hoe? ’t kon anders niet, dat was een huis, daer woonde,
Een geest soo soet! soo gou! soo braef! soo vroom! die toonde,
Een siel die niet van d’aerd maer van der hemel quam.
Och! dat’s warom haer Godt mij weer soo vroech ontnam.230

Hij voegde het gedicht later in de familiegenealogie die hij aan het opstel-
len was. Daar kreeg het een plaats temidden van alle faits et gestes van ver-
wanten, die in de loop de eeuwen hadden bijgedragen aan de luister van
het geslacht.

Steven Gerhard van Rhemen had, behalve een zoon uit zijn eerste hu-
welijk en een dochter uit zijn tweede, een voorechtelijke kind, dat in twee
testamenten met een legaat was bedacht. In 1651 had hij deze begunstiging
echter, waarschijnlijk op aandrang van Josina Maria van Roussel, herroe-
pen.231 Na het overlijden van zijn tweede echtgenote zou hij niet meer trou-
wen. Wel slaagde hij er later in zijn dienstmeid Geertje zwanger te maken,
wat hem, zelf ouderling in Deventer, in een langdurige en beschamende
aanvaring bracht met de kerkenraad.232 De affaire besmeurde zijn reputa-
tie: in de wandeling werd hij voortaan ‘den Bol van Deventer’ genoemd.233

Eerdere generaties Van Rhemen hadden ook bastaarden verwerkt, maar zij
hadden zich daarmee voor zover bekend nooit een dergelijke heftige afwij-
zing de hals gehaald. Het kind, lijkt in de anonimiteit zijn verdwenen, net
als de meeste bastaarden van edelen in de tweede helft van de zeventiende
eeuw – een teken van een veranderende seksuele moraal.

5 ·  f a m i l i e e n f o r t u i n

Een edelman die na de dood van zijn echtgenote wilde hertrouwen, moest
terdege rekening houden met de bemoeienis van zijn omgeving. Er is wel
beweerd dat genegenheid en liefde meer ruimte kregen bij de totstandko-
ming van een tweede huwelijk, maar dit is slechts zeer ten dele waar. Ook
een hertrouwend edelman liep het gevaar stuk te lopen op de gevoelig-
heden van anderen, zowel van de kant van de familie van zijn overleden
vrouw, als van zijn eigen bloedverwanten, indien de nieuwe huwelijksalli-
antie hun eigen financiële toekomstverwachting al te negatief beïnvloedde.
De eerder genoemde ‘vadermoord’ op Willem Ripperda en de jarenlange
weigering van Gerrit Jan Nagell om in te stemmen met het tweede huwelijk
van zijn vader, geven aan dat een weduwnaar moeilijk voorbij kon gaan aan
de wensen van verwanten en aanverwanten. Robert van Ittersum haalde
zich in 1634 de woede van familieleden op de hals, toen hij – drie jaar na de
dood van zijn echtgenote – bekendmaakte te willen trouwen met een veel
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jongere vrouw. Van Ittersum weigerde echter gehoor te geven aan hun be-
zwaren. Na de dood van zijn vrouw was er, zo bezwoer hij, nauwelijks één
dag geweest waarop hij niet gesmeekt had om haar naar het hiernamaals
te mogen volgen. Maar zijn gebeden waren onverhoord gebleven. Het was
echter ondoenlijk voor hem om nog langer in zulke droefenis te leven en
daarom had hij besloten ‘om op d’eene ofte ander persone mijne affectie to
setten’. Die persoon heette Maria van Voorst. Er waren verschillende rede-
nen voor zijn keuze, maar de belangrijkste waren wel de grote vriendschap
die haar ouders hem tijdens zijn weduwnaarschap hadden bewezen en
de bevalligheid en goede manieren van het meisje zelf. Het zou weliswaar
voor het oog van de wereld en zijn kinderen beter zijn om een oudere en
meer bedaagde juffer te trouwen, maar zijn hele gestel verzette zich hier-
tegen: ‘mijn conditie iss sulx dat het mij onmogelich iss imantz to trou-
wen sonder affectie, hetwelck nergentz anders to solde diennen alss om
mij dess to eerder in den gront to brengen.’ Hij weigerde de slaaf van zijn
kinderen te zijn, zo verklaarde hij, en zette het huwelijk door.234 Van Itter-
sum kon zich een dergelijke standvastigheid permitteren. Hij was als drost
van Twente een van de machtigste edelen van Overijssel en zijn kinderen
waren als minderjarigen handelingsonbekwaam en hadden dus geen en-
kele juridische mogelijkheid om te protesteren tegen zijn voornemen. Het
grootste gevaar op het moment school erin dat hij de vriendschap met zijn
oude schoonfamilie op het spel zette.

Toch moet de drost er allerminst zeker van zijn geweest dat zijn kinde-
ren – hij had bij zijn eerste vrouw zes zonen en drie dochters verwekt, van
wie bijna iedereen de kinderjaren had weten te overleven – zich op latere
leeftijd niet tegen hem zouden keren. Kort voor zijn huwelijk met Maria
van Voorst stelde hij een testament op waarin hij zijn hertrouwen verde-
digde door nogmaals de bijzondere vriendschap te benadrukken die hij als
weduwnaar van haar ouders had ondervonden. In het testament bedacht
hij zijn toekomstige echtgenote ruimhartig met een legaat van duizend
daalders, een lijftocht van vierhonderd gulden per jaar, een gouden ketting
met diamanten en meer dan de helft van het op het Nijenhuis aanwezige
zilverwerk (het fraaiste stuk, een grote vergulde beker, diende echter altijd
op de havezate te blijven). De rest van het testament had betrekking op
het vaststellen van het erfdeel van zijn kinderen. Van Ittersums overleden
vrouw had indertijd haar leengoederen toebedeeld aan haar oudste zoon.
Deze bepaling nu wilde hij vanuit het oogpunt van een rechtvaardige ver-
deling van zijn bezittingen ongedaan maken. Ernst, de oudste zoon, zou
uiteraard de havezate Nijenhuis met onderhorige goederen erven, plus nog
verschillende andere stukken grond. Maar mocht Ernst de leengoederen
van zijn moeder willen behouden, dan zou zijn jongere broer Zeger het
Nijenhuis erven en hij zelf genoegen dienen te nemen met de legitieme
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portie. Voorlopig moest Zeger zich echter tevreden stellen met de inkom-
sten die hij uit de geseculariseerde proosdij van Oldenzaal genoot. Het was
bovendien beter, aldus de drost, dat Zeger niet huwde. Indien hij wél wilde
trouwen, zouden de leengoederen van zijn moeder aan hem toevallen en
konden de inkomsten uit de proosdij doorschuiven naar Zegers jongere
broer Robert.235

De drost mocht slechts een jaar het genoegen smaken om Maria van
Voorst aan zijn zijde te hebben. Desondanks lukte het hem nog om een
kind bij haar te verwekken: een zoon, die later een (kinderloos gebleven)
huwelijk zou sluiten met een dochter van een vooraanstaand Gelders edel-
man en tot de hoogste rangen van de Staatse cavalerie zou opklimmen.
Veel problemen met zijn halfbroers en halfzusters lijkt deze zoon niet te
hebben gehad: toen hij in 1693 zijn testament opmaakte, benoemde hij zijn
neef Robert van Ittersum tot Nijenhuis, het nieuwe hoofd van de familie,
tot zijn universeel erfgenaam en conformeerde hij zich volledig aan het
dynastieke belang van de familie.236 Achteraf bezien werd de bezorgdheid
van de oude drost dat zijn hertrouwen voor grote onenigheid onder zijn
nakomelingen zou zorgen, dus niet bewaarheid en slaagde hij erin over de
dood heen de eer van de familie te bewaren.

Het ongeschonden overdragen van ambten en goederen aan een volgende
generatie was een verantwoordelijkheid die met veel onzekerheden was
omgeven. Langdurige en kostbare gerechtelijke procedures moesten hier-
bij in ieder geval te allen tijde worden voorkomen, want deze waren in de
beleving van tijdgenoten de oorzaak van verval en ondergang van vele fa-
milies.237 De meeste edelen maakten daarom al kort na hun huwelijk een
testament op en zouden daar in de loop van hun leven verschillende keren
op terugkomen en een nieuwe ‘laatste’ wil laten vastleggen, met nadere be-
palingen, nieuwe toezeggingen, enzovoorts – dit alles in de hoop over het
graf heen te kunnen regeren. Sommigen probeerden hun nakomelingen
in de vorm van een bijzonder geschenk nog eenmaal een moreel leidsnoer
mee te geven. Alexander van der Capellen deed dit bijvoorbeeld door zijn
oudste zoon niet alleen zijn beste karos na te laten, maar ook de gouden
herinneringsmedaille van zijn in religieus opzicht rechtzinnige vader aan
de synode van Dordrecht.238

Naast het testament waren er verschillende andere mogelijkheden – som-
mige oud, andere nieuw – om de macht en het aanzien van het geslacht in
de toekomst te waarborgen. Een edelman die een ambt bekleedde of een
officiersplaats bezette, probeerde doorgaans voor een zoon een acte de
survivance te verwerven, een toezegging dat deze hem na zijn dood mocht
opvolgen. De reputatie van de vader vormde dan het krediet van de zoon.
Walraven van Heeckeren, die het landdrostambt van Zutphen in pand
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hield, verzocht de Staten van het Kwartier in 1629 om het landdrostambt
tijdens zijn leven of dat van zijn zoon Everhard niet te lossen en het na zijn
eigen dood aan zijn zoon te laten toevallen. De landdrost beschikte over
genoeg invloed in het Kwartier om een gunstige beschikking op zijn rekest
te krijgen.239 Boldewijn Sloet kreeg in 1638 van de Overijsselse Staten de
toezegging dat hij na zijn dood door zijn zoon Thomas Bernhard als rent-
meester van Vollenhove zou worden opgevolgd.240 Aan het verstrekken
van een acte de survivance werd in de regel de voorwaarde verbonden dat dit
geen precedent voor de toekomst zou scheppen, maar een volgende keer
gebeurde toch weer hetzelfde en op dezelfde voorwaarden. In andere ge-
vallen slaagden edelen er in om hun ambt al bij leven over te dragen op een
van hun kinderen. Jacob Schimmelpenninck van der Oije, landrentmees-
ter van Zutphen en commissaris van de monstering, kreeg in 1638 van de
Staten van het Kwartier van Zutphen toestemming om zijn commissie te
transporteren op zijn oudste zoon.241 Die zoon was op dat moment net of
bijna meerderjarig en de commissie diende voor hem dus als een initiatie
in het publieke leven, onder het toeziend oog van zijn vader.

De landrentmeester liet het hier niet bij. In 1641 verwierf hij van het
Zutphense kwartier toestemming om zijn havezate Engelenburg bij Brum-
men tot een Gelders leen te maken.242 Ook hier ging het om een rekest dat
was ingegeven door dynastieke overwegingen. Het verheffen van een adel-
lijk huis en onderhorige landerijen tot een leen was een instrument dat de
ongeschonden overdracht van stamgoederen naar een volgende generatie
moest waarborgen. Doorgaans was er sprake van een ruil waarbij een allo-
diale havezate aan het gewest als leen werd opgedragen en een ander goed
uit het leenverband ontslagen.243 Sweder van Haersolte was de eerste die
hiertoe in Overijssel overging. Hij was een van de meest vooraanstaande
edelen van het gewest en zou in latere jaren ook wel ‘le petit roy de ces
quartiers’ worden genoemd.244 In 1626 verzocht hij Ridderschap en Steden
om huis Haerst in de gelijknamige buurschap vlakbij Zwolle (waaraan hij
zijn familienaam ontleende) als leen aan te nemen.245 Zo werd voorkomen
dat het huis en onderhorige goederen in een volgende generatie zouden
worden opgesplitst. In ruil voor het veiligstellen van de familiale toekomst-
verwachting moest de stamopvolger zijn broers en zuster één derde van de
waarde van het leen uitkeren in de vorm van geld, renten of stukken allo-
diaal land. Al snel volgden verschillende edelen Van Haersoltes voorbeeld.
In hetzelfde jaar nog diende Alphert van Isselmuden een rekest in voor zijn
havezate Rollecate.246 Enkele jaren later deden twee broers Van Hoevell
hetzelfde voor het Westerflier, dat zij tot leen verheven wilden zien.247

De muren van de havezate Haerst was weliswaar net nieuw, maar het
huis symboliseerde – omdat het op ‘oude familiegrond’ was gebouwd – dy-
nastieke continuïteit.248 Sweder van Haersolte stelde bij testament dan ook
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een aantal bepalingen op teneinde de ‘herstelde’ band tussen stamgoed en
geslacht voor eeuwig te bewaren. Haerst diende te vererven op zijn oudste
zoon Rutger en vervolgens op diens zonen, met voorrang van de oudste.
Mocht Rutger alleen dochters nalaten, dan zouden zij de havezate slechts
erven als zij met een Van Haersolte huwden.249 Rutger van Haersolte zou
net als zijn vader uitgroeien tot een van de machtigste edelen van het ge-
west, maar hij slaagde er niet in bij zijn echtgenote kinderen te verwekken.
In zijn testament bevestigde hij kort voor zijn dood de dispositie van zijn
vader en riep hij een fideï-commis in het leven – een wilsbeschikking waar-
bij een erfgenaam wordt gelast de erfenis in stand te houden en deze weer
in ongeschonden staat door te geven aan een volgende erfgenaam.250 Het
was, zo stelde de drost, zijn ‘seer ernstelijk begeerte’ dat zijn goederen zo
lang als maar enigszins mogelijk ‘bij de naem ende familie van Haersolte’
zouden blijven.251 De interpretatie van het fideï-commis zou in de jaren
1770 tot een langdurig, geldverslindend proces leiden, waarbij nakomelin-
gen elkaar ervan beschuldigden niet naar hun stand te zijn getrouwd. Toen
het juridische gevecht in 1797 ten slotte een einde vond, was huis Haerst
door jarenlange leegstand verwaarloosd, waren delen van het goederenbe-
zit verkocht en waren adel, ridderschap en Republiek vernietigd.252

Het fideï-commis vormde weliswaar een sterke uitdrukking van de dy-
nastieke ambitie van een testateur, maar de prijs die zijn nakomelingen
hiervoor moesten betalen, was hoog, aangezien begunstigden nauwelijks
enig beschikkingsrecht over hun goederen kregen. Bovendien stond het
fideï-commis op gespannen voet met het beginsel dat ieder kind een adel-
lijke levensstijl diende te kunnen voeren. De problemen die deze tegenstrij-
digheid opriep, worden goed verwoord in het testament van graaf Adolf
Hendrik van Rechteren en zijn echtgenote, die in 1707 van de Staten toe-
stemming hadden gekregen een eeuwigdurend fideï-commis in te stellen.
In hun laatste wil verdedigden de graaf en gravin hun keuze om ongelijke
porties na te laten tussen oudste en jongere zonen en tussen dochters en
zonen, en hun beslissing om aan sommige wél en aan andere geen have-
zate na te laten. Deze ongelijkheid had geen oorzaak in ‘eenige mindere
liefde’ voor de een of ander, zo verklaarden zij, maar vloeide slechts voort
uit de overweging dat het bezit van een havezate geen nut had voor zonen
die in militaire dienst waren, en bovendien meer lasten dan inkomsten op-
bracht. En wat de mindere portie van de dochters betrof: zij hadden niet
zoveel nodig als zonen omdat zij niet hoefden te studeren en minder te
reizen en ook verder weinig nodig hadden om ‘sig nae behoren te kun-
nen bequaam maken en onderhouden’, aldus het echtpaar.253 Hoewel Van
Rechteren uiteindelijk toch al zijn negen zonen een havezate zou nalaten
en de opvolging op Almelo tamelijk probleemloos verliep, zouden de
strikte voorwaarden van het fideï-commis in de late achttiende eeuw hier
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net als op Haerst voor tegenstellingen zorgen.254 Hoe verder nakomelingen
in verwantschapsgraad van elkaar af kwamen te staan, hoe moeilijker het
kennelijk was de onderlinge solidariteit te bewaren.

Het waren niet alleen familiehoofden met kinderen die fideï-commis-
saire bepalingen in hun testament opnamen. De weinig vermogende, kin-
derloze officier Hendrik van Middachten besloot in 1690 zijn havezate
Vrieswijk aan een naar hem vernoemde neef na te laten, op voorwaarde
dat het huis na diens overlijden zou toevallen aan zijn naaste bloedverwant
met de naam Van Middachten.255 Het gebeurde wel vaker dat ongehuwde
edelen de herinnering aan zichzelf voor toekomstige generaties wilden be-
waren. In 1655 werd in opdracht van Johan van Wijnbergen bij Putten huis
Oldenaller gebouwd. De bouwheer was ongetrouwd, 65 jaar oud en had
geen kinderen. Met het moderne huis heeft hij waarschijnlijk zijn eigen
nagedachtenis willen vereeuwigen en tegelijkertijd een gedenkteken voor
zijn familie willen oprichten.256 Hetzelfde motief is aanwijsbaar in Raalte,
waar Eusebius Borchard Bentinck, weduwnaar zonder wettige kinderen,
in dezelfde periode huis Schoonheten liet bouwen.257 Bentincks verlangen
om zijn eigen naam voor eeuwig te verbinden aan het nieuwe huis, klinkt
door in het testament dat hij in 1653 liet opstellen. Hierin benoemde hij de
tweede, naar hem genoemde, zoon van zijn broer Berend tot universeel
erfgenaam en opvolger op Schoonheten. Een ingewikkelde formulering
moest waarborg bieden dat ook in het geval van een ontijdige dood van
deze neef het huis in handen van de Bentincks zou blijven. In hetzelfde
testament verplichtte hij toekomstige bezitters van Schoonheten om in
alle akten naast hun eigen naam ook de naam Eusebius te gebruiken. Voor
iedere overtreding van deze bepaling stond een boete van 25 gulden, die
voor de ene helft aan de armen van Raalte ten goede moest komen en voor
de andere aan de schout.258 Hoewel Eusebius Borchard dus geen fysieke
bijdrage had weten te leveren aan de continuïteit van het geslacht Bentinck,
slaagde hij hier in materiële zin wel degelijk in.

In een vergelijkbaar licht kunnen de bouwactiviteiten van de in 1713 over-
leden generaal Frederik Johan van Baer worden gezien. Van Baer was in 1665
op twintigjarige leeftijd getrouwd, nauwelijks een jaar later was zijn vrouw
overleden zonder kinderen na te laten. Terwijl hij in de jaren erna carrière
in het Staatse leger maakte, liet hij – om zijn rijzende ster nog meer allure
te geven – de havezate de Slangenburg (bij Doetinchem) in grandioze stijl
verbouwen en met mythologische voorstellingen decoreren.259 Een onbe-
kende, sympathiserende tijdgenoot die zich afvroeg waarom Van Baer niet
hertrouwde, probeerde de oorzaak te zoeken in ’s mans moeilijke, driftige
karakter.260 Het is inderdaad een intrigerende vraag waarom de heer van
de Slangenburg, die zijn voorouderlijke kasteel op imposante wijze ver-
grootte en er daarbij – getuige de reeks voorouderportretten ten voeten uit
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die hij liet vervaardigen (zie afb. 11)261 – blijk van gaf doordrongen te zijn
van dynastiek besef, is gestorven zonder een poging te doen de naam van
de Van Baers op de Slangenburg in stand te houden. Hij kan nauwelijks se-
rieus hebben overwogen dat de eer van zijn stam in de toekomst in veilige
handen was bij de protestantse tak op de Veluwe, want die tak telde aan
het begin van de achttiende eeuw nog maar één, minderjarige mannelijke
telg. Wellicht was het contact met de protestantse Van Baers op de Veluwe
al eerder vervaagd, misschien speelde ook het punt van de religie een rol.262

Van Baer heeft de Slangenburg tot een monument voor zijn eigen naam
en de glorieuze nagedachtenis van zijn voorvaderen gemaakt. Het huis is
daardoor bovenal een graftombe geworden.

Het verschijnsel dat een laatste mansoir (mannelijke afstammeling) na-
liet te trouwen en zo de mogelijkheid van voortzetting van het geslacht
voorbij liet gaan, is in meer families aanwijsbaar. Het is echter onjuist om
dit als een gebrek aan familiezin te zien.263 Doorgaans was een ongehuwde
laatste mansoir zich wel degelijk bewust van de verplichtingen die op hem
rustten als het ging om het handhaven van de naam van zijn familie en
probeerde hij daar ook naar te handelen. Het optreden van de uitstervende
Sloets op Tweenijenhuizen aan het begin van de achttiende eeuw laat dit
goed zien. Rond 1700 telde deze linie nog drie volwassen, maar ongehuwde
zonen. De oudste van de drie overleed in 1706 op vijfenveertigjarige leeftijd,
net nadat hij in Gedeputeerde Staten van Overijssel was benoemd. Trof de
dood hem nog in het volle leven, bij zijn twee broers was dat geenszins het
geval. De jongste koos voor een officierscarrière en was achtenvijftig jaar
bij zijn overlijden in 1722. Hij was er slechts in geslaagd twee natuurlijke
kinderen te verwekken. Arend Herman Sloet tot Tweenijenhuizen en Ha-
gensdorp, de langstlevende van de drie broers, werd in 1712 als drost van
Vollenhove geïnstalleerd en beschikte daardoor over meer dan voldoende
inkomsten om een eigen huishouden te stichten. Desondanks stierf ook
hij ongehuwd. Een maand voor zijn dood wees hij enkele verre neven en
nichten Sloet aan als universele erfgenamen. De havezate Hagensdorp be-
stemde hij als legaat voor een van deze neven en een nicht uit een andere
tak, op voorwaarde dat zij samen zouden trouwen.264 Kennelijk was het
dynastieke besef van Arend Herman Sloet los komen te staan van de eigen
fysieke persoon: voor het voortleven van de naam Sloet op Tweenijenhui-
zen was het niet meer nodig om zelf een poging te doen tot het verwekken
van wettig nageslacht. Voor een vergelijkbare oplossing koos Unico Rip-
perda, de laatste mansoir van zijn geslacht op huis Weldam. Toen duidelijk
was geworden dat het in 1686 gesloten huwelijk met zijn nicht Margaretha
Elisabeth Ripperda – een huwelijk dat als oogmerk had de bezittingen van
de tak Oosterwijtwerd in handen van zijn nakomelingen te brengen265

– kinderloos zou blijven, werd het tijd om uit te zien naar andere mogelijk-
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heden. In 1709 benoemde hij zijn veertienjarige verre neef Maurits Carel
Ripperda (uit een Gelderse tak) tot universeel erfgenaam.266 Deze benoe-
ming maakte deel uit van een uitgekiende dynastieke strategie die in de
hoofden van de erflater en de vader van de jongen moet zijn uitgedacht.
In 1711 zou Unico Ripperda’s weduwe namelijk hertrouwen met de vader
van de nieuwe erfgenaam van Weldam (die overigens al eerder met een
Ripperda gehuwd was geweest). Uiteindelijk zou het hele bouwwerk van
onderlinge huwelijken binnen de stam Ripperda door deze verregaande
vorm van inteelt op drijfzand blijken te berusten. Toen Maurits Carel er
bij zijn vrouw niet in slaagde een zoon te verwekken, ging met zijn dood
Weldam in 1751 alsnog voor de Ripperda’s verloren.267

Veel familiehoofden maakten pas op het moment dat zij de dood daadwer-
kelijk voorvoelden, hun definitieve testament op en hielden zo tot op het
laatste ogenblik hun erfgenamen in onzekerheid. Met de opstelling van een
finale wil was het feitelijke afscheid van het leven aangebroken en werd het
tijd om, omringd door naaste verwanten, voor te bereiden op de verzoe-
ning met de Schepper. Natuurlijk voltrok het einde zich niet altijd op deze
wijze en vertoonde de dood zich ook op de meest onverwachte en geniepige
momenten. Een dergelijk einde was echter voor iedereen een schrikbeeld.
De vermelding van plotselinge krankzinnigheid en onverwachte sterfge-
vallen in contemporaine genealogieën en kronieken laat zien hoe groot de
angst was voor een onvoorbereid en onbewust ervaren sterven. Johan van
Lintelo tot de Marsch werd in 1646 ‘haestich fantastijck’ en dreigde de rest
van zijn leven als krankzinnige te slijten en buiten zinnen de dood in te
gaan. Maar op zondag 28 maart 1647 hervond hij totaal onverwacht zijn
verstand, wat hem van blijdschap deed opspringen en uitroepen: ‘Nu voell
ick dat Godt in mij schijnbaerlijck werckt. Sijn naeme sij geloofft ende ge-
danckt, ick ben mijn passie nu wederom quydt.’268 Anderen waren minder
gelukkig. Op een ochtend in 1583 werd Adriaan Ripperda levenloos in zijn
bed aangetroffen, terwijl er de avond tevoren ogenschijnlijk niets aan de
hand was geweest en hij zijn lijfknecht nota bene nog opdracht had gege-
ven om wat vijgen te bereiden.269 De korte karakteristiek van de overledene
in de kroniek van de Scheles als een weliswaar geleerde, maar met schul-
den beladen dronkaard doet vermoeden dat er onzekerheid bestond over
de zaligheid van zijn ziel en dat zijn sterven werd gezien als een einde dat
paste bij een ordeloos leven. Ook de onverwachte dood van de katholieke
edelman Frederik van Twickelo op 22 oktober 1658 zal aanleiding tot spe-
culaties hebben gegeven. Hij was ’s ochtends in bed aangetroffen ‘sonder
verstant end in agone’, nadat hij een dag eerder nog niets leek te manke-
ren.270

Het sterfbed van een familiehoofd hoorde een geritualiseerde aangele-
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genheid te zijn, waarbij de stervende zijn autoriteit overdroeg en nog een
laatste keer zijn vermanende en troostende woorden uitsprak alvorens
zich op het sterven te concentreren. De Sallandse drost Unico Ripperda
dicteerde op 30 mei 1566 aan een priester zijn testament, waarin hij zijn
dienaren en de huisarmen met giften in geld en natura bedacht en zijn kin-
deren waarschuwde ‘haer wilde leven met drinken ende anders’ te verlaten
en voortaan God te dienen. Hij liet bovendien weten dat hij geen ‘pom-
perien’ op zijn begrafenis wenste. Vervolgens liet hij een crucifix aan het
voeteind van zijn bed plaatsen, zodat hij zich volledig kon richten op een
zalige dood.271 Op 10 juni overleed hij. In de huiskroniek van de Scheles
wordt het sterven van Christoffer Schele op zesenzeventigjarige leeftijd
aan een uitterende ziekte als een exemplum van een christelijke dood be-
schreven. In het voorjaar van 1606 kreeg hij een zware koortsaanval en
verloor hij zijn eetlust. Hij voorvoelde dat zijn einde nabij was en maakte
dit zijn oudste zoon Sweder kenbaar.272 Na diens inwijding in het geheim
van de aanstaande dood nam hij op 1 mei voor het laatst deel aan het heilig
avondmaal op het Weleveld. De dag voor zijn dood liet hij in het bijzijn
van de hele familie zijn enige kleinzoon, de naar hem vernoemde negen
maanden oude Christoffer Helmer, bij zich op bed zetten en speelde wat
met hem. Toen iemand zei dat het kind rossig leek te worden, streek hij
door het haar van zijn kleinzoon en zei dat hij dan op zijn grootvader zou
gaan lijken. Na deze ‘zegening’ van het kind, dat in al zijn kwetsbaarheid
de toekomstverwachting van de Scheles vertegenwoordigde, beval de ster-
vende zijn kinderen hun moeder te eren en de onderlinge liefde te bewaren.
Hierbij richtte hij een bijzondere vermaning tot zijn jongste zoon Daniël

– wellicht had deze in het verleden de autoriteit van zijn vader getart en
achtte deze het nodig hem nog eenmaal op zijn plichten jegens zijn ver-
wanten te wijzen. Daniëls oudere broer Sweder kreeg opdracht een graf
te laten maken waarin later ook zijn vrouw zou komen te rusten. De vol-
gende dag werden de naaste familieleden en bedienden een laatste maal in
zijn kamer geroepen. Onder leiding van de stamopvolger, die de geloofs-
belijdenis en de gebeden bij de stervenden uitsprak, baden zij. Daarna trad
Christoffer Schele door de poort van de dood.273

Deze sterfbedbeschrijving is sterk gekleurd door het lutherse geloof
van de Scheles. Toch zijn er tal van overeenkomsten met gereformeerde
stervensgeschiedenissen aan te wijzen, zoals het voorvoelen van het nade-
rende einde, het tonen van doodsbereidheid en verzaken van het wereldse
door de stervende, het gemeenschappelijke gebed, de bemoediging voor de
achterblijvers, het verlangen in de eigen doodsstrijd Christus na te volgen,
en de voorstelling van de dood als een slaap. In zijn relaas van het sterfbed
van Gerlach van der Capellen verhaalt de Zutphense conrector Gakelius
dat de Gelderse kanselier omringd door zijn zonen en dochters stierf, de
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handen reikend naar de hemel, met op zijn lippen de woorden ‘Christus
alleen is de rots en het fundament mijner saligheyd.’ Het allerlaatste woord
van de kanselier zou ‘Amen’ zijn geweest, benadrukt Gakelius. De sterf-
bedverschrijving eindigt aldus:

Driemael sloeg hij sijne flaeuwe oogen op, en driemael draeit hij sijne handen al ster-
vende om, en geeft dat laetste vaerwel met sijnen beevenden wenck te kennen; en wan-
neer er wederom gebeden gestort wierden, […] soekt hij sijn hooft te ontbloten en
sijn gebeden bij de haere te voegen, en terwijl hij nauwlijks sijne handen vouwt, siet
so sterft hij onder ’t sugten en bidden, en drimael gesucht hebbende, wordt sijne siele
ten hemel ingevoert, en die spreuk die hij eertijds sprak en schreef, sluit hij nu: door
godvrugt en kragt.274

Zo leefde hij tot op het moment van het intreden van de dood het devies
van zijn familie (‘Pietate et virtute’) na en toonde hij hoe hij dat devies
waardig was – dat is betekenis die Gakelius aan het sterven van de kanselier
probeerde te verlenen.

Was het ideale sterfbed een betrekkelijk intiem gebeuren met vooral fa-
miliale en religieuze betekenis, de aansluitende rouwperiode en begraaf-
plechtigheid hadden daarentegen vooral een publiek karakter. Het waren
manifestaties waarbij familie en gemeenschap afscheid namen van een
generatie en de stamopvolger zich voor het eerst in zijn nieuwe rol presen-
teerde. Boven de toegangsdeur van het sterfhuis kwam het familiewapen
van de gestorvene te hangen. De luiken werden gesloten, de vertrekken in
het sterfhuis behangen met zwart laken of bombazijn. Voor menigeen was
het moeilijk daarbij maat te houden. De weduwe van de drost van Vollen-
hove kreeg in 1701 een boete omdat zij na de dood van haar echtgenoot
ook de gemakken had voorzien van rouwgoed – hetgeen verboden was
in verband met de bestrijding van de pest.275 Familieleden, lijfknechten,
kamermeiden en andere dienaren hulden zich in rouw. Tijdens de da-
gen voorafgaand aan de begrafenis werden de kerkklokken geluid. In het
Twentse Denekamp bijvoorbeeld hadden de eigenaars van de havezaten in
het kerspel het voorrecht dat zij op drie achtereenvolgende dagen werden
overluid.276 In de bannerheerlijkheid Wisch luidden de kosters desnoods
zes weken achter elkaar – net zolang als de overledene boven aarde stond

– iedere dag drie keer een uur bij het overlijden van de hoogadellijke heer
of vrouwe van Wisch.277 Het vervoer van een stoffelijk overschot gebeurde
doorgaans onder begeleiding van in karossen meereizende verwanten,
vrienden en andere aanzienlijken. Het dode lichaam van de raad en reken-
meester Alexander Schimmelpenninck van der Oije werd in 1666 per schip
vanuit Arnhem over de IJssel naar Zutphen gevoerd, waar de gestorvene
volgens een tijdgenoot ‘seer staetpligtigh met een staetelicke rou’ in het
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voorouderlijke graf werd bijgezet. Diezelfde tijdgenoot wist ook te melden
dat de rekenmeester was overleden in het Maarten van Rossumhuis (‘dat
vermaerden huijs binnen Arnhem’) – alsof de bekendheid van het huis en
de krijgsroem van de bouwheer nog meer glans gaven aan Schimmelpen-
nincks sterven.278

Het voortschrijden van de rouwstoet naar de laatste rustplaats van de
overledene behoorde eveneens een indrukwekkende vertoning van diens
aardse eer te zijn. Soms vonden begrafenissen bij duisternis plaats, wat de
aanwezigen in het flikkerende licht van de meegevoerde flambouwen een
huiveringwekkend memento mori moet hebben ingeprent. Een heraldisch
handschrift met kwartierwapens op Gelderse obiits geeft enkele prach-
tige afbeeldingen van adellijke rouwstoeten. De lijkbaar van de in 1649
overleden Veluwse drost Robert van Arnhem, heer van Rosendael, werd
voorafgegaan door een tiental in zwarte mantels gehulde heren. De eerste
droeg een banier met het wapen Van Arnhem voor zich uit, achter hem
volgden vijf mannen die ieder afzonderlijk een kenteken van de adeldom
van de dode omhoog hielden: diens ruitersporen en handschoenen, een
bepluimde helm, een wapenrok en een zwaard. Na afloop van de begra-
fenis plaatste men deze tekens in een rouwkas, die boven het graf kwam
te hangen (zie afb. 50b). De stoet werd voortgezet door twee heren die
het met een doodskleed omhulde paard van de overledene aan de teugel
hielden, met daarachter twee wapendragers die het familiewapen van de
overledene torsten, en een voorbidder. De baar zelf werd gedragen door
acht mannen. Op het zwarte kleed dat over de kist hing, waren acht wa-
penschildjes aangebracht: de kwartieren van de dode. Achter de kist lie-
pen paarsgewijs de mannelijke rouwenden (vrouwen liepen niet mee in de
stoet).279 De rouwstoet verraadde tot in de kleinste details de statuur van
de dode. Niet alleen de lengte van de stoet, het aantal kwartierwapens en
de meegedragen adellijke attributen deden dat, maar ook het simpele feit
dat twee mannen nodig waren om het rouwbord omhoog te houden: in
sommige steden stond daar een dubbele belasting op.280

De kosten voor de rouw en lijkstatie betekenden een grote financiële
last voor de nabestaanden. Het was normaal dat op een begrafenis voor
het hoofd van een familie niet alleen naaste verwanten en vrienden ver-
schenen, maar ook verdere magen, naburen, magistraten en andere perso-
nen van aanzien.281 Gasten moesten van ver komen, bleven overnachten
op kosten van de nabestaanden en kwamen bovendien doorgaans niet al-
leen, maar met een gevolg. Drosten en andere vooraanstaande edelen ar-
riveerden soms met wel drie of vier knechten en evenzoveel paarden.282 De
regels van eer schreven voor dat eten en drinken tijdens rouwmaaltijden
in overvloed aanwezig waren en verplichtten de familie van de overledene
daarnaast om de huisarmen van het kerspel te bedenken met de stof van
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het lijkkleed en hen te tracteren op voedseluitdelingen, wat ertoe leidde dat
het sterfhuis een verzamelplaats werd voor bedelaars, hopend op een stuk
zwarte stof, een homp brood of een andere aalmoes.283 De neiging van
families om niet voor elkaar onder te doen als het ging om uiterlijk ver-
toon en zich ‘selfs aen d’ooren int zwart’ te kleden, bracht de ridderschap
van Overijssel er in 1708 toe een reglement op te stellen tegen zulke ex-
cessen.284 Het reglement bepaalde onder meer dat slechts het salet (of één
ander vertrek) op de havezate met rouwlaken mocht worden behangen, en
dat voor een tijd van ten hoogste zes weken. De leden van de ridderschap
spraken bovendien af zich na het overlijden van neven (‘germains’) en in
een nog verdere graad van bloedverwantschap staande verwanten niet
meer in rouw te hullen. Bovendien moest er een einde komen aan rouw-
maaltijden, excessief overluiden en het gebruik om koetsen en tuigen in
rouw te hullen. Maar het reglement bood ruimte voor uitzonderingen, wat
wel aangeeft dat de drang tot distinctie ook op dit gebied zeer diep zat.285

41. Lijkstatie voor de op 6 september 1649 overleden Veluwse landdrost Robert van Arnhem, heer van
Rosendael, afgebeeld in een heraldisch handschrift uit de tweede helft van de zeventiende eeuw (aquarel,
26 × 20 cm; Hoge Raad van Adel, ’s-Gravenhage).
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Het reglement van 1708 vermeldde niets over rouwborden, rouwkassen,
epitafen, grafzerken, grafkelders en grafmonumenten. Deze monumenten
van de dood hadden ieder een eigen plaats in de kerk, een eigen levensduur
en een eigen functie.286 In een stad als Zwolle moest vanaf 1642 voor een
rouwbord jaarlijks een belasting worden betaald.287 Het is dan ook niet ver-
wonderlijk dat veel borden in de loop der tijd werden verwijderd. Graven
waren daarentegen wél bestemd voor de eeuwigheid. Zij werden boven-
dien beschouwd als behorend tot het territorium van de familie. Het plaat-
sen van een kerkbank voor de ene familie op het graf van een andere kon

42. Achterwand van de grafkapel van de familie Van Rechteren in de hervormde kerk te Dalfsen, in tra-
ditionele stijl uitgevoerd onder leiding van meester-metselaar Johan Hendrik Hagen uit het Bentheimse
Gildehaus, 1727 (foto Historisch Centrum Overijssel, Zwolle)
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de betrokkenen dan ook een ongemakkelijk gevoel geven. De Sallandse
edelman Boldewijn Jacob Mulert verzocht in 1655 aan de bezitter van een
nabijgelegen havezate om de grafzerk van diens familie in de kerk van
Dalfsen, die onder hun beider kerkgestoelte lag, iets te verplaatsen, omdat
hij zijn eigen bank graag op een ‘vrieplaetse oft sien eigen grond’ wilde
hebben.288

Rouwborden en rouwkassen werden al op de dag van de begrafenis in
de kerk opgehangen, maar het duurde soms vele jaren voordat grafmonu-
menten gereedkwamen. In het geval van Christoffer Schele duurde dit niet
zo lang, maar desondanks zou zijn weduwe de voltooiing van het gedenk-
teken niet meer meemaken. Zij stierf in de nacht van 4 op 5 april 1608 in
Osnabrück, twee jaar na haar echtgenoot. Haar lichaam werd naar Borne
vervoerd om daar in het graf van haar echtgenoot te worden bijgezet.289

Hetzelfde jaar nog zou het epitaaf voor haar man gereedkomen.290 De aan-
gebrachte teksten weerspiegelden de dynastieke ambities van de Scheles en
waren tegelijkertijd een uitdrukking van de religiositeit van de overledene.
Geheel bovenaan stond een tekst uit Psalm 119 (‘Uw woord is een lamp
voor mijn voeten en een licht op mijn pad’). Hieronder waren de kwartier-
wapens van het echtpaar gebeeldhouwd. Op een stenen plaat tussen twee
zuilen konden de bijbelteksten Romeinen 5 : 12, 1 Timotheüs 2 : 5, Johan-
nes 3 : 16 en Job 19 : 25-27 worden ontwaard. Zij moesten herinneren aan
de vroomheid van de overledene en waren met zorg uitgekozen door zijn
nabestaanden: de woorden uit Psalm 119 had Schele altijd als lijfspreuk ge-
voerd, de woorden uit Job als jongen in zijn gezangenboek geschreven en
de regel uit het Johannesevangelie nog kort voor zijn dood beaamd. Boven
deze spreuken stond, in het Latijn, de belofte dat de dood een poort tot het
eeuwig leven biedt. Op de onderste stenen plaat was een lang, negentien
disticha tellend Latijns vers over de afstamming en de daden van de Sche-
les aangebracht, met daaraan toegevoegd de geboorte- en sterfdagen van
Christoffer Schele en zijn vrouw en de namen van hun kinderen. Onder-
aan op het voetstuk stonden het chronogram ‘ChrIstVs reDeMptor noster’
en de spreuk ‘Tanquam unica vivant nostrorum (‘Zo leven zij verenigd
met de onzen’), een getuigenis van het geloof dat het geslacht Schele in
het hiernamaals zou blijven voortbestaan.291 Het lange Latijnse vers op de
onderste stenen plaat verheerlijkte de afstamming van de Scheles uit de
Romeinse adel en de daden en deugden van de opeenvolgende stamhou-
ders. De naam van de overledene werd op deze manier een schakel in een
oneindige keten die het geslacht Schele vormde.

Het waren de hoogadellijke geslachten en drostenfamilies die zich op
funerair gebied het sterkst konden laten gelden. In het derde kwart van
de zeventiende eeuw zou de adellijke funeraire cultuur met zijn heraldi-
sche beeldmotieven en deugd- en eerretoriek in de Republiek een absoluut
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hoogtepunt bereiken.292 Een groot aantal grafmonumenten is vernietigd
tijdens de Bataafse Revolutie. Sommige hebben echter weten te ontsnap-
pen aan de ondergang en getuigen nog altijd van de aardse eer van de fa-
milies die ze ooit oprichtten, ook al wisten zij in artistiek opzicht nergens
in de buurt te komen van de kwaliteit die de befaamde beeldhouwer Rom-
bout Verhulst bereikte bij het vervullen van zijn opdrachten voor Omme-
lander edelen en voor Hollandse aristocraten en zeehelden. In de oostelijke
gewesten resten nog onder andere het traditionele, maar exuberante graf-
monument voor de Van Rechterens in Dalfsen, de met krijgsattributen ver-
sierde tombe voor generaal Coenraad Willem van Dedem tot de Gelder in
Wijhe en, ten slotte, de rijk gedecoreerde ingangspoort tot de grafkelder
voor de bewoners van Weldam in de hervormde kerk te Goor, een poort
die de eeuwenoude glorie van de Ripperda’s in herinnering moest zien te
houden – overigens allemaal monumenten die dateren uit het begin van de
achttiende eeuw.293

Het verdwijnen van de Ripperda’s op Weldam betekende nog niet het
einde van dit geslacht. Andere families hielden daarentegen wél voorgoed
op te bestaan. Een adellijke ‘naam en stam’ verdween niet zonder ceremo-
nieel van de aardbodem. In het begin van de zeventiende eeuw bestond al
het ritueel om tijdens de begrafenis van de laatste mansoir van een geslacht
het familiewapen van de overledene te breken en vervolgens in het graf te
leggen of werpen. Adellijke genealogen noteerden deze gewoonte gretig,
wat aangeeft hoe gevoelig zij waren voor de symboliek die er besloten in
lag. Een van de oudste anekdotes over het breken van een familiewapen is
te vinden in een bijzonder puntige vita van Gerhard van Warmelo. Tijdens
de chaotische Troebelen wist hij het drostambt van Salland te verwerven
en slaagde hij er daarnaast in hoge militaire commissies te krijgen. De vele
eerbewijzen die hij verzamelde en het grote krediet dat hij genoot, gaven
voedsel aan het dictum dat niemand in eigen land werd verheven, behalve
de drost van Salland. Maar de drost had geen wettige nakomelingen – wél
verschillende incestueuze en overspelige bastaarden, zo wilde het gerucht
– en stierf op oudjaarsavond 1610 als laatste mansoir van zijn geslacht. In
alle kerspelen van zijn drostambt luidden de kerkklokken ter ere van zijn
nagedachtenis. Het stoffelijk overschot van de drost werd in Zwolle ‘seer
pompeuselijck’ ter aarde besteld en met de drost werden diens wapen en
schild in het graf gelegd.294 De dood van de jonge Gelderse edelman Caspar
van Vieracker had, anders dan die van de drost, geen politieke repercussies,
maar was op een persoonlijk niveau net zo tragisch. Hij overleed in 1618 op
nauwelijks tweeëntwintigjarige leeftijd aan de gevolgen van een duel: ‘Is
het waepen met hem in het graff gesmeeten, als zijnde die laetste van die
stamme te naeme van Vijerackeren.’295 Voor het van oorsprong Deventer
geslacht Van der Beeck viel het doek – althans in de mannelijke lijn – in
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1671 met het sterven van Herman van der Beeck. Een eenvoudige grafsteen
in de Lebuïnuskerk vermeldt op berustende toon dat onder de steen de
laatste Van der Beeck rust, en roept alle passanten het heengaan van het
geslacht te gedenken.296

De Drentse predikant en geschiedschrijver Johan Picardt beweerde
in 1660, schrijvend over de wisselende lotsbestemmingen van adellijke
geslachten, tamelijk lapidair dat het rad van fortuin voor hen nimmer
stilstond maar altijd doordraaide: ‘den eenen sitter boven op, den ande-
ren hanghter onder aen, den derden klimter weder op.’297 Verschillende
geslachten zouden in de loop van de zeventiende eeuw ervaren dat het
noodlot zich inderdaad maar moeilijk liet temmen. De Scheles op Wele-
veld bijvoorbeeld, die in nauwelijks twee generaties tijd als gevolg van on-
tijdige sterfgevallen, onvruchtbaarheid, tweedracht onder erfgenamen en
een verkwistende weduwe (met een nieuwe echtgenoot) aan de rand van
de afgrond kwamen te staan en er al spoedig ook daadwerkelijk in tuimel-
den. In 1707 overleed Carel Ernst Schele als laatste mannelijke telg van de
Twentse linie, met nalating van een met schulden beladen boedel en een stel
armlastige zusters.298 Een gebrekkig functionerende familieorde zou de De
Rode van Heeckerens in het Kwartier van Zutphen in de tweede helft van
de zeventiende eeuw eveneens naar de ondergang voeren. Hoogoplopende
familieruzies, ontervingen, mesalliances, het verlies van havezaten en, om
het nog erger te maken, de bekering van een dochter tot het katholicisme
verdreven deze familie aan het begin van de achttiende eeuw uit de ridder-
schap en sneden daardoor de toegang af tot de door dat college te verdelen
ambten en commissies, die een latere generatie misschien de kans hadden
kunnen bieden weer tot aanzien te geraken. Rond 1700 was het belang van
ambtenverwerving zo groot geworden, dat de Deventer oudheidkundige
en gedeputeerde te velde Gisbert Cuper de Republiek karakteriseerde als
een land waarin bijna iedereen van zijn charge wilde leven ‘om den groo-
ten staat te houden’.299 Katholiek gebleven families als de Van Hoevells en
Grubbes, die geen toegang tot de politieke ambten hadden, wisten zich
dan ook alleen met behulp van het doorvoeren van een strikte familieorde
en huwelijksstrategie in hun stand te handhaven.

In het voorgaande hebben we gezien dat de overdracht van eerposities en
bezittingen tussen generaties doorgaans tamelijk goed verliep. Het opleg-
gen van een strenge seksuele moraal aan meisjes en een minder moralis-
tische regulering van de driften van jongens maakten dat lust en passie
het adellijke huwelijkssysteem niet vaak wisten te verstoren en dat geld en
goederen slechts bij uitzondering in ongewenste richting wegvloeiden en
voor de eigen stam verloren gingen. Families slaagden er bovendien door-
gaans goed in om hun huwelijksgedrag aan te passen aan veranderende
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omstandigheden: in tijden van tegenspoed werd er later (of helemaal niet)
getrouwd en de afsplitsing van vermogens dus uitgesteld of zelfs afgelast.
In de loop van de zeventiende eeuw lijkt de interne discipline in de meeste
riddermatige families sterker te zijn geworden. Anders dan in de voor-
gaande periode kwam het nauwelijks meer voor dat erfeniskwesties tussen
broers of neven tot gewelddadige handelingen leidden. Daarnaast namen
de omvang en betekenis van verschijnselen als concubinaat en bastaardij
onder druk van Kerk en Staat af, wat de positie van het adellijke gezin als
morele eenheid versterkte. Het in leen opdragen van allodiale havezaten en
de introductie van het fideï-commis boden bovendien nieuwe mogelijkhe-
den om familiegoederen ook voor de generaties ná de eerstvolgende veilig
te stellen. Dynastiek besef uitte zich in de loop van de zeventiende eeuw
óók sterker in meer horizontale zin, dat wil zeggen tussen verwante fa-
milies die een patrilineaire afkomst en een geslachtsnaam deelden. Vooral
de hoofden van linies van enkele wijdverspreide en machtige riddermatige
families zochten naar middelen om sterker als geslacht in hun gewest op
te treden en naar mogelijkheden om gemeenschappelijke belangen onder
één noemer te brengen – onder meer door te proberen linies door middel
van onderlinge huwelijken nauwer aan elkaar te verbinden en zo verspreid
geraakte bezittingen opnieuw in één hand te verenigen.

Het succes van het opleggen van een striktere familieorde had echter
ook een keerzijde. Naarmate de achttiende eeuw vorderde, begon de hard-
heid van het adellijke huwelijkssysteem, dat de verantwoordelijkheid voor
de reproductie van de geslachtsnaam en de continuïteit van het familiebe-
zit in veel gevallen slechts bij de stamhouder of enkele zonen legde, een
tol te eisen. Het aantal in ridderschappen verschreven adellijke geslachten
nam hierdoor af. Deze ontwikkeling zou nog worden versterkt door de
politiek van de ridderschapscolleges om de macht in het eigen kwartier of
gewest te binden aan een klein aantal families en vast te houden aan de
stringente bepalingen (vooral die met betrekking tot kwartieren en have-
zaten) van de inmiddels meer dan een eeuw oude admissieregels. Van deze
verstarring zou men in de tweede helft van de achttiende eeuw de wrange
vruchten gaan plukken, vooral in het graafschap Zutphen, waar het aantal
admissies dramatisch zou dalen en sommige edelen hun voorouders het
verwijt zouden maken het ware belang van hun families en het corps van
de ridderschap uit het oog te hebben verloren.300
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I I I

Heerschappij en geweld

1 · o t t o  d e  r o d e s  b l o e d

Naam en rang waren voor Wolter de Rode van Heeckeren en zijn jongere
broer Joost zaken van het hoogste gewicht. Zelf stamden zij weliswaar uit
een tamelijk obscure riddermatige familie die pas door het huwelijk van
hun vader in 1606 met een erfdochter meer aanzien had weten te verwer-
ven, maar zij gingen er prat op dat zij dezelfde stamvader hadden als de
Van Heeckerens, die tot de machtigste edelen van de Graafschap behoor-
den en het landdrostambt van Zutphen in handen hadden. Met name voor
Wolter was er veel aan die gedeelde afkomst gelegen: hij had van zijn moe-
der Agnes van Heeckeren de havezate Ruurlo geërfd en was dankzij zijn
huwelijk met een dochter van de heer van Keppel doorgedrongen tot de
kring van meest vooraanstaande edelen in het Kwartier. Maar tot zijn ver-
bijstering moesten Joost en hij rond 1640 ervaren hoe de gemeenschap-
pelijke bloedlijn publiekelijk werd ontkend door Walraven van Heeckeren
tot Nettelhorst en Enghuizen, landdrost van het Kwartier van Zutphen. In
een vergadering van Ridderschap en Steden – in het bijzijn dus van velen

– vertelde de drost hem recht in het gezicht:

Rode, ghij light altoos en raast met u neven ende met den naem van Hekeren. Ick kenne
U niet van mijn verwantschap vorder dan dat U vader mijn nichte joffer Hekeren heeft
getrout gehat; daarvan moocht ghij mijn neve wesen. Anders U neve Wolter de Rode
tot de Heest is mijn int minste niet verwant, ende ghij wilt altijdt Hekeren heeten, daer
doch die rechte olde Roden merendeels niet anders als Rode plegen genaempt ende
geschreven te worden.1

Het ontkennen van de gemeenschappelijke afkomst en het in één moeite
door noemen van de naam van De Rodes gelijknamige neef Wolter, die
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ongetrouwd en zonder enige glans op een weinig aanzienlijk huis woonde,
buiten de Kwartiersridderschap werd gehouden en zijn leven zou eindigen
als pestlijder, was ongetwijfeld bedoeld als een provocatie. En zo werden
de uitspraken van de landdrost ook opgevat. Wolter de Rode maakte een
enorm kabaal en wilde hem te lijf gaan. Slechts met moeite wisten omstan-
ders hem hiervan te weerhouden.

Net zo gevoelig als de twee broers waren voor krenkende opmerkingen
over hun eigen afkomst, toonden zij zich voor de pretenties van de vele
zijlinies die zich in de loop der tijd, al dan niet uit bastaardij, uit de hoofd-
stam De Rode van Heeckeren hadden ontwikkeld. Binnen hun familie wa-
ren zij overigens niet de eersten die zo heftig op dit soort pretendenten
reageerden. Hun vader Wigbolt had jaren eerder eenzelfde lichtgeraakt-
heid vertoond, toen hij merkte dat een zekere Jan de Rode, telg uit een Bor-
culose bastaardlinie, het waagde om het ongebroken wapen De Rode van
Heeckeren te gaan voeren. Met zijn broer Assueer had hij op verschillende
plaatsen wapenglazen ingeslagen en een wapensteen vernield door de he-
raldische voorstelling erop weg te krassen.

Wolter en Joost de Rode van Heeckeren deden feitelijk dus niet meer
dan het verder doortrekken van een reeds door een eerdere generatie uit-
getekende lijn van gevoeligheden, toen zij aan het einde van de jaren 1640
publiekelijk de adeldom van de familie De Rode op huis Tongerlo (bij Lich-
tenvoorde) begonnen te betwisten. In 1649 strooide Wolter de Rode van
Heeckeren het praatje rond dat de De Rodes van Tongerlo uit bastaardij
waren gesproten. Hij deed dit naar aanleiding van een verzoek van een van
hen om als riddermatige tot de landdag te worden toegelaten. Wat de heer
van Ruurlo precies vertelde, valt niet meer te achterhalen. Maar uit latere
verklaringen blijkt dat hij meende dat de bewoners van Tongerlo afstam-
melingen waren van de Groenlose stadsdienaar en bastaard Jan de Rode.
Diens zoon Berndt zou zich in zijn leven aan zijn nederige komaf hebben
ontworsteld. Na een begin als stalknecht op het adellijk huis Veehave zou
hij zijn gehuwd met de concubine van de heer des huizes en later zelfs
rentmeester van diens goederen zijn geworden. De stamboom van de Ton-
gerlose De Rodes tooide de heer van Ruurlo met allerlei scandaleuze ver-
sierselen: zo beweerde hij dat de vrouw van homo novus Berndt de weinig
edele naam Trine Soggenvleysch droeg en wist hij ook te vertellen dat een
van de De Rodes als dienaar van de drost van Bredevoort 25 gulden had
ontvreemd van de koetsier van de drost. Kortom, het was nogal onthut-
send wat Wolter de Rode van Heeckeren de wereld inbracht.

Het verhaal was behalve onthutsend ook krenkend en deed luitenant
Otto de Rode van Tongerlo op pad gaan om voor zichzelf en zijn familie
bij de heer van Ruurlo genoegdoening te eisen en hem te dwingen afstand
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te nemen van zijn uitspraken. Op 10 januari 1650 reed hij naar de have-
zate Vorden, het huis van Maurits Herman Ripperda, aan wie hij nadere
inlichtingen over de ‘diffamatie’ vroeg. Ripperda vertelde dat de meeste le-
den van de ridderschap de volgende dag in Lochem voor een vergadering
bijeenkwamen en dat de heer van Ruurlo daar ook aanwezig zou zijn. Hij
stelde Otto de Rode voor samen met hem naar die bijeenkomst af te reizen
en Wolter de Rode van Heeckeren te verzoeken om in aanwezigheid van
de hele ridderschap de belediging in te trekken. De volgende dag kwam
het inderdaad tot een ontmoeting. Maar de heer van Ruurlo weigerde zijn
uitspraken publiekelijk terug te nemen. Toen Otto de Rode hem op de
man af vroeg of hij zijn voorouders voor bastaarden hield, antwoordde
hij spottend: ‘bennen zij bastarden, dat sult ghij misschien beter weten als
ick.’ Otto de Rode antwoordde dat hij het er niet bij liet zitten en kondigde
aan de belediging voor het gerecht te brengen en de heer van Ruurlo te
dwingen ten overstaan van de hele wereld satisfactie te geven. Hiermee
leek de kwestie voorlopig afgedaan. Otto de Rode mocht mee aanzitten
tijdens een maaltijd in het huis van de richter met de heren van de rid-
derschap en andere edelen. Ook Joost de Rode van Heeckeren tot Diepen-
broek was daarbij aanwezig. Er vonden geen nieuwe beledigingen plaats
en Joost maakte zijn gewelddadige reputatie – hij had een paar jaar eerder
in Zutphen een man gedood2 – niet waar. Integendeel, hij diende zelfs een
stuk ham op voor Otto de Rode en de aanwezigen gingen ogenschijnlijk in
harmonie uit elkaar. De luitenant reed met een edelman mee naar het huis
Langen buiten de stad.

Toen luitenant Otto de Rode ’s avonds met zijn dienaar weer wilde te-
rugkeren naar Lochem, kwam hij vlakbij de stadspoort een karos tegen
waarin de heren van Keppel en Ruurlo zaten. Voor en achter de karos re-
den Joost de Rode van Heeckeren en een paar andere edelen, met een grote
groep dienaren en knechten. Tijdens het passeren nam de luitenant zijn
hoed af en groette het gezelschap met ‘bon soir, messieurs’, zonder dat hij
verder woorden met hen wisselde – zo zou hij naderhand tenminste met
klem beweren. Maar hij was de heren nauwelijks gepasseerd of hij hoorde
dat Joost de Rode van Heeckeren iets naar hem riep. Wat precies, kon hij
niet verstaan, maar hij zag wel dat Joost in het veld met zijn paard ‘veel bra-
vades’ maakte en hem vervolgens samen met een stel knechten en edelen
achterna kwam, onder luid gekrijs en met getrokken pistolen. Het kwam
tot een woeste achtervolging door Lochem, waarbij verschillende keren
werd geschoten. Op een bepaald moment naderden de belagers hun prooi
zo dicht, dat deze het niet aandurfde om van zijn paard te springen en het
vege lijf te redden door een huis in te vluchten. In plaats daarvan reed hij
in volle vaart de hele stad door, tot hij weer bij de stadspoort uitkwam.
Deze was al gedeeltelijk neergelaten, maar plat liggend op zijn paard wist
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hij er toch onderdoor te komen. Een van zijn adellijke achtervolgers pro-
beerde hetzelfde te doen, maar was minder gelukkig: hij viel dronken van
zijn paard en kwam in de gracht terecht. Handig gebruik makend van de
verwarring reed Otto de Rode nog even door, sprong van zijn paard en
vluchtte een watermolen in. Met hun pistolen in de hand volgden zijn be-
lagers hem, schreeuwend dat zij hem zouden doden en overleggend hoe
zij dat het beste konden doen. De molenaar kreeg een pistool op zijn borst
gedrukt, een vrouw een rosenobel aangeboden om hun de weg te wijzen.
Maar omdat het inmiddels zo donker was geworden dat zij in de molen
geen hand voor ogen konden zien, bleven de edelen besluiteloos buiten
rondhangen. Inmiddels was de hele stad in rep en roer en waren ook de
heren van Keppel en Ruurlo met hun karos bij de molen aangekomen. Zij
wisten de belagers tot opgeven te bewegen. ‘Neve, laet ons gaen, laet die
hoerkinderen loepen’, zou Wolter de Rode van Heeckeren tot een van
hen hebben gesproken. De hele meute reed vervolgens in vliegende vaart

43. Stamreeks met alliantiewa-
pens van de familie De Rode
van Heeckeren tot Tongerlo,
door Joost de Rode en de zij-
nen overlegd aan het Hof van
Gelre en Zutphen, omstreeks
1650 (ingekleurde tekening;
Gelders archief, Arnhem)
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(‘in vollen courir’) door Lochem naar huis Ruurlo, waar zij de rest van de
avond doorbracht met drinken en kaartspelen. Otto de Rode werd onder-
tussen door een grote menigte naar het huis van de richter van Lochem
gebracht. Daar verzamelden zich talloze mannen, vrouwen en kinderen
om hem te zien en zich erover te beklagen dat – zo verklaarde het slachtof-
fer later althans – ‘sodanich exorbitant gewelt ende moorddadige actien’ in
een land van justitie werd geduld.3

De aanslag op het leven van Otto de Rode, wiens wettige adellijke afstam-
ming in 1651 door het Hof zou werden bevestigd, stond niet op zichzelf.
Eergeweld was een wijdverspreide en diepgewortelde praktijk in de Oost-
Nederlandse adelscultuur. Menig edelman beging een of meerdere malen
in zijn leven een doodslag. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de zogeheten remis-
sieboeken van het Hof van Gelre en Zutphen. Het Hof liet als de hoogste
gerechtelijke instantie in het hertogdom tussen 1561 en 1680 meer dan
vierhonderd keer een remissie (kwijtschelding) na een misdrijf opteke-
nen, meestal na een doodslag (gewelddadige doding zonder voorbedachte
rade).4 Deze remissies verleende het Hof (vanaf 1579 de stadhouder) namens
de soeverein; blijkens de kanselarij-ordonnanties van 1651 namen de Sta-
ten later deze rol over.5 Vooral voor de tweede helft van de zestiende eeuw
vermelden de remissieboeken veel adellijke namen. In de periode 1561-1580
bijvoorbeeld werd 9 keer gratie verleend aan een edelman die een ernstig
geweldsdelict had begaan (op een totaal van 75 remissies).6 De laatste twin-
tig jaar van de zestiende eeuw lag het aantal gehonoreerde gratieverzoeken
van edelen weliswaar wat lager – 5 remissies, het totale aantal bedroeg 70
–, maar óók de getallen voor deze periode suggereren een sterke mate van
adellijke geweldsbereidheid, zelfs als we de veronderstelling volgen dat een
edelman meer kans op kwijtschelding van een misdrijf had dan een niet-
edelman. Ook na 1600 lijkt het geweldsniveau onder edelen aanvankelijk
nog hoog te zijn geweest. Van de 66 edelen die in de eerste helft van de
zeventiende eeuw werden verschreven in de ridderschap van Zutphen, be-
gingen ten minste 4 op enig moment in hun leven een doodslag.

Eergeweld was zeker niet een exclusief adellijk fenomeen. Van Deur-
sen heeft in zijn bijdrage aan een overzichtswerk over de geschiedenis van
Drenthe de neiging tot eigenrichting en gewelddadigheid van de Drentse
plattelandssamenleving in de zestiende eeuw benadrukt. Hij gaf daarbij
eveneens aan dat dit geweld zich slecht in betrouwbare cijfers laat verta-
len, onder meer omdat veel delicten onbeboet bleven.7 Uit de vanaf 1644
bewaard gebleven protocollen van het breukgericht van de heerlijkheid Al-
melo rijst een vergelijkbaar beeld op. Nammensma vermoedt op basis van
de breukprotocollen dat agressiviteit een belangrijk bestanddeel vormde
van het dagelijkse leven in de heerlijkheid. Veel geweldsdelicten, zo betoogt
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hij verder, waren geïnspireerd door de aantasting van iemands eer.8 Er was
dus beslist geen sprake van een adellijk monopolie op eergeweld. Het recht
op geweld vormde voor de adel echter traditioneel een constituerende fac-
tor in zijn identiteitsbesef en zijn aanspraak op macht en aanzien in de
samenleving.

In dit hoofdstuk wordt het fenomeen van adellijk geweld aan een nadere
beschouwing onderworpen. Gebrekkige staatsvorming maakte dat privé-
geweld lang een constituerende functie behield in de Oost-Nederlandse
adelscultuur en dat traditionele denkbeelden over eer onder edelen slechts
langzaam hun aantrekkingskracht verloren. Omstreeks 1550 vormde het
geloof in de rechtmatigheid van eergeweld nog altijd het hart van het adel-
lijke standsethos in de landschap Drenthe, het Oversticht en het hertog-
dom Gelre. Dit geloof impliceerde dat eerkrenkingen onmiddellijk dien-
den te worden gerepareerd. In de loop van de zeventiende eeuw echter zou
deze nadruk op impulsiviteit en martialiteit in de adellijke eernoties aan
belang verliezen, waardoor het adellijke geweld zowel in frequentie als be-
tekenis sterk zou afnemen.

2 · g e w e l d e n t r a d i t i e

Adellijk geweld kende een lange, virulente traditie in de oostelijke gewes-
ten van de Nederlanden. Vooral op het platteland slaagde de overheid er
van oudsher door haar financiële onvermogen en door de gebrekkige or-
ganisatie van het rechterlijk bestel nauwelijks in haar gezag te doen gel-
den en de neiging van edelen en andere ingezetenen te beteugelen om ge-
schillen in bloed te smoren. De late vijftiende en vroege zestiende eeuw
waren bovendien een tijd die zich kenmerkte door een chaotisch bestuur,
opvolgingstwist en oorlog, en dat deed de ordeloosheid zo mogelijk nog
verder toenemen. Juist in tijden waarin vorstelijk gezag wegviel, steeg in de
regel immers het aantal gevallen van eigenrichting en andere vormen van
privaat geweld.9 De incorporatie van het Oversticht en Gelre in het Habs-
burgse rijk (respectievelijk in 1528 en 1543) veranderde hier aanvankelijk
maar weinig aan. Gelderland was, zo schreef in 1562 de Zutphense priester
en geschiedschrijver Konrad van Achtervelt, een vrijgevochten land van
oorlog en rebellie, met een bevolking die in plaats van het leven liever eer,
onsterfelijke deugd en de dood najoeg.10 Ten tijde van het Tractaat van
Venlo had het hertogdom sinds mensenheugenis nooit langer dan drie
of vier jaar achtereen vrede gekend, meende een andere tijdgenoot. Mede
daardoor was geweld een wijdverbreide, endemische gewoonte. Vetes in
het gewest vonden, aldus een edelman, pas een einde als de ene partij ver-
nietigd was en zijn bezittingen verbrand, of de andere doodgeslagen.11
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Het gewoonterecht liet conflicten snel escaleren. Zo was de traditionele
manier om een geschil over een niet-terugbetaalde schuld aanhangig te
maken, het publiekelijk aan de kaak stellen van de schuldenaar door plak-
katen met zijn naam aan een muur of boom te bevestigen – wat uiteraard
het risico van een gewelddadige tegenactie met zich meebracht.12 Even ge-
bruikelijk was het dat men zich tijdens een ruzie over de eigendom van
landerijen niet tot een rechtscollege wendde, maar eigenmachtig actie
ondernam, bijvoorbeeld door in de oogsttijd graanschoven van het land
van de tegenpartij weg te halen, de omheining rond zijn landerijen neer
te trekken of het betwiste stuk grond eenvoudigweg in bezit te nemen.13

In Gelderland hadden edelen, zo luidde het harde oordeel van een ingeze-
tene, nooit geleerd anders te handelen dan naar hun eigen goeddunken of
in hun optreden acht te slaan op recht en rede. Op het platteland van het
Oversticht was de rechtsbedeling nauwelijks beter dan in het hertogdom,
als we tenminste mogen afgaan op het bekende commentaar uit 1559 van
de jurist Melchior Winhoff in zijn uitleg van het Overijsselse landrecht:

Ja eynn armer sterfft offte verderfft eer hie tegenn so enen bösen unnde ungerechten
van adel recht mach krigen und endigen.14

Net zo onheilspellend was de toestand in Drenthe, waar volgens een tijdge-
noot uit het laatste kwart van de zestiende eeuw nauwelijks orde en recht
heerste, alsof men in de landschap ‘geleefft hadde ende noch leeffde als
wilde menschen, sonder policie offte eenige rechtmaetige ordonnantie int
administreren van de justitie’ – een oordeel dat mede zal zijn ingegeven
door de oorlogstoestand die er toen heerste.15

In de jaren vóór de Opstand viel er weliswaar een toename te bespeuren
van het aantal gevallen waarin edelen zich bereid toonden een kostbare,
tijdrovende en vaak frustrerende gang naar het gerecht te maken en zich te
onderwerpen aan het oordeel van een hoger college – vooral in Gelderland,
door de instelling van het Hof van Gelre en Zutphen in 154416 – maar de
Tachtigjarige Oorlog vertraagde deze ontwikkeling. Tientallen jaren lang
zou het Gelderse en Overstichtse platteland lijden onder wetteloosheid,
verwoesting en terreur. Ook nadat het oorlogsgeweld in het overgrote deel
van de gewesten uitdoofde en de oude structuren zich herstelden, was de
gang naar het gerecht net als vroeger zeker niet altijd de meest vanzelfspre-
kende manier om recht te behalen. Vooral wanneer de persoonlijke eer in
het geding was, gaf menig edelman er de voorkeur aan om een conflict op
een andere manier te beslechten. Toen de Drentse edelman Rudolf van Ech-
ten en de Vollenhoofse drost Johan van Raesfelt elkaar in 1627 begonnen te
belasteren, stelde de laatste voor hun geschil voor het gerecht te brengen of
met de degen uit te vechten. Van Raesfelts eigen voorkeur ging uit naar de
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laatste optie, zo liet hij weten, omdat hij vreesde dat een procedure te lang
zou gaan duren.17

Het dragen van zwaarden, rapieren en andere wapens werd door de ge-
meenschap van adellijke mannen omhelsd als een kenmerk en prerogatief
van adeldom – en dat fundamentele recht liet men zich niet ontnemen.18 In
1550 berichtte de Gelderse kanselarij aan de Raad van State in Brussel dat de
afkondiging van een plakkaat tegen het voeren van wapens alleen maar tot
chaos zou leiden, en misschien zelfs tot een opstand.19 Pas tijdens de Troe-
belen zou er in het hertogdom een dergelijk besluit worden uitgevaardigd

– tegelijk met een verbod op het schenden en beroven van kerken – maar
effect zal de maatregel nauwelijks hebben gehad en hij werd dan ook niet
herhaald.20 Mannen bleven gewapend over straat gaan en namen hun ra-
pier mee als zij naar een feest gingen, een vergaderzaal betraden of een
kerkdienst bijwoonden. Berndt van Broeckhuysen ontving in 1563 een
remissiebrief nadat hij in de kerstnacht de pastoor ernstig had verwond

– de kwijtschelding voor zijn daad verkreeg hij na een smeekbede van zijn
verwanten, die verklaarden dat hij ‘nyet wael mitten hoeffde und sinnen
bewaert’ was.21 De historieschrijver Arend van Slichtenhorst merkte vele
jaren later ironisch op dat de adel in het hertogdom nog altijd de gewoonte
had om zich met rapieren, ruiterlaarzen en sporen op landdagen te verto-
nen. Zij die hun adeldom niet konden bewijzen, deden er echter beter aan
zich niet in het openbaar met een degen te vertonen, meende Van Slichten-
horst, en moesten er rekening mee houden dat hun wapen werd afgepakt
en voor hun voeten in stukken geslagen.22

Meer dan eens leidde de alomtegenwoordigheid van wapens tot een tra-
gisch ongeval. Een Gelders edelman overkwam dit, toen hij in 1568 twee
vechtende honden wilde scheiden met wie hij uit wandelen was gegaan.
Hij probeerde dat te doen door hen met één hand bij hun halsband vast
te houden en ze met de andere hand op het lijf te slaan met een ponjaard.
Toen hij de halsband van zijn hond Bourgogne per ongeluk kapot trok en
de dieren toch weer met elkaar in gevecht raakten, gooide hij uit frustra-
tie de ponjaard richting Bourgogne. Het steekwapen sprong echter via de
grond omhoog en boorde zich in het onderbeen van een omstander. Aan-
vankelijk leek de verwonding mee te vallen, maar doordat de wond niet
goed werd verzorgd, stierf het slachtoffer tien dagen later.23 Ook vuurwa-
pens zorgden voor menig ongeval. Een adellijke officier uit Salland schoot
een dag voor zijn bruiloft zichzelf dood met zijn eigen pistool, toen hij op
het punt stond zijn aanstaande echtgenote in haar ouderlijk huis te gaan
ophalen. De kogel raakte hem net onder het hart en verliet het lichaam ter
hoogte van de schouder. Het is overigens niet helemaal zeker of het hier
daadwerkelijk om een ongeval ging; er gingen geruchten dat de edelman
zelfmoord had gepleegd.24 Vuurwapens gingen wel vaker per ongeluk af.
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Een Veluws edelman doodde in 1592 min of meer onopzettelijk zijn broer.
De twee waren samen uit jagen gegaan, hadden in het veld ruzie gekregen
en tijdens het handgemeen ging het geweer van de een af bij het afweren
van een klap. In die trant probeerde de moeder van de twee broers haar
overlevende zoon althans vrij te pleiten bij het Gelderse Hof.25 Het smeek-
schrift had succes en het leven van de zoon werd gespaard. Het valt echter
te betwijfelen of het relaas van de moeder waarheidsgetrouw was. Jagen
was niet alleen een gelegenheid waarbij aanspraken met intimidatie en ge-
weld kracht werd bijgezet – bijvoorbeeld door het gewas van een tegen-
stander te vernielen of diens pachters te bedreigen – maar bood ook een
ideale dekmantel voor het leggen van een hinderlaag en het plegen van een
moord, kortom voor het vereffenen van oude rekeningen, omdat het een

44. Drie jonge heren raken slaags. Afbeelding uit de Nieuwen jeuchtspiegel van Zacharias Heyns,
1617 (gravure, 9 × 13 cm; Koninklijke Bibliotheek, ’s-Gravenhage)
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goed excuus verschafte voor het meevoeren van een vuurwapen.26 In 1596
zouden twee broers uit de familie Van Duth genaamd Buth uit het uiterste
oosten van het Kwartier van Zutphen tijdens de jacht zijn vermoord.27

Het hart van het traditionele adellijke eerdenken was als gezegd het in-
stinctieve gevoel van de ‘man van eer’ dat hij publieke krenkingen van zijn
reputatie onmiddellijk behoorde te vergelden teneinde zijn aanzien terug
te winnen. Het aanwenden van lichamelijk geweld daarbij was vanuit dit
perspectief welhaast vanzelfsprekend en onvermijdelijk, aangezien dat
de meest directe manier was om de eerbied van de ander af te dwingen,
de ‘meest ultieme wijze’, in de woorden van de rechtsfilosoof Kinneging,
om de eigen autonomie en superioriteit opnieuw te bevestigen.28 Drosten,
schouten en andere adellijke ambtsdragers schroomden dan ook geens-
zins om hun autoriteit op deze manier te doen gelden. De Bredevoortse
drost Jacob van der Capellen bijvoorbeeld sloeg in 1566 eigenhandig twee
jongemannen met een schoffel, toen zij in zijn ogen niet genoeg gehoor-
zaamheid betoonden bij het vervullen van herendiensten. Een dergelijke
handelwijze moest respect afdwingen, of in ieder geval angst, en kende in
het drostambt een zekere traditie. Van der Capellens voorgangers Jacob
ten Starte en Hendrik van IJsendorn waren onder de inwoners van Bre-
devoort gevreesd vanwege hun hardvochtige optreden.29 De adel in het
ambt handelde zelf nauwelijks minder gewelddadig. In 1590 raakte Diderik
van Lintelo tijdens een doopmaaltijd op het huis Walfort (ook in het ambt
Bredevoort) in een twistgesprek met de pas aangestelde landschrijver van
het ambt. Het is niet helemaal duidelijk wat de aanleiding van de ruzie is
geweest. Waarschijnlijk voelde Van Lintelo zich beledigd omdat bij de be-
noeming van de landschrijver geen rekening met zijn rechten was gehou-
den. De kwestie liep in ieder geval nogal uit de hand en Van Lintelo ver-
wondde de landschrijver dusdanig aan het hoofd, dat deze enkele dagen
later overleed.30 In het Twentse Denekamp liepen tijdens een geschil tussen
twee edelen in 1613 de gemoederen zo hoog op, dat de vijandelijkheden
zelfs tijdens Pasen werden voortgezet. Eén partij verscheen die dag in de
parochiekerk met een degen (‘eenen braedespitze geliker als eynes erliken
mans wehr’) omdat hij het niet kon verkroppen dat ook de ander gebruik
maakte van een gemeenschappelijke kerkbank op het koor. Met de degen
in de hand probeerde hij zich meester te maken van de bank.31 Waren de
persoonlijke tegenstellingen in dit geschil diepgeworteld, in andere geval-
len lijkt de aanleiding voor een geweldsuitbarsting veel trivialer te zijn ge-
weest: de officier Diederich van Dorth raakte in 1602 in het legerkamp van
prins Maurits gewond tijdens een dronkemansruzie om een hond.32

Een aangedaan onrecht en een inbreuk op de eigen eer werden nimmer
vergeten, maar behoorden te worden vergolden zodra er zich daarvoor een
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gelegenheid voordeed. Soms kon het jaren duren voordat een rekening
werd vereffend, maar in een ideale wereld was het onvermijdelijk dat het
uur van de wraak zou komen. Dat moet althans de bittere ervaring zijn
geweest van de priester Johannes van Esseren, die al snel na zijn aanstelling
in 1558 als pastoor van ’s-Heerenberg in aanvaring kwam met zijn lutherse
collator, graaf Willem van den Bergh. Uit angst dat de graaf hem in het
gevang zou gooien zonder dat hij de kans kreeg zich te verdedigen, ont-
vluchtte Van Esseren zijn pastorie. Met behulp van het Hof van Gelre en de
bisschop van Utrecht trachtte hij vervolgens jarenlang in zijn waardigheid
te worden hersteld. Dat moment volgde uiteindelijk in 1568, nadat de graaf
vanwege zijn rol tijdens de Troebelen door de Raad van Beroerten was ge-
daagd en zijn goederen waren geconfisqueerd. Maar Van den Bergh zou
de inbreuk op zijn eer en recht niet vergeten. Toen hij zich in december
1570 met een troep soldaten weer meester wist te maken van zijn stamslot,
werd Van Esseren gegrepen, gemarteld en in zijn koorhemd opgehangen.
Een knecht van een namens de koning in het graafschap Bergh aangestelde
rentmeester werd gedwongen als beul op te treden.33 Een vergelijkbaar lot
onderging een rentmeester van de geconfisqueerde Berghse tienden. Toen
Van den Bergh in 1572 met een legertje Gelderland en Overijssel binnenviel,
kreeg hij de rentmeester in Kampen te pakken en liet hij hem zonder enige
vorm van proces onthoofden.34

Gekwetste trots en passie konden het bloed zo verhitten dat rede en
verstand werden vergeten, hinderlagen gelegd, aanslagen beraamd en
vrouwen aangevallen – allemaal daden die strijdig waren met de adellijke
codes van eer, maar niettemin wel degelijk voorkwamen. Na de dood van
hun broer Johan in 1557 ontstoken Jaspar, Melchior en Balthasar Kreynck
in zulke woede, toen zij merkten dat diens concubine Anna Kecken zich
gedroeg alsof zij diens weduwe was, dat zij haar op de ochtend voor zijn
begrafenis in Zutphen ‘met gans verbolgen toornigen gemoeth’ aanvielen.
De vrouw werd getrakteerd op verschillende klappen met een zwaard:
haar kleren liepen scheuren op en zelf raakte ze tot bloedens toe gewond
aan een arm. Melchior Kreynck verdedigde zich naderhand met de mede-
deling dat hem het ‘bloet voor dat hooft geschoten’ was op het moment dat
de wanhopige concubine zich op de wagen wilde storten die het lijk buiten
de stad zou voeren.35 Net zoals het aanvallen van een vrouw een vergrijp
tegen de regels van eer was – een van de Kreyncks probeerde zijn gezicht
nog te redden door te beklemtonen dat hij alleen maar met de platte kant
van zijn zwaard had geslagen – waren het inzetten van een huurmoorde-
naar, het plegen van een aanslag of het toedienen van gif daden die niet
goed te praten vielen. In 1620 werd Steven van Hertevelt gevangengeno-
men, nadat hij was aangeklaagd wegens een poging tot huurmoord op een
neef. Het slachtoffer raakte gewond bij de aanslag. Tijdens het proces dat
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volgde, werd Van Hertevelt door een van zijn pachters ervan beticht dat
hij tot drie keer toe had geprobeerd hem over te halen de neef te vermoor-
den, ‘seggende daerbei hie wer ein fremdelinck, ein upmaicker, die hem, to
wetten Hertevelts, guedtt hadde verteert, so dat an hem niet viel gelegen
wer’.36 Geruchten over heimelijke aanslagen werden nu en dan doelbewust
verspreid. Zo beweerde een pamflettist in 1668 dat de graaf van Flodorff
tijdens de strijd tussen de bisschop van Münster en de stad Münster een
ongewapend lid van de bisschoppelijke garde onverhoeds van achter had
doodgeschoten.37

Dergelijke geruchten konden reputaties makkelijk breken. Een man
van eer diende immers moedig en met open vizier in de publieke arena
te vechten, niet onder een dekmantel of onder de bescherming van de
duisternis. Het was dan ook niet verwonderlijk dat op messentrekkerij ’s
nachts strengere straffen stonden dan op steekpartijen bij daglicht. Wie in
Zutphen overdag ‘mit toornigen gemoede’ zijn mes of rapier trok, moest
rekening houden met gevangenneming en een boete van 50 carolusgulden.
Deed men hetzelfde ’s nachts, dan diende men het dubbele te betalen; in-
geval van verwonding liep de boete zelfs op tot 150 gulden.38 Wat gifmen-
gen zo’n eerloze bezigheid maakte, was dat het werd beschouwd als een
vorm van wraakneming die typisch vrouwelijk was – en dus niet te recht-
vaardigen viel.39 De Berghse edelman Ernst Mom liet volgens boze tongen
in 1565 Johan van Scherpenzeel, richter van Doesburg en echtgenoot van
zijn minnares, vergiftigen. De gifmoord zou de gemoederen in het her-
togdom vele tientallen jaren bezig blijven houden. Mom werd weliswaar
enkele keren gearresteerd, maar met steun van de graaf van den Bergh wist
hij lang aan het zwaard van justitie te ontkomen. In 1579 schonk de graaf
hem zelfs vergiffenis en kreeg hij ook zijn goederen terug die eerder waren
geconfisqueerd.40 Pas in 1596 werd de ‘schele loer met den witten plumen’

– zoals zijn vermeende slachtoffer hem placht te noemen – uiteindelijk
door het Hof van Gelre in Arnhem tot eeuwige verbanning veroordeeld.
Tijdens het proces was Mom niet alleen van gifmoord beschuldigd, maar
ook van echtbreuk en meineed. Al deze aantijgingen had de aangeklaagde
verworpen; wél bekende hij een doodslag in het graafschap Bergh.41 Van-
uit het eerperspectief was deze combinatie van bekentenis en driedubbele
ontkenning heel begrijpelijk: meineed, overspel en vergiftiging waren eer-
loze daden, doodslag daarentegen hoefde dat zeker niet te zijn.

Het losbandige, gewelddadige bestaan van Ernst Mom stond niet op
zichzelf. Latere generaties zouden met verbazing terugkijken op adellijke
mores rond het midden van de zestiende eeuw.42 ‘Und war ein grewlich
geseuff im lande’, schreef Sweder Schele in een vita van zijn in 1584 gestor-
ven oom Eggerik Ripperda, die als drost van Twente een bijkans vorstelijke
hofhouding voerde en spotte met de heiligheid van het huwelijk door een



199

bastaarddochter te verwekken terwijl hij was getrouwd.43 Minstens even
berucht als Ernst Mom was Derck van Keppel tot Oolde, een edelman
uit het Kwartier van Zutphen die zijn bijnaam ‘Duvel Derck’ niet alleen
dankte aan het verstoten van zijn echtgenote en het verwekken van tal van
onechte kinderen, maar ook aan het geweld dat hij met handlangers her en
der in de Graafschap pleegde. In 1551 liet het Hof in Arnhem de landdrost
van Zutphen een geheim onderzoek instellen naar zijn handel en wandel.
De landdrost moest onder meer informatie zien in te winnen bij de biecht-
vader van Van Keppel en hem vragen naar diens overspel, verwaarlozing
van kerkelijke plichten en vergrijpen jegens de bezittingen van de Keizer.44

In 1565 vluchtte de edelman uiteindelijk naar Deventer, nadat een arresta-
tiebevel wegens geweldpleging tegen hem was uitgevaardigd.45 Later zou
Van Keppel echter weer gewoon als riddermatige op land- en kwartierda-
gen worden opgeroepen. De Twentse edelman Berend van Bevervoorde
maakte zich rond 1570 ten minste twee keer schuldig aan manslag, maar
kon net als zijn Gelderse standgenoot, alsof er niets was gebeurd, op bij-
eenkomsten van Ridderschap en Steden blijven verschijnen.46

De eerste doodslag van Berend van Bevervoorde kostte hem veertig goud-
guldens boete. In het tweede geval kocht hij zijn straf af met een zogehe-
ten ‘moetzoen’, een uit het vetewezen stammende procedure waarbij de
bloedverwanten van dader en slachtoffer vrede sloten tegen betaling van
een schadevergoeding.47 De vergoeding werd vastgesteld op tweehon-
derd daler, te betalen aan de weduwe van de overledene en haar kinderen.
Verder verplichtte Van Bevervoorde zich om vijf jaar lang jaarlijks drie
molder rogge te schenken aan de kinderen en twee aan de vader van de
weduwe.48

Onderhandelingen over een moetzoen waren soms een heel langdurige
aangelegenheid. In het geval van Derk van Keppel tot Oolde (een zoon
van ‘Duvel Derck’) en Lambert van Twenhuysen, telg uit een oud Zwols
geslacht, duurden ze vele jaren. Hun geschil was ontstaan, toen Van Keppel
een huis in het Sallandse dorp Den Ham had gekocht dat Van Twenhuy-
sen op dat moment nog van de vorige eigenaar in huur had. Op pinkster-
maandag 1610 had Van Keppel de echtgenote van Van Twenhuysen met
de inboedel op straat gezet en vervolgens was hij met zijn meiers en hun
vrouwen het dak opgeklommen om het huis te gaan slopen. Korte tijd la-
ter arriveerde Van Twenhuysen en zag tot zijn verbijstering hoe het huis
waarvan hij de huurder dacht te zijn, werd afgebroken. Na een woorden-
wisseling en een provocatie sprong Van Keppel van het dak en ontstond er
een vechtpartij, waarbij Van Twenhuysen een oog kwijtraakte.49 De onder-
handelingen over een moetzoen begonnen met het sturen van tussenper-
sonen naar Van Keppel om hem te vragen of hij bereid was tot het betalen
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van een vergoeding voor de verwonding die hij had toegebracht. Het had
er aanvankelijk op geleken dat Van Keppel hiertoe wel genegen was (in de
vorm van een paard of geld), maar uiteindelijk was hier toch weer niets van
gekomen en in 1617 besloten beide partijen de zaak voor onpartijdige rech-
ters te brengen. Het overleg liep opnieuw vast, toen Van Twenhuysen zich
beklaagde over de partijdigheid van een van hen. De zaak zou vervolgens
aan verschillende colleges worden voorgelegd, uiteindelijk aan Gedepu-
teerde Staten van Overijssel, die Van Keppel in 1620 veroordeelden tot de
betaling van duizend dalers. De hoogte van de boete doet vermoeden dat
de gedeputeerden de verwonding van hun Overstichtse mede-ingezetene
door de Geldersman als een zeer ernstig vergrijp beschouwden.

In veel gevallen lukte het de strijdende partijen echter wel zelf tot over-
eenstemming te komen. In maart 1643 bijvoorbeeld sloot de Gelderse
familie Van Baer een overeenkomst met de bloedverwanten van Jan van
Doornick, die vijf jaar daarvoor Eggerik Adriaan van Baer op de ochtend
na een bruiloft had gedood, nadat zij op het bruiloftsfeest woorden had-
den gekregen. In de zoenbrief betuigden de Van Doornicks hun leedwezen
over het voorgevallene en beloofden zij dat de dader het gezelschap van de
naaste vrienden van de overledene zou mijden. De Van Baers beloofden op
hun beurt af te zien van wraak. Mochten de partijen elkaar bij toeval toch
tegenkomen, dan zouden zij elkaar passeren als waren zij onbekenden.
Een schadevergoeding hoefde kennelijk niet te worden betaald.50 In andere
zoenbrieven was dat echter uitdrukkelijk wél het geval. De bedragen kon-
den hierbij oplopen tot duizenden guldens.51

3 · g e w e l d e n r e p e r t o i r e

Adellijk eergeweld kende meerdere verschijningsvormen en betekenis-
lagen. Zo valt er een onderscheid te maken tussen collectieve en indivi-
duele vormen. Tot de eerste categorie behoorden private oorlogvoering
en partijstrijd, tot de laatste veel kleinschaliger geweldsuitingen, zoals
vrouwenroof, formele duels en impulsief eergeweld – deze laatste variant
kwam verreweg het vaakst voor. Ook is een typologie mogelijk waarbij
de geweldsrichting een doorslaggevend, onderscheidend criterium vormt.
In dat geval is de vaststelling van de stand of status van de opponent
(of opponenten) doorslaggevend en vallen geweldsuitingen tegen bijvoor-
beeld standgenoten ondergeschikten, boeren en stedelingen te onderschei-
den.

Een gemeenschappelijke noemer van bovenstaande geweldsvormen is
dat zij zonder uitzondering tot het domein van de man behoorden. Adel-
lijke vrouwen vertoonden weliswaar ook een bijzondere eergevoeligheid,
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maar anders dan hun mannelijke standgenoten namen zij nooit of vrijwel
nooit hun toevlucht tot fysiek geweld. Dergelijk gedrag werd strijdig ge-
acht met de vrouwelijke deugdcanon, waarin nauwelijks plaats was voor
lichamelijke moed en kracht. Conflicten tussen vrouwen namen dan ook
andere vormen aan en vonden doorgaans een uitdrukking in kwaadspre-
ken en roddelen, in het van elkaar wegkijken in het voorbijgaan, in het op
een andere manier negeren van de ander, en nu en dan ook in verbaal ge-
weld. Een vrouw die zich daaraan tegenover een man schuldig maakte of
zich op een andere manier onwelvoegelijk uitte, moest overigens op haar
tellen passen: de Overijsselse Mechteld van Besten kreeg in 1608 of 1609
een harde klap van haar Drentse echtgenoot ‘ter cause harer ontuchtige
woorden’ die ze, vermoedelijk op de bruiloft van haar zoon, had uitgespro-
ken.52

De meest spectaculaire variant in het geweldsrepertoire van edelen was
ongetwijfeld gewapend verzet tegen de vorst en staat. Deze vorm van ge-
weldsuitoefening was de meest radicale uitdrukking van de neiging tot
autonomie die het traditionele adellijke eerbegrip kenmerkte. Die neiging
maakte dat voor concepten als soevereiniteit en onvoorwaardelijke ge-
hoorzaamheid binnen de gemeenschap van mannen van eer slechts wei-
nig ruimte bestond. De houding van die gemeenschap tegenover de vorst
is dan ook ambivalent en in zekere zin zelfs schizofreen te noemen: ener-
zijds vereerde zij de vorst en bezwoer zij hem trouw als haar opperste leen-
heer, maar het autonome karakter van eer verschafte ook een rechtvaardi-
ging voor verzet indien hij, de vorst dus, inbreuk maakte op haar rechten
en er in de onderlinge relatie geen sprake meer was van wederkerigheid.53

Tegenover de nieuwe, bureaucratische Habsburgse rechtspraak met zijn
in het Romeins recht geschoolde beroepsjuristen stonden veel edelen bo-
vendien argwanend, omdat in hun eerdenken slechts ruimte bestond voor
trouw aan personen, niet aan abstracte principes.54

Deze argwaan blijkt duidelijk uit de reacties van riddermatigen op de
instelling van nieuwe justitiehoven door de Habsburgers. In 1553 werd
een hof van kanselier en raden voor Overijssel, Lingen en Drenthe opge-
richt, dat onder meer bevoegd was kennis te nemen van geschillen over
bezittingen en van klachten over geweld en eigenrichting. Pogingen om de
beperkte competentie van het college uit te breiden, liepen stuk op tegen-
werking van Ridderschap en Steden.55 In Gelderland bestond al sinds het
Tractaat van Venlo (1543) een kanselarij, waarin naast een kanselier ook
in het Romeinse recht geschoolde uitheemse juristen zitting hadden. Net
als in Overijssel verzette de Gelderse landdag zich hevig tegen de nieuwe
justitiekamer, haar samenstelling en haar rechtsmacht.56 Een edelman uit
het Overkwartier verklaarde in 1561 zelfs dat hij voortaan slechts door de
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stadhouder van het hertogdom ondertekende brieven wenste te beant-
woorden, alleen diens bevelen nog zou gehoorzamen en met de Arnhemse
raden niets meer te maken wilde hebben.57 Johan van Pallandt, een van de
machtigste edelen in het Zutphense Kwartier, kwam herhaaldelijk in aan-
varing met het Hof door te beweren dat hem in zijn heerlijkheid Keppel de
hoge jurisdictie toekwam – een pretentie die door kanselier en raden niet
werd erkend.58 In 1556 stelde hij een ketterse pastoor en schoolmeester aan
in Keppel en weigerde hij hen weg te sturen. De autoriteiten durfden het
niet aan om overdag tot arrestatie van de twee over te gaan. Een twintigtal
ruiters lichtte de schoolmeester op een ochtend in mei net na zonsopkomst
van zijn bed en voerde hem vervolgens met zijn ketterse boeken mee naar
Arnhem – in grote haast, de arrestant kreeg niet eens de tijd om een broek
aan te trekken.59 In 1557 ontving Van Pallandt een bevelschrift om de rad-
staak neer te halen die hij in de heerlijkheid als een uitdagend symbool
van zijn hoogheidsrechten had laten oprichten. Het schrijven uit Arnhem
leidde tot nieuwe moeilijkheden en een reis van de momber (de vervol-
gingsambtenaar van het Hof in criminele zaken en procureur in zaken die
de hoogheidsrechten van de landsheer aangingen) naar Keppel liep uit op
een ernstige bedreiging van de koninklijke dienaar.60 De heer van Keppel
stierf enkele jaren later; pas vlak voor zijn dood had hij het hoofd voor het
Habsburgse regime moeten buigen en was er met veel machtsvertoon een
nieuwe, in religieuze zin onverdachte pastoor in Keppel ingeleid.61

Hoe groot de onvrede met het Habsburgse regime ook was, slechts en-
kele edelen namen tijdens de beginjaren van de Opstand daadwerkelijk de
wapens tegen de vorst op. Hun rebellie was doorgaans het sluitstuk van
een jarenlange reeks confrontaties, waarbij persoonlijke en politieke grie-
ven zich hadden vermengd met religieuze motieven. Een van de meest ra-
dicale Gelderse edelen tijdens de Troebelen was Crispinus van Solsbrugge.
Als jongeman was hij in Keulen ter dood veroordeeld, maar hij had weten
te ontsnappen uit de gevangenis en was als rentmeester in dienst van Os-
wald graaf van den Bergh getreden. Later vestigde hij zich in Arnhem en
wist hij veengronden aan de rand van de Veluwe te verwerven. Het bezit
van de venen gaf echter meermaals aanleiding tot gerechtelijke procedures
en iedere keer wanneer er in zijn nadeel werd beschikt, probeerde hij met
een bende gewapende mannen alsnog zijn gelijk te halen. In 1566 tekende
hij als een der weinige Geldersen het Verbond der Edelen. Stadhouder Ka-
rel van Brimeu probeerde hem gevangen te nemen. Der arrestatie mislukte
echter en Solsbrugge vluchtte naar de heerlijkheid Werth bij Anholt (een
bezitting van de graaf van Culemborg, een van de leiders van het Compro-
mis), van waaruit hij het protestantisme in het hertogdom probeerde te
bevorderen. Toen iedere mogelijkheid tot verzoening met de koning on-
mogelijk bleek, nam hij openlijk de wapens op, ongetwijfeld ook omdat hij



203

niets meer te verliezen had. In 1569 sloot hij zich met zijn zonen Mercurius
en Hannibal aan bij de watergeuzen en ondertekende hij met enkele an-
dere vooraanstaande adellijke geuzen een verbond dat wel als een radicale
variant van het Compromis der Edelen is gekarakteriseerd en waarbij de
deelnemers beloofden hun leven en goederen in te zetten om Alva en zijn
aanhangers uit de Nederlanden te verdrijven en het ware woord Gods in te
voeren.62

Ook graaf Willem van den Bergh, de meest vooraanstaande edelman
uit het hertogdom, nam de wapens tegen de vorst op. Vanaf het moment
dat hij in 1554 het regiment over zijn ouderlijke bezittingen op zich had
genomen, had hij zich met kracht verzet tegen iedere inbreuk op de hoog-
heid van het graafschap Bergh, met name tegen pogingen hem mee te laten
betalen aan gewestelijke bedes en de graafschap te onderwerpen aan de
Gelderse jurisdictie. Aan het Hof in Arnhem liet de graaf zich nauwelijks
iets gelegen liggen. In 1563 moesten kanselier en raden vermoeid consta-
teren dat hij slechts acht sloeg op brieven van de landvoogdes.63 In 1566
vonden zijn oude grieven een uitlaatklep in deelname aan het Compromis
der Edelen – aan zijn beslissing het Smeekschrift te ondertekenen zullen
ook zijn lutherse sympathieën en familiale verplichtingen tegenover zijn
zwager Lodewijk van Nassau, de leider van het Verbond, een rol hebben
gespeeld. Tijdens het Wonderjaar bleef Van den Bergh echter aarzelen tus-
sen gehoorzaamheid en opstand. Hij trof weliswaar enkele voorbereidin-
gen om voor het Compromis troepen te werven, maar hoewel de wildste
geruchten over hem de ronde deden – hij zou zich bijvoorbeeld als recht-
matig erfgenaam van het hertogdom Gelre beschouwen – bleef hij uitein-
delijk toch vooral passief en zich gebonden voelen aan zijn eed van trouw
jegens zijn leenheer. Tegenover zijn jongere broer Frederik bezwoer hij in
september 1567 dat hij de koning vanwege zijn Gelderse lenen als vazal
trouw zou blijven en zich verplicht wist hem met lijf en goed te verdedi-
gen.64

Een maand later werden de graven van Egmont en Horn gearresteerd
en zag Van den Bergh zichzelf door de Raad van Beroerten gedaagd. Er be-
stond vanaf dat moment geen enkele twijfel meer dat de koning voor harde
repressie zou kiezen en de graaf was nu gedwongen zich in ballingschap te
begeven. De inbezitname van zijn patrimonium en de beschuldiging dat
hij medeverantwoordelijk was voor het uitbreken van de Troebelen in de
Nederlanden zouden vervolgens een onstilbaar verlangen naar wraak en
vergelding in de graaf doen ontbranden. Vanaf 1568 trachtte hij met steun
van Berghse getrouwen, radicale edelen en huursoldaten zijn bezittingen
weer te veroveren.65 Nog datzelfde jaar liet hij Crispinus van Solsbrugge
een eerste poging doen. In 1572 viel hij als luitenant van zijn zwager Oranje
met een huurleger Gelderland en Overijssel binnen, maar de aanval ein-
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digde uiteindelijk in plunderingen en moordpartijen – en in een eerloze
aftocht samen met zijn zwangere echtgenote uit Zutphen.

Van den Berghs grandioos mislukte veldtochten waren op een bepaalde
manier een reminiscentie van een ver verleden waarin edelen zich met
publiek vertoon teweerstelden tegen hun vorst en machtige burchtheren
zich onder stedelingen gevreesd wisten vanwege hun sterke onafhankelijk-
heidszin66 – een drijfveer die in de ogen van de achttiende-eeuwse Deven-
ter historicus Gerhard Dumbar, representant van een burgerlijke traditie
die adellijke macht vereenzelvigde met chaos en willekeur, voortsproot uit
rooflust en een drift tot volmaakte tomeloosheid en geweld.67 De veldtoch-
ten van Van den Bergh lieten óók zien dat kleinschalige private oorlogvoe-
ring in de tweede helft van de zestiende eeuw nog niet helemaal was ver-
dwenen als adellijke geweldsvorm. Menig edelman wist tijdens de Opstand
bovendien handig gebruik te maken van de wisselende oorlogsomstandig-
heden en slaagde er in soldaten van een van de strijdende partijen in te
zetten voor het beslechten van een persoonlijk conflict. Dit was het geval
in een erfeniskwestie rond de Twentse havezate Saasfeld. In 1573 raakten de
gebroeders Hendrik en Godert van Reede met elkaar in aanvaring over de
deling van hun ouderlijke boedel. Hendrik van Reede meende dat hij daar-
bij was benadeeld en maakte zich meester van Saasfeld. Enkele jaren later
slaagde zijn broer Godert er echter in het huis in te laten nemen door de
Staatsgezinde drost van Twente.68 Het zal de Spaansgezindheid van Hen-
drik zijn geweest, die de drost ertoe aanzette over te gaan tot verovering
van het huis en zo te voorkomen dat het voor de vijand een steunpunt op
het Twentse platteland werd.

De erfopvolging op de Drentse havezate Batinge leidde aan het einde
van de zestiende eeuw eveneens tot het nodige wapengekletter. De families
Van den Clooster en Van den Boetzelaer betwistten elkaar enkele tientallen
jaren lang het bezit van dit huis, dat eigendom van de Utrechtse bisschop
Frederik Schenck tot Toutenburg was geweest. Na diens dood in 1580
nam Johan van den Clooster tot Havixhorst, de koningsgezinde drost van
Vollenhove, de havezate in met steun van zijn schoonzoon, de drost van
Coeverden, en zijn oudste zoon Reinold, die hopman over een vendel sol-
daten in Spaanse dienst was. Hij verjoeg de bewoner van het huis, haalde
het graan, hooi en vee en de roerende goederen weg en het lukte hem ver-
volgens zich met Batinge te laten belenen. Na Van den Cloosters dood in
1594 wisten zijn zonen Hiddo en Derk de havezate verschillende jaren in
handen te houden. Pas in 1601 werden ze er door krijgsvolk van stadhou-
der Willem Lodewijk van Nassau weer van verdreven en kon Joachim van
den Boetzelaer wegens Batinge sessie nemen in de ridderschap van Dren-
the. De gerechtelijke procedures over het huis en de erbij behorende goe-
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deren zouden zich echter tot 1629 voortslepen.69 De havezate het Olidam
bij Goor in Twente was aan het einde van de zestiende eeuw eveneens het
toneel van een gewelddadige actie. Net als op Saasfeld en Batinge mondde
een erfopvolgingsstrijd hier uit in een gewapende overval met soldaten.
Rond 1580 werd het huis bewoond door de edelman Christoffel Splinter
en zijn vrouw, een bastaarddochter uit het huis Wisch. Het Olidam werd
hem echter betwist door zijn zuster Agatha en haar echtgenoot en, nog
heftiger, door zijn jongere broer Johan, die als officier diende in een Spaans
regiment. De twee partijen waren al in een proces verwikkeld, toen Johan
Splinter samen met zijn zuster en zwager en gesteund door met musketten
en degens gewapende soldaten de havezate binnendrong en het huis begon
te plunderen. Christoffel Splinter slaagde erin naar de zolder te vluchten
en probeerde zich daar verborgen te houden, maar zijn schuilplaats werd
door een inwonend nichtje prijsgegeven. Achtervolgd door de indringers
wist hij de kelder te bereiken en daar de ingang te barricaderen. Splinters
vrouw was minder gelukkig. Zij werd zwaar mishandeld en zou nooit meer
herstellen. In de tijd die haar nog restte, bleef ze haar kinderen voorhouden
de herinnering aan de overval op het Olidam bij het nageslacht levend te
houden en revanche te zoeken voor het haar aangedane leed. En dat lukte
kennelijk ook, want enkele tientallen jaren later liet datzelfde nageslacht
vastleggen dat de moeder

voir oere boerste gestoetten was […], twelck se in oer graeff ingefuert, dewelcke bey
oeren leven und in sterven oeren kinderen vermaent haedde soedanige gewaltdaden
iniurien an de nakomelinge te gelegener tidt und stonde te gedenken.70

De bannerheerlijke geslachten in het Kwartier van Zutphen koesterden de
traditie van kleinschalige private ‘oorlogsvoering’ het langst. De graven
Willem en Frederik van den Bergh namen tijdens hun jarenlange broeder-
twist verschillende keren hun toevlucht tot wapengeweld en schrokken
daarbij niet terug voor het innemen van elkaars kastelen. In 1577 liep hun
conflict volledig uit de hand, toen Willems afgevaardigde Seyno van Dorth
zich tijdens moeizaam verlopende onderhandelingen in Nijmegen onder
leiding van adellijke bemiddelaars niet langer kon beheersen en een gezant
van Frederik doodstak.71 Nog hetzelfde jaar nam Willem van den Bergh
kasteel Boxmeer in het Overkwartier in, dat eerder door zijn broer was
bezet. Daarnaast raakte de graaf vanaf 1580 verwikkeld in een reeks vij-
andigheden met de heer van Anholt, vooral door het optreden van diens
zoon Jacob van Bronckhorst-Batenburg, die tal van gruwelijkheden in de
graafschap Bergh zou hebben bedreven. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat Van den Bergh zich buitengewoon veel zorgen maakte toen hij in 1582
te horen kreeg dat de jonge heer van Anholt zich in het Spaanse leger be-
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vond dat voor de poorten van Lochem was verschenen. In de stad verble-
ven op dat moment zijn zonen Herman en Frederik, die na een mislukte
en in een bloedbad gesmoorde poging tot ontzet hun toevlucht binnen de
stadsmuren hadden moeten zoeken. Van den Bergh vreesde nu ‘des von
Anholtz blutdurstigen auffsatz’ jegens hen. De onverwachte dood van Ja-
kob van Bronckhorst-Batenburg op 21 september door een verdwaalde ko-
gel maakte echter een einde aan zijn angst dat zij in diens handen zouden
vallen. Enkele jaren later zou een Berghse dienaar beweren dat de graaf en
zijn vrouw hun angst kenbaar hadden gemaakt aan Parma en dat deze had
aangeraden de Anholter te laten vermoorden. Voor de juistheid van deze
verdachtmaking bestaan echter geen aanwijzingen.72

Niet dat de graven van den Bergh voor veel terugschrokken. Toen in 1633
huis Bergh opnieuw de inzet werd van een hoogoplopende erfeniskwestie
besloot graaf Hendrik van den Bergh over te gaan tot een belegering van
het kasteel om zijn pretenties tegenover zijn jongere neef Albert kracht bij
te zetten, wat voor de laatste een bijzonder onplezierige ervaring was:

Il m’a infermé dans mon chasteau à ’s-Heerenbergh, à refusé tout à plat que le docteur
Rombius me viendroit visiter, il m’a quitté les vivres en ne m’a voulu voir ny parler, ce
que je luy ay escript de ma propre main à trois heures de nuict, lorsque par force il fit
rompre les premiers portes du chasteau.73

Ook op het huis Boxmeer schijnt Hendrik een aanslag te hebben willen
plegen. Het was overigens de laatste keer dat de graven van den Bergh op

45. Titelblad van een pamflet tegen Rutger van
Haersolte, voorzien van een spotwapen en de wa-
penspreuk ‘Tel seigneur, tel honneur’, 1655 (Histo-
risch Centrum Overijssel, Zwolle)
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zo’n drastische manier hun familiale kwesties probeerden te beslechten.
Binnen de riddermatige adel was dit soort agressief machtsvertoon al eer-
der uit het gedragsrepertoire verdwenen. Er zijn althans na de inname van
Batinge in 1601 geen gevallen van gewelddadige innamen van huizen tij-
dens erfeniskwesties meer bekend.

Het zou daarentegen tot diep in de zeventiende eeuw duren voor fysieke
wraak en vergelding ophielden een rol te spelen in de rivaliteit tussen in-
dividuele edelen, families en cabalen (facties) om macht en aanzien. In
1621 verstoorden intimidatie, dreigementen en een straatgevecht de gang
van zaken op de Overijsselse landdag zelfs zo ernstig, dat de Staten even
dreigden te scheuren en men pas na twee weken ruggespraak en na het
sturen van een deputatie naar prins Maurits toekwam aan de behandeling
van de punten van verschrijving. De aanleiding voor de onrust vormde de
verwijdering van de landdag vier jaar eerder van de Twentse drost Unico
Ripperda tot Hengelo en Boekelo. Een edelman had hem in april 1617 tij-
dens een vergadering van Ridderschap en Steden beschuldigd van overspel.
Die aantijging had tot zulke heftige taferelen geleid, dat Ripperda uit de
vergadering was gezet. Vervolgens had hij verschillende keren zonder suc-
ces geprobeerd weer sessie te krijgen. Nadat in maart 1621 opnieuw een
poging was mislukt, zocht hij revanche – onder meer op kapitein Hendrik
van Ittersum tot de Hofstede, die hij ervan verdacht het op zijn drostambt
voorzien te hebben. Daarbij kon de vernederde drost rekenen op de com-
pagnie ruiters waarover hij als ritmeester het bevel voerde. Terwijl op de
avond van de 29e mei riddermatigen en stedelijke afgevaardigden uit het
hele gewest in grotere en kleinere groepen in Deventer aankwamen om
de landdag bij te wonen, liep hij met zijn zoon Willem en met officieren
en ruiters van zijn compagnie uitdagend heen en weer bij de brug die toe-
gang gaf tot de stad – wachtend op de komst van Hendrik van Ittersum.
Op het moment dat Van Ittersum met enkele andere jonkers voor de brug
arriveerde en van de wagen af stapte, kwam het tot een schermutseling
tussen de partijen, waarbij Willem Ripperda de vijand van zijn vader ver-
wondde. Hoewel het gevecht maar kort duurde, dreigde toch een escalatie.
De volgende dag liepen de drost en zijn zoon met groot gevolg (‘alle met
haer geweer’) dreigend wacht voor het raadhuis en de herbergen van de
stad waarin de bezoekers van de landdag hun intrek hadden genomen. Met
dit intimiderende optreden wist hij opnieuw audiëntie bij Ridderschap en
Steden af te dwingen. Toen zijn verschijning in de vergadering op 1 juni
echter uitliep op weer nieuwe bedreigingen – nu aan het adres van de drost
van Salland74 – verlieten de Zwolse en Kampense gedeputeerden de stad
en vertrokken ook veel edelen naar huis. Pas twee weken later kwam Rip-
perda door bemiddeling van prins Maurits tot bedaren: hij kreeg het bevel
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zijn logement niet te verlaten en af te zien van verdere intimidatie.75

Een generatie later vormde het drostambt van Twente opnieuw de inzet
van een heftige factiestrijd. In 1654 koos een meerderheid van de Staten de
orangistische edelman Rutger van Haersolte tot Haerst tot landdrost van
het kwartier. De Twentse edelen en de stad Deventer weigerden in te stem-
men met deze benoeming, bang als zij waren voor overheersing door de
Van Haersoltes, wier ‘cabaal’ in de jaren ervoor vanuit Zwolle en Salland
een enorme macht in het gewest had weten op te bouwen. Van Haersol-
tes tegenstanders zouden later zijn machtspositie verbeelden door middel
van een spotwapen dat een spin in een web voorstelde, omringd door de
schoenen van zijn meelopers, en met als helmteken een roe, een stokbeurs
en een jeneverkruik – verwijzingen naar de intimidatie en naar de smeer-
middelen die hij inzette om zijn macht te stutten. De introductie van de
pas benoemde drost op 14 juni 1654 kon geen doorgang vinden: samen met
zijn gevolg werd Van Haersolte bij Oldenzaal door een grote groep Twentse
edelen en andere ingezetenen van het kwartier tegengehouden en tot te-
rugkeer gedwongen. Toen de Haersoltisten in augustus alsnog probeerden
door te drukken en dreigden drie compagnieën ruiters naar Deventer te
sturen, reageerden zijn vijanden met het dreigement dat de Twentse adel
honderdvijftig paarden en duizend boeren op de been kon brengen.76

Ridderschap en Steden raakten nu verdeeld in twee vergaderingen, die
beide beweerden de wettige Staten van Overijssel te vertegenwoordigen.
Maar tot een gewapende confrontatie kwam het niet, en de strijd tussen
de kampen werd lange tijd uitgevochten in pamfletten, die vooral de repu-
tatie van Rutger van Haersolte besmeurden en als zo beledigend werden
ervaren dat de statenvergadering van de meerderheid ze publiekelijk door
een scherprechter liet verbranden.77 In mei 1657 kwam het echter alsnog
tot bloedvergieten, nadat Hasselt en Steenwijk naar de minderheid waren
overgelopen en de Van Haersoltes met de magistraten van Zwolle en Kam-
pen een wraakexpeditie organiseerden. In de laatste week van mei sloegen
zij een beleg voor Hasselt en begonnen zij onder leiding van Arend van
Haersolte, een verre neef van de leider van het cabaal, hun geschut in stel-
ling te brengen. De inwoners van het afvallige Hasselt zagen hoe edellieden
en regenten uit Zwolle hun verlangen naar spektakel nauwelijks konden
bedwingen en op de dijk voor de stad met hun carossen en ‘haer jufferen
bij de hand’ toekeken, wachtend op de dingen die komen gingen. Op 27
mei kwam Hasselt onder vuur te liggen. De beschieting duurde twee dagen
en kostte meer dan twintig levens.78

De bloedige afloop van deze ‘wonderlicke crijg’ leidde nu snel tot vre-
desbesprekingen en tot een overeenkomst waarbij Rutger van Haersolte
afzag van het drostambt en de Staten een regeringsreglement opstelden
met bepalingen tegen het gelijktijdig bedienen van belangrijke ambten
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Op de vorige pagina:

46a en b. Een edelman met zijn geliefde in het gras (boven), een edelman, vanaf de toren van zijn
kasteel uitkijkend naar een geliefde (onder), afgebeeld in het liedboek van Gerhard van Rouwenoort,

late zestiende eeuw (aquarel, 20 × 15 cm; Gelders Archief, Arnhem)
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Boven en hiernaast:

47a en b. Bijdrage van Johan van Buckhorst, met portret, familiewapen en opdracht, in het album
amicorum van Jacob van Bronckhorst-Batenburg, vervaardigd tijdens hun studie in Douai,

1571 (ingekleurde tekening, 14 × 9 cm; Koninklijke Bibliotheek, ’s-Gravenhage)
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48. De kwartierstaten van Elbert van Isendoorn à Blois en zijn echtgenote Maria Hadewig van Essen,
verbeeld als bomen in een Veluws heidelandschap, geschilderd ten tijde van hun huwelijk,

omstreeks 1645. Links de Cannenburch, het kasteel van de bruidegom; rechts de Swanenburg
bij Vorchten aan de IJssel, het ouderlijk huis van de bruid (doek, 193 × 268 cm;

Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen)
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49. Adolf Warner van Pallandt tot Zuthem met Agnes Amalia van Pallandt, zijn tweede echtgenote,
en hun kinderen (doek, 163 × 145 cm; R. Koets ii, omstr. 1698; part. coll.;

foto M. Hogeboom)



214

50a en b. Kwartierwapens (links) en rouwkas (rechts) van Robert van Arnhem, heer van Rosendael,
in de hervormde kerk te Velp (aquarel, 26 × 20 cm; Hoge Raad van Adel, ’s-Gravenhage)
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Op de pagina hiernaast:

52. Getuigenverklaring uit 1650
waarbij voogd, kerkmeesters en

inwoners van Aalten op verzoek van
Otto de Rode, ter ondersteuning
van zijn adeldom, verklaren dat

in het dorp in het huis van doctor
Wesselinck glasramen te zien zijn
met de familiewapens van zowel
het echtpaar Bernhard de Rode
van Heeckeren tot Tongerlo en

Jacoba van der Capellen als van
het echtpaar Wigbolt de Rode van

Heeckeren en Agnes van Heeckeren
(ingekleurde tekening; Gelders

Archief, Arnhem)

51a en b. Rutger van Haersolte
tot de Toutenburg, Paaslo, Haerst

en Herxen en zijn echtgenote
Geertruid van Ittersum, 1677.
Het gevierendeelde wapen Van

Haersolte heeft als hartschild het
wapen van de havezate Haerst

(doek; part. coll.)



217



218

53. Twee edelen krijgen ruzie tijdens het kaartspel. Afbeelding uit het ‘Overijssels liedboek’, omstreeks
1550 (ingekleurde tekening, 27 × 18 cm; Universiteitsbibliotheek Leiden)
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54. Gedenkpaneel te Wachtendonk met graaf Hendrik van den Bergh en zijn kurassiers, 1598. Op de
voorgrond links graaf Hendrik, rechts Johann van Bronckhorst-Batenburg, met wiens familie de graven
van den Bergh lange tijd in vijandschap leefden. Bij het blaasinstrument rechts: het wapen van Bergh;

boven in het midden: het gehelmde wapen van Bronckhorst (paneel; 80 × 110 cm, coll. Katholisches
Pfarramt, Wachtendonk; foto Stichting Huis Bergh, ’s-Heerenberg)
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55. Ridder in harnas, met lans en gouden
schild, gevolgd door een page. Bijdrage

van een Westfaals edelman in het album
amicorum van Macharias Pinninck,

vervaardigd tijdens diens studie te
Keulen, 1617 (aquarel; Stadsarchief en

Athenaeumbibliotheek Deventer)

56. Zeger van Rechteren, heer van Almelo
(doek, 129 × 115 cm; trant J. Mijtens, omstr.

1665; part. coll., foto Rijksbureau voor
Kunsthistorische Documentatie,

’s-Gravenhage)
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57. Hendrik van der Capellen, in 1662 bij Hamburg overleden aan tijdens een duel opgelopen
verwondingen. Het portret is mogelijk kort na zijn dood vervaardigd (doek, 115 × 94 cm;

J. Mijtens, 1660-1665; Christie’s Amsterdam, foto Rijksbureau voor
Kunsthistorische Documentatie, ’s-Gravenhage)
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Op de vorige pagina’s:

58. De familie Ripperda tot Boxbergen en Hengelo. Links Willem Ripperda, zijn acht jaar voor de
vervaardiging van dit portret overleden Hollandse echtgenote Aleid van den Bouchorst en hun dochters
Aleid Elisabeth, Anna en Nicolina; rechts hun zonen Willem (met haas in de hand), Amelis (te paard)
en Unico, terugkerend van de jacht. In het midden een mausoleum met het wapen Van den Bouchorst

(doek, 263 × 364 cm; J.P. Wijck, 1650; part. coll.; foto M. Hogeboom)

59. Stadhouder-koning Willem iii, omringd door vertrouwelingen en dienaren, tijdens een
jachtpartij op de Veluwe. Op de achtergrond Het Loo vóór de uitbreiding van 1692

(doek, 60 × 80 cm; D. Maas, 1686-1690; Paleis Het Loo Nationaal Museum,
Apeldoorn, foto T. Haartsen)
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door vaders en zoons, schoonvaders en schoonzoons en broer en zwagers.
Veel hielp het niet, want in de late jaren zestig werd Overijssel opnieuw
verscheurd door factietwisten, die uiteindelijk tot de ondergang van Rutger
van Haersolte zouden leiden. Tot fysiek geweld kwam het dit keer overi-
gens niet, afgezien dan van een incident waarbij Herman Schaep de stads-
secretaris van Zwolle op de markt te Ommen afroste.79

Het meeste adellijke geweld was kleinschalig van aard en richtte zich op
het repareren van een belediging, herbevestigen van autoriteit of – in een
enkel geval – het roven van een vrouw. Schakingen kwamen weliswaar
slechts niet vaak voor, maar zij zijn desondanks te beschouwen als een ty-
pisch adellijke geweldsvorm. Bij deze vorm van roof trachtte een edelman
de toestemming voor een huwelijk te forceren door de vrouw die hij wilde
trouwen met veel machtsvertoon te ontvoeren – tegen de zin van haar ou-
ders en soms ook tegen de wens van de geschaakte. Vaak speelde daarbij de
hoop mee dat een afgedwongen bruidschat een einde kon maken aan geld-
zorgen. Dat lijkt voor Johan van Raesfelt in 1611 een motief te zijn geweest
om tot de ontvoering van Anna von Delwich over te gaan.80 Hetzelfde zal
hebben gegolden voor Jacob Dunnewolt uit het Kwartier van Zutphen. Hij
had hoge schulden en er was beslag op zijn goederen gelegd, toen hij in ja-
nuari 1598 (of iets eerder) samen met zijn zoon Evert probeerde een dochter
van de kort daarvoor in gevangenschap gestorven Ernst Mom te ontvoeren.
Vader en zoon zullen het meer op haar erfdeel hebben voorzien dan op
het meisje zelf, dat Maria heette en later als ‘gebreckelich’ werd beschreven.
De ontvoering mislukte klaarblijkelijk, want Maria Mom werd enige tijd
door de autoriteiten in bewaring genomen en de jonge Dunnewolt moest
vluchten. De criminele procedure werd echter al vrij snel beëindigd, omdat
de moeder en naaste vrienden van het meisje alsnog instemden met het
huwelijk. De schaking had in tweede instantie dus succes en leverde de
Dunnewolts de havezate Nevelhorst in Didam op.81

Geruchtmakender dan deze ontvoering was de schaking op 28 septem-
ber 1589 van een elf- of twaalfjarig meisje uit de familie Van Reede door de
Twentse edelman Gerhard van Bevervoorde. Het meisje was die dag samen
met haar ouders bij hem thuis te gast. Rond middernacht posteerde Van
Bevervoorde op een aantal plaatsen in het huis gewapende dienaren, trad
vervolgens de kamer van Van Reede en zijn vrouw binnen en deelde hen
mee dat hij met spoed weg moest en hun dochter mee wilde nemen. Toen
haar vader hiertegen protesteerde, liep hij naar de kamer van het meisje.
De moeder rende hem achterna om hem tegen te houden en greep hem bij
de keel, maar moest loslaten en verloor uit angst het bewustzijn. Van Be-
vervoorde haalde haar dochter uit bed, sloot de deur van de kamer van het
echtpaar Van Reede, liet de planken van de loopbrug weghalen en reed met
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het huilende meisje en zijn dienaren weg naar Arnhem. Daar werd hij en-
kele weken later op verzoek van de Van Reedes aangehouden. Na een inge-
wikkelde rechtszaak – de schaker beriep zich op het oorlogsrecht en wilde
het meisje (wier ouders koningsgezind waren) als krijgsbuit beschouwd
zien82 – kwam het Gelderse Hof in maart 1591 tot een eindvonnis en werd
de gevangenneming van de inmiddels ontsnapte Van Bevervoorde gelast
wegens vrouwenroof. Het zou echter niet tot een aanhouding komen, aan-
gezien de voortvluchtige naar de zijde van de koning overliep. De verbit-
terde ouders lieten zich hierdoor niet ontmoedigen en bewogen hemel en
aarde om de schending van hun dochter te wreken; haar moeder zou zich
zelfs tot het katholicisme hebben bekeerd om Van Bevervoorde in de Zui-
delijke Nederlanden voor het gerecht te brengen. Het uur van de wraak liet
lang op zich wachten, maar volgde ten slotte in 1597 met de terechtstelling
van Van Bevervoorde te Brussel.83 Het is overigens niet geheel zeker wat
de beweegredenen van Van Bevervoorde zijn geweest om tot een schaking
over te gaan. Op grond van één bron is de veronderstelling mogelijk dat de
Van Reedes hem de hand van hun dochter aanvankelijk hadden toegezegd,
maar later aan het twijfelen zijn geslagen.84 Van Bevervoorde heeft hen
dan op deze manier alsnog tot instemming met het huwelijk willen dwin-
gen.

Verhalen over schakingen wekten de fascinatie van velen, vooral bin-
nen de adelswereld zelf, en edelen namen ze dan ook graag op in hun ge-
nealogieën, stamboeken en gedenkschriften. Alexander van der Capellen
verhaalt over de schaking (‘raptus’) van de enige dochter van de heer van
Hulhuizen in maart 1622 door een edelman, die met een gevolg van enkele
ruiters voor haar ouderlijke huis verscheen om haar hand te vragen. De
vader van het meisje nodigde hem uit voor de maaltijd, maar tijdens de
huwelijksonderhandelingen ontstond er verschil van mening en de edel-
man nam het meisje onder de ogen van haar ouders en broer mee. Toen de
vader probeerde te protesteren, werd hij tegengehouden door het gevolg
van de ontvoerder.85 In dezelfde maand vond er in het hertogdom nóg een
schaking van een adellijke vrouw onder dreiging van geweld plaats. In dit
geval was de ontvoerder de zoon van een ritmeester, die op het punt van
trouwen stond met een erfdochter en als teken van trouw al een parelket-
ting aan het meisje had geschonken. Haar vader stemde aanvankelijk toe in
het huwelijk, maar trok zijn goedkeuring later in en ook het meisje moest
daardoor op haar huwelijksbelofte terugkomen. De officierszoon wei-
gerde zich hierbij neer te leggen en verscheen verschillende keren voor de
poort van haar ouderlijk huis om verhaal te halen. Iedere keer echter werd
hij teruggestuurd. Op een dag was hij er weer, nu met een grote wagen
waarin hij twaalf musketiers verborgen hield. Opnieuw werd hem de toe-
gang tot het huis geweigerd, maar met een smoes lukte het hem het meisje
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en haar moeder naar buiten te lokken, tot vlakbij de wagen. Een stuk of
zes musketiers stortten zich vervolgens op de moeder en sloten haar op in
haar eigen huis. De andere aanvallers zetten het meisje hardhandig op de
wagen en voerden haar weg, zonder acht te slaan op haar ‘crabben ende
protesteeren’. Een tijd lang hield de schaker het meisje vast in een naburige
stad, waar hij haar toevertrouwde aan de zorg van twee oudere vrouwen
(‘matronen’). Zo wilde hij kennelijk aangeven dat het hem niet te doen was
om de ontering van haar lichaam. Maar uiteindelijk moest de ontvoerder
het meisje weer ‘eerlijc’ naar huis terugsturen, omdat zij bleef volharden in
haar weigering zichzelf aan hem te geven – en ook omdat zijn eigen ver-
wanten zich tegen hem begonnen te keren.86

Deze laatste anekdote laat duidelijk zien dat men heel verschillend kon
antwoorden op de vraag of een schaking nu een eervolle of eerloze daad
was. De officierszoon veronderstelde ongetwijfeld dat hij het recht had
zijn voormalige geliefde en haar vader te dwingen hun woord van eer (de
huwelijksbelofte) na te komen. Het aanstellen van twee ‘matronen’ en het
met een zekere staatsie (‘eerlic’) terugsturen van het meisje naar haar ou-
ders suggereren bovendien dat hij publiekelijk wilde tonen dat de maagde-
lijkheid van het meisje ongeschonden was gebleven en hij binnen de regels
van eer had gehandeld. Maar in die opvatting stond hij vrijwel alleen: zelfs
zijn eigen familie toonde haar afkeuring, bang als zij was dat de daad ook
op haar zou afstralen. Het is dan ook veelbetekenend dat Alexander van
der Capellen, die weinig bijzonderheden over de schaking wist te vertel-
len, wél meende te moeten opmerken dat de ontvoerder een boerenknecht
was – een onjuiste mededeling, kennelijk bedoeld om de dader buiten de
gemeenschap van eer te plaatsen.87

De meest voorkomende adellijke geweldsvariant was een vorm die we ‘im-
pulsief eergeweld’ kunnen noemen en als directe aanleiding een specifieke
eerkrenking had. De remissieboeken van het Gelderse Hof en andere bron-
nen suggereren dat doodslagen en andere ernstige geweldsuitbarstingen
veelal in herbergen en andere openbare gelegenheden plaatsvonden, al dan
niet onder invloed van drank en in aanwezigheid van een in sociaal opzicht
gemengd publiek. Als wapen werden doorgaans dolken, zwaarden, rapie-
ren en een enkele keer vuurwapens gebruikt, en verder wat er zoal voor-
handen was. Willem van Haersolte gooide in 1593 tijdens een bijeenkomst
tussen jonkers en de magistraat van Hattem woedend met een kandelaar,
maar hij raakte per ongeluk niet degene door wie hij zich beledigd voelde,
maar de man ernaast. De constatering dat hij de verkeerde had getroffen,
bracht Van Haersolte niet tot bedaren, maar wakkerde zijn drift zo mo-
gelijk nog meer aan. Hij pakte een tweede kandelaar en wierp nogmaals.
Nu was het wel goed raak: drie maanden later zou de laatste getroffene
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aan zijn hoofdwond overlijden.88 Een dergelijke ‘vertraagde doodslag’ was
zeker niet zeldzaam. Het gebeurde vrij vaak dat slachtoffers van een vecht-
partij pas na verscheidene dagen stierven, soms als gevolg van een onjuiste
behandeling van hun wonden. Ook het slachtoffer van Seyno van Dorths
geweldsuitbarsting in 1577 tijdens de onderhandelingen in Nijmegen tus-
sen afgevaardigden van graven Willem en Frederik van den Bergh overleed
niet direct. Als we Van Dorth mogen geloven had de man tijdens het ge-
vecht slechts een ongevaarlijke vleeswond in de schouder opgelopen, maar
had hij vervolgens met ‘sijnen eygensinnigen pretzigen kop’ de adviezen
van de barbier in de wind geslagen, waarna hij als gevolg van de verwaar-
lozing van zijn kwetsuur was overleden.89 In hoeverre dit verhaal klopt,
is uiteraard niet meer na te gaan, maar het is zeker waar dat de meeste
eerconflicten niet zullen zijn uitgebroken vanuit een intentie om te doden:
veeleer ging het om het herstel van de verhouding die vóór de belediging
tussen de combattanten had bestaan.

Bij impulsief eergeweld konden uiteraard óók oude grieven een rol spe-
len. Maar daarnaast was er toch altijd een direct verband aanwezig tussen
een belediging of andersoortige eeraantasting en het geweld dat ogenblik-
kelijk na het affront volgde. Adellijke heerschappij had vanouds een sterk
fysieke component en het is dan ook niet verwonderlijk dat lichamelijk ge-
weld tegenover huisdienaren, pachters en andere mensen van lagere rang
geen zeldzaamheid was – en zo de keerzijde vormde van het paternalisme
dat pachtersgezinnen jaren achter elkaar achterstallige betalingen kwijt-
schold en trouwe huisdienaren in testamenten met legaten bedacht. Waar
voor een knecht die zelf het zwaard tegen zijn heer verhief, geen verge-
ving mogelijk was – in 1629 bijvoorbeeld werd Roelof Wolter van Hoevell
door een dienaar doodgestoken, waarna van deze als straf eerst de hand
zou zijn afgehakt waarmee hij zijn misdaad had begaan en vervolgens zijn
hoofd90 – bleef het verwonden of doden van een ongehoorzame of ondank-
bare dienaar meestal onbestraft. Reinier van Keppel verwondde in 1561 in
Lochem tijdens een dronken bui zijn dienaar Frederik met een rapier zo
ernstig, dat deze tien dagen later overleed – naar hij zelf naderhand wilde
doen geloven was de dood van de jongen meer het gevolg van nalatigheid
van de chirurgijn dan van boze opzet. Toen de dienaar zich voor de zo-
veelste keer ongehoorzaam had betoond en hij hem in een herberg in bed
had aangetroffen met een dienstmeid van zijn moeder, was Van Keppel in
woede uitgebarsten. Tijdens zijn pogingen om de doodslag voor het Hof te
rechtvaardigen, beklemtoonde hij dat hij Frederik in dienst had genomen
toen deze een jaar of twaalf, dertien was. Samen waren zij naar de oorlog
in Frankrijk getrokken en ondanks de vele misstappen die de jongen uit
hoogmoed en oproerigheid had begaan – misstappen die hem ‘naect, mi-
serabel ende bloet’ hadden gemaakt – had hij hem telkens weer vergeven
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en opnieuw gekleed en gevoed. Zelfs toen hij de jongen betrapte met zijn
moeders meid, toonde Van Keppel nog enige consideratie, zo suggereerde
hij: eerst sloeg hij hem een paar keer met de platte kant van zijn degen op
de schouder zonder hem te verwonden; pas daarna kwam het, buiten de
kamer, tot een echt gevecht.91

Heel wat edelen slaagden er niet in zich te beheersen, wanneer zij zich
geconfronteerd zagen met een houding of een uitspraak van een onderge-
schikte waaruit in hun ogen ongehoorzaamheid verscholen lag. Dit bracht
Sweder Schele in 1631 tot het volgende, goedbedoelde advies:

Wan een edelman spatzieren gehet om sijn landen, is beter met een slecht [eenvoudig]
stockesken te gaen als met een scherp gewher, om sick niet iergend to vergripen in
haestigheit.

De historie bood, zo vervolgde hij, verschillende exempla van grote man-
nen die hun driften in toom wisten te houden. Julius Caesar had zich aan-
geleerd om, wanneer hij boos werd, niets te zeggen voordat hij bij zichzelf
het alfabet had opgezegd, en koning Alfonsus van Spanje had de gewoonte
eerst voor zichzelf het Onzevader te bidden. ‘Averst wi hebben niet alle
die gedult van dese helden, darom beter is ongewhert te gaen’, realiseerde
Schele zich.92 Van heel dichtbij wist hij dat een neiging tot impulsiviteit in
combinatie met drank tot grote ongelukken kon leiden. Op 1 maart 1634
verwondde Johan van Rechteren, heer van Almelo, in een dronken bui een
dienaar dusdanig met zijn degen, dat deze het leven liet. Toen hij de vol-
gende dag uit zijn roes ontwaakte, had hij huilend berouw getoond. Van
Rechteren was een edelman die zich, aldus Schele, meestal wellevend en
verstandig genoeg toonde en beweerde goed overweg te kunnen met zijn
eigen mensen. Bovendien ging het hem financieel voor de wind; maar hij
had een kwade dronk over zich en sloeg regelmatig gasten of dienaren.
Schele beschouwde hem als een goede buur, maar ging niet graag met hem
om en veroordeelde zijn drankzucht. Met dronkenschap vertoornde men
immers God, noteerde hij naar aanleiding van het incident op huis Almelo,
bedierf men zijn gezondheid en verdeed men zijn tijd. ‘Unse geslechte wer-
den kranck daervan end kunnen ’t niet verdragen’, meende hij, verwijzend
naar zijn eigen verwanten.93

Evenmin als Van Rechteren was Hendrik van Westerholt tot Hackfort
bij machte zijn drifthuishouding te reguleren met behulp van het Onze-
vader of het alfabet. Van Westerholt kreeg in juli 1636 ruzie, toen hij zich
in gezelschap van onder meer dienaren, pachters, huislieden naar het erve
Gijsencamp begaf om daar tienden te innen die hij van de Rekenkamer
had gepacht en bij aankomst merkte dat het tiendzaad van de Gijsencamp
al door een zekere Engelbert Daniëls was opgehaald. Terstond liet hij de
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man bij zich brengen. Die toonde zich echter niet onder de indruk van het
adellijke machtsvertoon. Hij weigerde het tiendzaad over te dragen en ver-
klaarde dat Van Westerholt mocht beginnen met het heffen van tienden
waar hij was opgehouden – een mededeling die het bloed van de edelman
deed koken: ‘Ghij husfot, ghij lecker’ voegde Van Westerholt de pachter
toe, ‘woe koemt ghij daertoe dat ghij den thyendt gehaelt hebt dien ick ge-
pacht hadde’. Toen Engelbert antwoordde ‘niet meer huusfots, niet meer
leckers als ghij, Westerholt’, ontstond er een vechtpartij waarbij de pach-
ter naar een knots en de edelman een degen greep. Van Westerholt sprong
naar voren, pakte de knots af, trok zijn degen, sloeg met de platte kant en
riep: ‘Du booswicht, wen ick minen Godt ende mijn ehere niet betrach-
tede, wat conde ick dy wel doen.’ Maar het lukte hem niet zich te beheersen
en hij stak Engelbert dood.94

Net als bij woedeuitbarstingen tegen ondergeschikten was er ook bij
adellijk eergeweld tegen standgenoten vaak drank in het spel. Dat was met
zekerheid het geval tijdens het tumult dat in Doetinchem in 1637 tijdens de
jaarmarkt ontstond. Daar zaten in de herberg De Moriaen de overste lui-
tenant Eggerik van Baer tot de Brandsenburg, Willem Jacob van den Boet-
zelaer tot Toutenborg met zijn zoon Diederich, die kanunnik te Xanten
was, Welmer van Appelthorn tot Diepstegen, drost van Wisch, Godefrid
Diderich van der Schuiren en de luitenant Herman van Baer in een aparte
gelagkamer, toen een knecht zich bij hen aandiende met de vraag of Van
Baer zich bij zijn heer Ernst van Dunnewolt tot Nevelhorst wilde vervoe-
gen. Die verbleef op dat moment in een andere herberg, vertelde de dienaar,
en wilde Herman van Baer betalen voor boekweit dat hij van hem had ge-
kocht. Van Baer had echter geen zin om het gezelschap te verlaten en gaf de
knecht te kennen dat Van Dunnewolt maar naar hem moest komen. Enige
tijd later kwam deze inderdaad naar de herberg, maar hij was dronken en
er ontstond onmiddellijk ruzie, toen Welmer van Appelthorn hem een
glas wijn aanbood. De twee grepen elkaar bij het hoofd vast en slechts met
moeite wisten vader en zoon Van den Boetzelaer de twee partijen te schei-
den. Zij probeerden vervolgens Van Dunnewolt de herberg uit te werken,
maar dit leidde tot een vechtpartij tussen de kanunnik en Van Dunnewolt,
waarbij de laatste ‘blont ende blauw’ werd geslagen. Bloedend wist hij zijn
paard te bereiken en zich uit de voeten te maken. Maar Van Dunnewolt
was al snel terug, met een ritmeester en enkele dienaren als versterking.
Hoog op hun paard gezeten schoten Van Dunnewolt en de officier een paar
keer in de lucht; ondertussen beukten hun dienaren met hun wapens op de
deur van de herberg, die de waard inmiddels had laten vergrendelen. Ter-
wijl de ‘bravade’ voortduurde, slaagden de belegerden erin de herberg aan
de achterzijde te verlaten. Zij lieten zich door een knecht geweren en pisto-
len brengen en kregen bovendien versterking in de persoon van Welmer
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van Baer, een jongere broer van de heer van de Slangenburg. Op de markt
kwam het vervolgens tot een vuurgevecht, waarbij de kanunnik dodelijk
werd getroffen en Eggerik van Baer door een schampschot lichtgewond
aan een voet raakte. Van Dunnewolt sloeg hierna op de vlucht en kreeg
nog een paar schoten op zich afgevuurd van Herman en Welmer van Baer.
Hij werd zelf niet getroffen, maar zijn paard wel. Een paar Doetinchemse
burgers slaagden er uiteindelijk in verdere ongelukken te voorkomen en
de stadspoort te sluiten. De stadsrichter arresteerde vervolgens de meeste
betrokkenen. Na borgstelling mochten zij echter weer gaan.95

In veel gevallen valt de achtergrond van een belediging – en dus de
directe aanleiding voor het eergeweld – helemaal niet meer of slechts ge-
deeltelijk te reconstrueren. Voor de benevelde Ernst van Dunnewolt was
waarschijnlijk de weigering van Herman van Baer om naar hem toe te
komen, al ernstig genoeg om een onmiddellijke genoegdoening te gaan
zoeken. In 1619 was hij al eens veroordeeld voor geweldpleging tegen een
Didamse boer. Tien jaar later had hij als officier tijdens een tocht van het
Staatse leger door het hertogdom Kleef vier neutrale ruiters gedood en hun
paarden als buit verkocht in Zevenaar – voor deze daad had hij weliswaar
opgesloten gezeten in Geldern, maar uiteindelijk was hij er toch mee weg-
gekomen. Ook na de dodelijke schietpartij in Doetinchem zou Van Dun-
newolt nog verschillende keren in opspraak raken. In het voorjaar van 1642
ontmoette hij in de Arnhemse herberg De Pauw bij toeval een ritmeester
met wie hij eerder nauw bevriend was geweest, totdat een conflict over het
vereffenen van een schuld de vriendschap in duigen had doen vallen. In
de herberg lukte het de twee niet de ruzie bij te leggen, zodat zij besloten
de kwestie buiten uit te vechten. Beiden waren zo overmand door drank,
dat ze nauwelijks meer recht vooruit konden lopen. Arm in arm bereikten
ze ten slotte de Sint-Janspoort om daar de degens te trekken. Van Dunne-
wolt won het gevecht: het lukte hem zijn tegenstander te verwonden aan
het hoofd en diens degen af te nemen. Na het gevecht werd de ritmeester
teruggebracht naar De Pauw. Ook Ernst van Dunnewolt nam daar zijn in-
trek. Terwijl de overwonnene in het logement werd verpleegd, vertoonde
hij zich als overwinnaar in de stad, met de degen van de geslagene als een
trofee aan zijn zijde bungelend. In zijn verlangen naar het vernederen van
de verslagene ging hij zelfs zo ver dat hij een ruiter de veroverde degen
door Arnhem liet rondrijden. De ritmeester zou in april al wraak nemen
door met een troep ruiters tot drie keer toe Van Dunnewolts havezate de
Nevelhorst te overvallen. Hierbij werd de degen terugveroverd en raakte
Van Dunnewolt zelf (bij de laatste overval) ernstig gewond. Van Dunne-
wolt klaagde zijn vijand aan voor het Hof, maar overleed nog hetzelfde
jaar, wellicht aan zijn verwonding.96
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De meeste gevechten op de degen vertoonden weliswaar een zekere sti-
lering, maar zij hadden lang niet altijd de geritualiseerde kenmerken van
het formele duel. Het duel is in de geschiedschrijving wel als een gewelds-
vorm beschouwd die kenmerkend was voor een tijdperk waarin de agres-
sieve instincten van de adel weliswaar al goeddeels waren beteugeld, maar
waarin eer een domein bleef waartoe de staat geen toegang had.97 Het is
moeilijk te zeggen of er in het oosten van de Republiek veelvuldig op een
vastgestelde plaats en tijd, na koel beraad, al dan niet in aanwezigheid van
secondanten, met vooraf besproken wapens werd geduelleerd. Het woord
duel was in het dagelijkse spraakgebruik namelijk ook de aanduiding voor
minder geformaliseerde confrontaties met zwaarden, degens, of pistolen.
Doorgaans kwamen de combattanten betrekkelijk ongeschonden uit de
strijd.98 Een achttiende-eeuws scribent zou dit zelfs aanleiding geven tot de
bewering dat de meeste duels slechts fatsoenshalve plaatsvonden en men
met uiterste voorzichtigheid vocht, ‘om elkanderen niet gevaarlijk te kwet-
zen’.99

Veelal bleef het door allerlei omstandigheden slechts bij een uitdaging
of een halfhartig dreigen. Toen de graaf van Flodorff zich in 1644 door Wil-
lem van Lintelo tot de Ehze zo beledigd voelde dat hij ‘reparatie’ noodzake-
lijk achtte, verklaarde hij tegen Alexander van der Capellen dat hij het niet
eervol vond om te vechten tegen iemand die nog nooit een wapen had ge-
dragen.100 Vaak was het tonen van de bereidheid tot duelleren al voldoende
om de eigen eer te repareren. De Sallandse jonker Willem van Doetinchem
deed een aanzegging na het verschijnen van een anoniem schotschrift
waarin bezwaren tegen zijn admissie in de ridderschap van Overijssel ston-
den opgesomd. Van Doetinchem liet een deductie drukken om zijn recht
op verschrijving te verdedigen en eindigde het stuk met een toespeling op
een duel: hij verklaarde bereid te zijn tot het aangaan van een tweegevecht
in een herberg bij de Deventer Brinckpoort. Maar omdat hij in de deductie
zijn vijanden niet bij naam noemde en de mogelijkheid openhield dat een
familielid voor hem in het krijt zou treden, onder het mom dat de beledi-
gingen het hele geslacht aangingen, zal niemand echt wakker hebben gele-
gen van de uitdaging en haar vooral als grootspraak hebben beschouwd.101

Meer opschudding veroorzaakte een aanzegging in de landschap Drenthe.
Daar liepen in 1675 tijdens een al langer durende factiestrijd tussen de zieke,
bejaarde generaal Carel Rabenhaupt, die twee jaar eerder tot drost van de
landschap was benoemd, en de nog minderjarige stadhouder Hendrik Ca-
simir de emoties zo hoog op, dat de oude, afgeleefde drost de hofmeester
van de stadhouder bij zich op zijn ziekbed ontbood en de jonge Nassau een
duel liet aanzeggen. Ook hier kwam het niet tot een gevecht; de zieke drost
overleed korte tijd later. Gezien het verschil in stand en leeftijd tussen de
stadhouder en de drost was een duel overigens niet heel goed voorstelbaar.
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Wellicht had Rabenhaupt de aanzegging vooral doen uitgaan om aan zijn
eigen eergevoel te voldoen.102

Otto de Rode daarentegen wilde het na de aanslag op zijn leven in Lo-
chem waarschijnlijk wél op een duel laten aankomen. Op 2 februari 1650
liet hij een uitdaging overbrengen aan een van zijn adellijke belagers om
elkaar ‘gleich erliche cavalliers’ met een paar pistolen of een degen te ont-
moeten. Maar deze edelman zei zich nauwelijks iets meer van het incident

60. Titelblad van het Naerder vertoogh, waarin Willem van Doetinchem tot de Hogenhof zich verde-
digt tegen een pamflet dat tijdens de klaring van oktober 1662 werd verspreid tegen zijn verzoek om in te
ridderschap van Overijssel te worden verschreven (Gelders Archief, Arnhem)
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te kunnen herinneren, omdat hij op de bewuste avond dronken was ge-
weest. Hij legde alle schuld bij Joost de Rode van Heeckeren en bezwoer de
luitenant voor een ‘ehrlichen cavallier’ te houden, ja zelfs voor ‘sijn vetter
und freundt’. De volgende dag putte ook De Rode van Heeckeren zich uit
in verontschuldigingen tegenover de man die hij eerst niet als neef en edel-
man had willen erkennen. Maar Otto de Rode weigerde hier genoegen mee
te nemen en wachtte hem met enkele secondanten net buiten Aalten op
met een paar pistolen en een degen. De gouverneur van Bredevoort wist
echter te voorkomen dat er ook daadwerkelijk werd gevochten door Joost
de Rode van Heeckeren in arrest te nemen.103 Desondanks was Otto de
Rode de morele winnaar van het afgelaste tweegevecht: door de uitdaging
aan te nemen had Joost de Rode van Heeckeren in zekere zin de adeldom
van zijn opponent erkend. Duels behoorden slechts tussen min of meer
gelijken te worden uitgevochten en voor een edelman viel er nauwelijks eer
te behalen als hij in het krijt trad tegen een bastaard.

De oudste bepalingen tegen duelleren in de Noordelijke Nederlanden
zijn te vinden in reglementen op de krijgstucht die Willem van Oranje in
de jaren 1570 liet uitvaardigen.104 Net als in Holland manifesteerde het ge-
bruik zich in de oostelijke gewesten naar alle waarschijnlijkheid het eerst
in het leger, waar gewapende en verveelde jonge mannen voortdurend in
elkaars nabijheid verkeerden. In Doetinchem kwam in 1594 een luitenant
om het leven tijdens een duel met een korporaal. Dit leidde tot zo veel
commotie tussen de voetknechten en ruiters die in de stad waren gelegerd,
dat de wachtmeester bij het Hof in Arnhem moest aandringen op veran-
deringen in het garnizoen.105 In 1606 kwam luitenant Wennemar Ripperda
om tijdens een duel met een korporaal. De verwanten van de overledene
toonden zich diep geschokt door de dood van een jongeman van wie zij
zulke hoge verwachtingen hadden gehad. ‘Solt ein feiner man geworden
sein. Also des die freunde ser betrubt. Sie waren bloss und allein ausge-
ritten und blieb dieser junger helt so jamerlich’, schreef Sweder Schele in
zijn annalen. Vechtpartijen en andere vormen van eergeweld behoorden
ook tot zijn eigen ervaringshorizon. In 1592 raakte een neef aan het hoofd
gewond tijdens een nachtelijke vechtpartij in Wittenberg.106 Zelf had hij
een jaar eerder als student in Marburg tijdens straatgevechten zulke harde
klappen opgelopen dat hij voortijdig naar huis moest terugkeren, en ook
zijn jongere broer Daniël kreeg tijdens zijn studietijd met geweld te maken.
Terwijl hij dit soort eergeweld min of meer als onvermijdelijk beschouwde,
stond Schele zeer vijandig tegenover het zijns inziens onchristelijke duel-
leren. ‘Junge leute lernen sich huten von solche duellen’, schreef hij na het
sterven van Wennemar Ripperda. Wanneer uitdagingen werden gedaan,
moesten dienaren of andere goede lieden de kwestie tot een oplossing pro-
beren te brengen en voorkomen dat er doden vielen:
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Ein soldat sol vor seinem feind unverzagt fechten und sterben, lieber als mit schande
und unehr sich fristen; aber solche liederliche duellen behören nit zugelassen zu wer-
den.107

Als men dan toch wilde vechten, aldus Schele, dan behoorde het toedie-
nen van steken en het uitwisselen van pistoolschoten te worden verboden
en diende men zich te beperken tot het toebrengen van een schram. Ver-
reweg de meeste edelen deelden deze gevoelens. Een weduwe die in 1651
een zoon tijdens een duel in Zwolle verloor, maakte diens tegenstander en
zijn handlangers uit voor ‘moerdenaers en moerdenaersvolck’ – niet ver-
rassend uiteraard gezien het verlies dat zij net had moeten lijden.108 Ook
de kerkelijke en wereldlijke autoriteiten zouden zich bij herhaling tegen
het gebruik keren. In 1612 al werd in de kerkenraad van Zutphen de klacht
naar voren gebracht dat er sinds enige tijd door officieren uit het garnizoen
werd geduelleerd.109 Vanaf de jaren zestig van de zeventiende eeuw was het
duel een jaarlijks terugkerend onderwerp in de remonstranties van classes
en synoden aan de gewestelijke landdagen.110 Ridderschap en Steden van
Overijssel hadden in 1660 Gedeputeerde Staten zelfs al opdracht gegeven
de Hollandse plakkaten tegen het duel aan een onderzoek te onderwerpen
en ook een ontwerp-plakkaat voor Overijssel op te stellen – een resolutie
die mogelijk verband hield met een dreigend duel tussen twee riddermati-
gen over de vervulling van een commissie.111 Maar evenmin als in Gelder-
land of Drenthe zou in het Oversticht ooit een dergelijk plakkaat worden
afgekondigd.112

Ondanks de vrij algemene afkeuring bleef het duel de hele zeventiende
eeuw aantrekkingskracht uitoefenen op sommige jonge edellieden die hun
persoonlijke moed en mannelijkheid wilden bewijzen en tegelijkertijd de
autoriteit van ouders, kerk en staat wensten uit te dagen. Het waren vrij-
wel uitsluitend adellijke studenten en officieren die zich aan deze vorm
van heroïsche autonomie overgaven, veelal tot verdriet van hun oudere,
meer bedaarde familieleden. De dood van de jonge Staatse kornet Hen-
drik Schimmelpenninck van der Oije in 1639 na een ‘duel a cheval’ met een
andere Gelderse edelman bij Philippine in Zeeuws-Vlaanderen zal door
zijn verwanten niet als een heldendood zijn gezien. Schimmelpennincks
vader wist te bewerken dat inmiddels door de autoriteiten ingewonnen
kondschappen werden verbrand. De naam van de ‘moordenaer’ werd ze-
venentwintig jaar later echter wél opgetekend in de familiegenealogie, ken-
nelijk opdat diens daad niet uit het geheugen van toekomstige generaties
verdween.113 Het duel zou ook in latere jaren sporadisch slachtoffers blij-
ven maken onder studenten en jonge officieren. Niet zelden ging het om
telgen uit de meest vooraanstaande families binnen de adellijke gemeen-
schap. Hendrik van der Capellen, officier in Deense dienst en jongere zoon
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van de kroniekschrijver, stierf in 1662 nadat hij in de buurt van Hamburg
in het krijt was getreden.114 In het voorjaar van 1669 werd de hoge Staatse
officier Robert van Ittersum tot Noorddeurningen in de buurt van Maas-
tricht gedood tijdens een tweegevecht met een Franse markies.115 De stu-
dent Floris Volkier Sloet, zoon van een van de rijkste edelen van Vollen-
hove, overleed in 1673 in Heidelberg, ook na een duel.116 Frederik Hendrik
graaf van Limburg Stirum stak in 1705 in Utrecht op zestienjarige leeftijd
tijdens een duel zijn twee jaar oudere achterneef Maximiliaan Emanuel
van Limburg Stirum dood (nadat hij daarvoor door deze verre neef ‘op de
beck geslagen’ was).117 Hij moest vluchten, maar zag zich enkele jaren later
al weer benoemd tot cornet in een compagnie van de prinselijke garde. Dat
hij zo snel weer in genade werd aangenomen, tekent wel dat er geen sprake
was van een consequente bestraffing van adellijke duellisten – ondanks
alle dreigementen dat er zonder onderscheid van rang zou worden opge-
treden. Tegenover gewone soldaten bestond er doorgaans heel wat minder
clementie. In 1605 werd een Staatse soldaat op een kanon gezet en de lucht
in geschoten, nadat hij als ‘autheur’ van een duel was aangewezen.118

4 · g e w e l d e n m o t i e f

Vrijwel alle edelen die in een opwelling tot gewelddadig optreden overgin-
gen, verdedigden hun daad naderhand met een beroep op hun gekwetste
adellijke eer. Seyno van Dorth was naar eigen zeggen zijn vechtpartij in
Nijmegen met de dienaar van graaf Frederik van den Bergh begonnen na
een lompe provocatie van iemand van lage geboorte, die groot rumoer on-
der de aanwezigen had doen ontstaan. Van Dorth had vervolgens naar zijn
opponent geroepen dat hij een ‘onbescheemder, boeff ende moetwilliger’
was en dat hij zijn hoogmoed nog wel zou berouwen als ze elkaar ergens
anders zouden tegenkomen. Toen deze antwoordde dat ze het dan maar ter
plekke moesten uitvechten en tegelijkertijd een blinkend mes te voorschijn
haalde, restte Van Dorth ter verdediging van zijn lichaam en zijn adellijke
eer niets anders dan de uitdaging aan te nemen. Hendrik van Westerholt
bediende zich van een vergelijkbare rechtvaardiging voor de doodslag die
hij in 1636 pleegde op tiendpachter Engelbert Daniëls na een ruzie over de
inning van tienden. Het slachtoffer had er geen rekening mee gehouden tot
wie hij sprak en een brutaal antwoord op een vraag van Van Westerholt ge-
geven, waarna deze zijn degen had getrokken om ‘geen affront te lijden’.119

Ook als het geweld zich tegen standgenoten richtte, rechtvaardigden ede-
len hun optreden doorgaans met een verwijzing naar hun eer. ‘Sijnt gij
de voegel die na mijn ampt staat? So staet gij nae mijn eere’, beet Unico
Ripperda bij de Deventer brug Hendrik van Ittersum toe, vlak voordat de
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twee met elkaar in gevecht raakten.120 Derk van Keppel tot Oolde verwees
in 1617 eveneens naar zijn eer, toen hij zich moest verdedigen voor zijn al
eerder genoemde gewelddadige optreden van zeven jaar daarvoor tijdens
de pinksterdagen tegen Lambert van Twenhuysen. Hij verklaarde dat Van
Twenhuysen hem had geprovoceerd door hem, terwijl hij op het dak zat,
toe te schreeuwen

dattet well een ongodtlick ende versmadelick werck van een edellman wass op eenen
pinxtermaendach […] op eenen strodack te klimmen ende Sijn Ed. handen in deckers
ende buiren werck te slaen.

Onmiddellijk na dit affront was Van Keppel van het dak gesprongen en
was de vechtpartij ontstaan waarbij Van Twenhuysen een oog was kwijt-
geraakt.121

In het geval van impulsief eergeweld was het als gezegd zeer goed mo-
gelijk dat naast de belediging van het moment allerlei oude persoonlijke of
familiale ressentimenten van invloed waren. Er is bijvoorbeeld nauwelijks
iets bekend over de verhouding tussen Derk van Keppel en Lambert van
Twenhuysen voorafgaand aan hun vechtpartij, maar het is denkbaar dat zij
al langer in een getroubleerde relatie tot elkaar stonden. Ook sluimerende
standstegenstellingen konden tijdens een geweldsuitbarsting naar boven
komen. Voordat Willem van Haersolte in 1593 tijdens de al gememoreerde
Hattemse bijeenkomst tussen adel en stadsbestuur met kandelaars was
gaan gooien, waren er tussen de jonkers en magistraat woorden gevallen
over de adellijke belastingprivileges en had een van de magistraatsleden be-
weerd dat het aan de stad was te danken dat de edellieden de bewoners van
het omliggende platteland nog niet aan zich hadden kunnen onderwerpen
(‘in den eigendomb gebracht’), zoals elders op de Veluwe al wel was ge-
beurd. Ook was een eerder op de landdag gedane beschuldiging weer op
tafel gekomen, als zou Van Haersoltes vader tijdens het uitzetten van een
belasting voor 60 gulden aan wijn hebben verteerd.122 Het eerste punt was
een ernstige provocatie van de adellijke standseer, omdat de adel zichzelf
juist als natuurlijke beschermheer van de boerenbevolking presenteerde.
De laatste beschuldiging raakte eveneens een gevoelige kwestie, want de
hoogte van de drink- en vacatiegelden voor edelen tijdens belastinguitzet-
tingen en statenvergaderingen vormde al langer een punt van stedelijke
adelskritiek, en zou dat ook later blijven. Dezelfde kritiek valt te bespeuren
in een reeks opeenvolgende incidenten die zich op 22 en 23 februari 1660
tussen een groep opgeschoten jonge edelen en Enschedese gemeenslieden
voordeden. De gewelddadigheden begonnen hier nadat de gemeenslieden
zich hadden beklaagd over het drinkgelag dat de dienaren van de jonkers
tijdens de keurmaaltijd op kosten van de stad aanrichtten. De jonkers had-
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den zich bovendien uitdagend gedragen en de stadstrommel afgepakt.123

Had het er aanvankelijk nog op geleken dat de ongeregeldheden in een
overwinning voor de edelen zouden eindigen – op de eerste avond, na de
eerste vechtpartijen, had een van de jonkers in de stadsherberg aan ieder-
een die maar wilde kijken, de afgebroken punt van zijn degen laten zien en
luid verkondigd dat de gemeenslieden uit angst hadden gepiept als muizen
en geblaft als honden – uiteindelijk eindigde de confrontatie in een grote
nederlaag voor hen en werden zij door gewapende Enschedese burgers on-
der het lossen van geweerschoten uit de stad verdreven.

Terwijl de inzet van eergeweld tegen niet-edelen meestal het herbeves-
tigen van de adellijke autoriteit en de standsongelijkheid tussen de partijen
was, gingen confrontaties met standgenoten doorgaans om het overbluf-
fen van de andere partij, het publiekelijk betonen van moed en het vast-
stellen van de pikorde. Een uitgesproken voorbeeld hiervan is een straat-
gevecht dat zich in 1665 in Harderwijk afspeelde tussen de jonge edelen
Gerhard Kreynck en Joost Hendrik Nagell, waarbij laatstgenoemde zou
komen te overlijden. Het gevecht leidde tot grote opschudding, omdat Na-
gell als oudste zoon voorbestemd was zijn vader op te volgen in het bezit
van de havezate Ampsen bij Lochem.124 De aanleiding voor de dodelijke
steekpartij was niet helemaal duidelijk. Het zou om een vrouw zijn gegaan.
Zeker is dat Kreynck zich na een drinkgelag met andere jonge edelen in
zijn eer gekrenkt had gevoeld en vervolgens had geweigerd een handrei-
king van Nagell te aanvaarden. Kreynck bracht de dodelijke steek toe nadat
Nagell hem had vernederd door hem met de platte kant van zijn rapier ach-
ter op het hoofd te slaan.125 Ook vlak voor een vechtpartij op 11 april 1673
in Leeuwarden had een van de ruziezoekers nog een verzoenend gebaar
gemaakt, maar was escalatie uiteindelijk toch onvermijdelijk. Tijdens een
officierenmaaltijd in de Friese hoofdstad had kolonel Unico Ripperda ruzie
over de verkoop van een paard gekregen met ritmeester Herman Schaep,
die net als hij uit Overijssel kwam. Die ruzie werd met een theatraal ge-
baar bijgelegd: de twee stelden samen een akte op, waarin zij elkaar be-
loofden dat de eerststervende aan de langstlevende een paard van honderd
ducaten zou nalaten. De akte ging vervolgens het gezelschap rond, zodat
de aanwezigen de overeenkomst met het plaatsen van hun handtekening
rechtsgeldig konden maken. Op een bepaald moment raakte het stuk zoek
en begon Ripperda stennis te schoppen. Hij vroeg verschillende tafelgeno-
ten of zij het misschien achterover hadden gedrukt. Terwijl sommigen zich
haastten om hun onschuld te betonen, beschouwde Philipp Ernst graaf
van Sayn-Wittgenstein-Homburg alleen het stellen van de vraag al als een
belediging. Hij antwoordde dat Ripperda hem kennelijk voor een schelm
en dief aanzag en herhaalde die opmerking nog een of twee keer. Daarmee
verziekte hij de sfeer behoorlijk. Toen hij even later probeerde het weer
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bij te leggen met Ripperda en hem een glas wijn aanbood, weigerde deze
echter in te gaan op het verzoenende gebaar. In plaats daarvan gooide hij
een bierglas in Wittgensteins gezicht leeg. Er ontstond een handgemeen,
waarbij de graaf dusdanig in zijn lijf werd gestoken dat ‘het vet uuthingh’.
Hij wankelde, viel onder het uitspreken van de woorden ‘O Ripperda, o
Ripperda’ neer en gaf de geest.126

Waarom dezelfde vraag door de ene edelman niet en door de ander
wél als beledigend werd gezien, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk was
er eerder al het een en ander voorgevallen tussen Ripperda en Sayn-Wit-
tgenstein, misschien maakte het standsverschil dat de geboren graaf de
opmerking van de riddermatige Twentse edelman zo hoog opnam. Terwijl
hij, de graaf dus, meende dat hij met zijn opmerking en het aanbieden van
een glas wijn de oude status quo weer had hersteld, was voor Ripperda de
vernedering waarmee hij op zijn plaats was gezet, kennelijk diep genoeg
om te grijpen naar een bierglas, en even later naar een wapen.

5 · g e w e l d  e n  b e s c h av i n g

Aan het einde van de zestiende eeuw behoorde een hoge mate van fysieke
geweldsbereidheid tot de min of meer vaste bestanddelen van het gedrags-
repertoire van de Oost-Nederlandse adel. In het midden van de zeven-
tiende eeuw echter waren bepaalde vormen van eergeweld helemaal of
vrijwel helemaal verdwenen, was het geweldsniveau aanmerkelijk gedaald
en werd adellijk eergeweld in brede kring – nu ook onder veel edelen zelf

– als onacceptabel gezien. Deze veranderende mentaliteit valt af te leiden
uit getuigenverklaringen die luitenant Otto de Rode verzamelde tegen de
gebroeders Wolter en Joost de Rode van Heeckeren. Op 1 juli 1650 liet hij
drie mannen ondervragen over uitlatingen van een dronken boer. Deze
boer zou na de gewelddadige achtervolging door Lochem onder meer het
volgende hebben verklaard in Bredevoort:

Sijn dat heeren die ons bouren ende het landt sullen regieren ende sulcke dingen be-
horen te straffen, die sij selffs doen? Daerbij voegende: die luyden behoorde man van
haere ampten te setten.

Op verschillende plaatsen en tijden zou de boer dit soort opruiende uit-
spraken hebben gedaan. Zo werd hem ook de volgende bedreiging in de
mond gelegd:

Ick bin maer eenen plompen bour, maer ick segge datt sij alss schelme ende moor-
denaers hebben gedaen. Ick wolde well eenen van haer mett mijn kuse voor den kop
slaen, all waere het den heer van Ruerlo selffes.
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Een getuige bevestigde onder ede dat deze uitspraken daadwerkelijk wa-
ren gedaan, al beweerde hij de zinsneden over het ontzetten van edelen uit
hun ambten en het dreigement aan het adres van de heer van Ruurlo niet
te hebben gehoord.127 Het is opmerkelijk dat Otto de Rode van Heeckeren
de opmerkingen van de dronken boer voor het gerecht bracht in zijn po-
ging om Wolter en Joost de Rode van Heeckeren veroordeeld te krijgen
voor hun aanslag op zijn leven. Klaarblijkelijk rekende hij er op dat kanse-
lier en raden publiek geweld onverenigbaar achtten met de aanspraak van
edelen op deelname aan de landsregering en het gedrag van de broers be-
schouwde als een bedreiging voor de maatschappelijke orde.

De verschillende vormen van adellijk eergeweld namen niet gelijktijdig
in kracht en betekenis af. Private oorlogvoering waarbij edelen hun toe-
vlucht zochten tot het inhuren van kleine benden soldaten of voor eigen
gebruik Staatse dan wel koningsgezinde troepen inzetten om een conflict
te beslechten of een vrouw te schaken, stierf aan het begin van de zeven-
tiende eeuw uit. De laatste formele belegering van een kasteel vond in 1633
rond huis Bergh plaats. Deze onderneming is overigens vooral te beschou-
wen als een exuberante vorm van adellijk machtstheater en veel minder
als een serieuze poging het huis ook daadwerkelijk te bestormen. In de
tweede helft van de zeventiende eeuw (en daarna) vonden weliswaar nog
verscheidene schakingen plaats, maar dit gebeurde niet meer met geweld
en altijd met toestemming van het meisje. Andere geweldsvormen was een
wat langer leven beschoren. De competitie om politieke macht en amb-
ten kende rond 1650 naast veel verbale agressie nog eenmaal een bloedige
eruptie. Maar in de beschieting van Hasselt speelden stedelijke rivaliteiten
waarschijnlijk een veel grotere rol dan adellijke eergevoelens en men zou
zelfs kunnen stellen dat tijdens de Overijsselse factietwisten in de jaren
vijftig en zestig de virulente haat tussen de cabalen – de ongekende felheid
waarmee de pamflettenoorlog werd gevoerd, laat zien hoe hoog de emo-
ties hier opliepen – tot verrassend weinig bloedvergieten leidde.

Impulsief eergeweld kwam als gezegd het vaakst voor. Maar ook deze
vorm van adellijk geweld vertoonde al vroeg in de zeventiende eeuw een
dalende tendens. Die neergaande lijn valt te bespeuren in de al genoemde
remissieboeken van het Hof van Gelre en Zutphen. Aan de hand van deze
registers valt af te leiden dat het aantal remissies aan edelen wegens dood-
slag vanaf het einde van de zestiende eeuw een sterke daling vertoonde,
niet alleen in absolute zin, maar ook in verhouding tot de remissies die
aan niet-edelen werden verstrekt. Voor de jaren 1601-1620, toen het Hof
maar liefst 141 gratiebrieven deed uitgaan, vermelden de registers nog
slechts 3 aan edelen verleende remissies, en in de periode 1621-1640 zelfs
geen enkele. Ook de richting van het adellijke geweld lijkt zich te hebben
gewijzigd. Van het geringe aantal van 4 tussen 1641 en 1700 aan edelen uit-
gegeven remissies hadden er 3 betrekking op doodslagen die tegen stand-
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genoten waren begaan. In de jaren 1561-1620 was daarentegen slechts een
kleine minderheid van de slachtoffers van adellijk eergeweld zélf van adel
geweest. Hoe voorzichtig we ook met de interpretatie van deze lage cijfers
moeten zijn, zij lijken niet alleen te suggereren dat het adellijke geweld in
de zeventiende eeuw sterk is afgenomen, maar ook dat het in toenemende
mate werd gereserveerd voor de vaststelling van eer en reputatie tussen
standsgelijken. Andere vormen van eergeweld verdwenen meer en meer
naar de periferie (ook in letterlijke zin) van de adelswereld.128

Het is verleidelijk de marginalisering van het adellijke geweld in de ze-
ventiende eeuw te beschouwen tegen de achtergrond van het zogeheten
‘civilisatieproces’ van Norbert Elias, een these die vooral in de laatste de-
cennia van de vorige eeuw invloedrijk was in historische kring. De grond-
slag daarvan vormt Elias’ studie Die höfische Gesellschaft over de vermeende
beschavende invloed van het hofleven te Versailles op de Franse adel on-
der Lodewijk xiv. De these heeft inmiddels veel kritiek gekregen, onder
meer vanwege de verwaarlozing van de rol van recht, gewoonte en religie
bij het beteugelen van adellijk geweld, en is bovendien sowieso moeilijk
over te hevelen naar de Republiek als gevolg van de betrekkelijk margi-
nale positie van het stadhouderlijk hof.129 In hoeverre de introductie van
Franse politesse altijd en overal een matigende invloed had op de adellijke
geweldsbereidheid, valt overigens te betwijfelen. Nieuwe hoffelijkheidsre-
gels vormden immers veelal ook een nieuwe bron voor conflicten, en wel
in de zin dat ieder voorval waarbij te weinig respect werd betoond als een
aanval op iemands eer kon worden beschouwd.130 Soms wist men te voor-
komen dat een kwestie uit de hand liep door publiekelijk de honnêteté van
een opponent te bevestigen.131 Meermaals echter bleek de aantijging dat
een edelman zich niet als een cavalier gedroeg, aanleiding genoeg voor de
beschuldigde om een degen te trekken of een klap uit te delen.

Toch is het onloochenbaar dat zich in de mentale constellatie van de
Oost-Nederlandse adel gedurende de zeventiende eeuw veel wijzigde. In
het bijzonder de hoge waardering voor impulsiviteit en overmaat en de
verheerlijking van heroïsche autonomie zijn geleidelijk aan onder invloed
van nieuwe culturele en religieuze idealen naar de achtergrond gedrongen.
Deze veranderende adellijke mentaliteit weerspiegelde zich niet alleen in
een vermindering van impulsief eergeweld, maar ook in een daling van
voorheen wijdverspreide verschijnselen als concubinaat en bastaardij, die
eveneens een vast bestanddeel van het traditionele adellijke gedragsreper-
toire vormden. Heel belangrijk voor deze mentaliteitsverandering waren
de opkomst van neostoïcijnse noties met betrekking tot zelfbeheersing,
matiging, staatsdienst en rationaliteit, en in het verlengde daarvan het
offensief dat vooral de Gereformeerde Kerk in de eerste decennia van de
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zeventiende eeuw lijkt te hebben gevoerd tegen in haar ogen onchriste-
lijke elementen van de traditionele adelscultuur.132 Ook in meer positieve
zin probeerden predikanten adellijke mores te hervormen. De Zwolse
dominee Everhardus Schuttenius publiceerde in 1629 Den christelicken rid-
der. Seer nut ende profytelick voor alle staten ende standen der menschen. Hoewel
Schuttenius zich, zoals de ondertitel al aangeeft, niet specifiek op edelen
richtte, maakte hij wel doorlopend gebruik van metaforen die aansloten
op hun leefwereld. Het werk was opgedragen aan prins Frederik Hendrik
en opende met kopie van een door de Overijsselse gedeputeerde ter Staten-
Generaal ondertekend octrooi voor de drukker. In Den christelicken ridder
betoogt Schuttenius dat een christelijk krijgsman niet alleen de strijd dient
aan te binden met zijn lichamelijke vijanden, maar vooral met de geeste-
lijke: de duivel, de wereld, de lust.133 Het boek bevat onder meer hoofdstuk-
ken over huichelarij, woede en haat. Ook vaart Schuttenius uit tegen het
overdreven, valse eergevoel dat in hovaardij besloten ligt:

Wat dan aengaet het eerste, te weten, hoedanich de hooverdye in haer nature ende van
haer selfs sy, so isset, dat wyse bequaemlijc aldus beschrijven konnen, datse een opge-
blasene ende onmatige inbeeldinge ende begeerlicheyt haers eygen, ofte eens anderen
eere sy, dat is te seghen, ofte datse in haer eygen eere braveert ende hoogmoedigh is,
ofte datse eens anderen eere ende eerlijcheyt steele ende neemt.134

‘Kinderen Gods’ van Schuttenius’ bekende tijdgenoot Jacobus Revius richt
zich wél specifiek tot de adel. Het gedicht doet een moreel beroep op edel-
lieden zich meer te bekommeren om hun hemelse heil:

Siet aen de edelluy hoe breet datse gaen weyen
Om vant gemeene volck oogschijnlijck haer te scheyen,
Haer seden, hare dracht van maecsel en van stof,
Hoe’t slingert na den staet, hoe ’t wappert na het hof:
O Christenen, die God selfs uwen Vader hetet
En van soo hogen stam met woorden u vermetet,
Sydy hetgeen ghij segt, ey, scheydt u door de daet
Vanden gemeynen hoop en van des werelts saet;
Of anders, ick bevrees dat ijdel is u roemen
En u voor Gods gericht te swaerder sal verdoemen.135

Het waren niet alleen gereformeerde predikanten die opriepen tot zelfdis-
ciplinering, zelfonderzoek en zelfkennis. In 1605 vestigde de boekverkoper
en piëtistische dichter Zacharias Heyns zich in Zwolle, waar hij drukker
van de Staten van Overijssel werd en tevens verschillende stichtelijke em-
bleembundels en andere moralistische werken van eigen hand liet druk-
ken. Net als Schuttenius, met wie hij bevriend was, schreef hij voor een
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algemeen publiek.136 Sommige van zijn gedichten en embleemraadsels
bevatten echter lessen die vooral edelen een spiegel lijken voor te houden.
Weg-wyser ter salicheyt uit 1629 bijvoorbeeld bevat tal van spotwapens op
aristocratische ondeugden, bijvoorbeeld een pauw met opstaande veren
(het wapen van de ‘Hovaardij’).137 Het titelblad van hetzelfde werk toont
met zwaarden omgorde zuiplappen die door de poort van het ‘ongebon-
den leven’ treden, terwijl door de poort van ‘Godes wille’ vromen de zalig-
heid binnenstappen. Ook Heyns’ Emblemata moralia uit 1624 bevatten tal
van morele lessen. Onder het opschrift ‘Den onderdanen spaert met vlijt.
Doch die hoovaerich zijn bestrijt’ staat een gedicht dat edelen en vorsten
tot een zekere compassie met hun onderzaten vermaant en hun de leeuw
als voorbeeld van een edel gemoed stelt:

61. Titelblad van Den
christelicken ridder
van de Zwolse predikant
Everhardus Schuttenius
uit 1628 (Universiteits-
bibliotheek Amsterdam,
Bijzondere Collecties)
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De leeuw de stercke leeuw wiens edele ghemoet,
Den overwonnen man gheen leet noch hinder doet,
Deurscheurend’ het ghedrangh van die hem overvallen,
Syn cracht en macht betoont int midden van hun allen:
Soo doet een oprecht Heer, een Koning ofte Vorst,
Die nae ’t onnoosel bloet der zyner niet en dorst,
Hoe wel te recht hem ’t swaert gegeven is in handen,
Syn ondersaten spaert en straffet zyn vyanden.138

In zijn huis ‘De drie hooftduechden’ in Zwolle ontving Heyns regelmatig
Overijsselse edelen als tafelgasten, zo valt af te leiden uit de opdrachten
die hij zijn bundels meegaf. In gesprekken met hen zal hij de christelijke
deugden (geloof, hoop en liefde) boven de oude kardinale deugden heb-
ben geplaatst en de waarde van zelfkennis hebben benadrukt (wie zichzelf
leert kennen, keert alle dingen ten beste; luidt een van zijn motto’s). In een
opdracht uit 1625 aan Johan van Rechteren, heer van Almelo, schrijft hij
te hebben gemerkt dat Van Rechteren ‘het nieuwe’ goedaardig aanneemt.
Heyns plaatst zichzelf ten opzichte van de edelman in een dienende rol
en vergelijkt zichzelf met de arme arbeider die in een vita van Plutarchus
de Perzische koning Artaxerxes, hoog te paard zittend, te drinken gaf. In
het geval van Van Rechteren lijkt het aanbieden van het nieuwe geestelijke
vocht de driften van de man niet te hebben kunnen onderdrukken: negen
jaar later beging hij in dronkenschap een doodslag.

Een belangrijke aanwijzing voor een daadwerkelijke verandering in de
adellijke mores vormt de resolutie die de Overijsselse landdag op 14 maart
1610 aannam tegen het verschijnen van ‘doodslagers’ in de statenvergade-
ring. Een jaar later namen Ridderschap en Steden een resolutie aan die zich
niet alleen tegen hen richtte, maar ook tegen het toelaten in hun midden
van echtbrekers en lieden ‘met andere enorme delicten behafftet sijnde’.
Was het voordien gebruikelijk dat edelen die manslag of echtbreuk hadden
gepleegd, toegang bleven houden tot de landdag, voortaan werden zij ge-
weerd zolang zij hun naam niet wisten te zuiveren.139 Wellicht was de reso-
lutie een initiatief van de steden, maar de ridderschap verzette zich er zeker
niet tegen en toen in 1622 een formeel reglement op de admissie in de rid-
derschap werd aangenomen, kreeg de bepalingen van 1610 en 1611 daarin
ook een plaats.140 Enkele jaren daarvoor had zich mede onder druk van
rechtzinnige predikanten het meest spraakmakende adellijke schandaal
uit de zeventiende-eeuwse geschiedenis van het Oversticht voorgedaan: de
al genoemde verwijdering van de Twentse drost Unico Ripperda van de
landdag na een door een standgenoot in volle vergadering uitgesproken
beschuldiging van echtbreuk. Met die demissie werd de machtspositie van
de op een na machtigste man van het gewest (althans ogenschijnlijk) op
morele overwegingen gebroken.
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Ripperda was overigens zeker niet de enige edelman die op grond van
de resolutie van 1610 moest vertrekken. Tot 1647 zagen in het Oversticht
zeker vier adellijke ‘doodslagers’ zich de toegang tot de ridderschap ont-
zegd, terwijl meerdere edelen om andere redenen van morele aard de ad-
missie werd onthouden. In de tweede helft van de zeventiende eeuw echter
weerde de landdag voor zover bekend geen enkele edelman meer uit haar
midden, wat als een aanwijzing voor een verandering in de adellijke ha-
bitus is op te vatten.141 Een vergelijkbare ontwikkeling deed zich voor in
de statenvergaderingen van Drenthe en het Kwartier van Zutphen, waar
weliswaar geen formele resoluties tegen ‘doodslagers’ werden genomen,
maar ook niet langer plaats was voor edelen die zich aan ernstige vergrij-
pen hadden schuldig gemaakt. In de tweede helft van de zeventiende eeuw
hoefden de ridderschapscolleges ook hier geen edelen meer op grond van
een begane doodslag uit hun midden te houden of te verwijderen.142

Deze mentaal-culturele ontwikkelingen zijn niet los te zien van de beëin-
diging van de oorlog op het Oost-Nederlandse platteland, het herstel en
vervolgens de verdere uitbouw van de politieke en juridische structuren
en de inpassing van de riddermatige adel in het staatsbestel van de Repu-
bliek. Hierdoor konden zich tradities van ambtsvervulling en dienst aan de
staat vormen en zouden bovendien – vooral na 1700, in een latere fase dus

– verscheidene families door huwelijken buiten het eigen gewest worden
opgenomen in een zich vormende nationale elite. Mede door de voortdu-
rende oorlogvoering en de gedwongen, soms decennialange, afwezigheid
van vele riddermatige geslachten uit de ridderschapscolleges tijdens de Op-
stand duurde het echter betrekkelijk lang voordat etatistische denkbeelden
zich konden doorzetten.

Een breekpunt lijken de eerste decennia van de zeventiende eeuw te
hebben gevormd, in het bijzonder de jaren van het Twaalfjarig Bestand
(1609-1621). Het opschorten van de oorlogshandelingen bracht niet alleen
een pacificatie van het platteland en de terugkeer van de meeste adellijke
families in de statenvergadering met zich mee, maar bood ook de moge-
lijkheid tot het nemen van disciplinerende maatregelen. Het is geen toe-
val dat juist in deze jaren in Overijssel resoluties tegen ‘doodslagers’ op de
landdag werden genomen en in Gelderland enkele belangrijke processen
gevoerd tegen de fysieke intimidatie van ingezetenen van hoge heerlijkhe-
den door hun heer. In een proces dat een molenaar in 1609 voor het Hof
van Gelre wegens mishandeling aanspande tegen Derk van Dorth, heer
van Rosendael, sprak de momber van het Hof zijn bezorgdheid uit dat, in-
dien het edelen werd toegestaan hun huislieden zonder vorm van recht te
mishandelen, de onderzaten van deze heren zouden worden overgeleverd
aan een Westfaalse slavernij:
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dat indien den heren toegelaten is om oirsaken de huysluyden also bloedich te tracte-
ren, lijff ende leven te benemen sonder forme van recht te observeren, so solde Uwer
Ed. ende G. ondersaten onder particulire heren woenende, geëxponeert sijn derselver
moetwil, gewelt ende overlast ende in een staet sijn die haer beswaerliker solde wesen
als enige Westphaelsche slavernye, waerbij nochtans die huysluyden hier te lant im-
mers t’meeste deel niet en sijn te vergeliken, noch te exposeren, hebbende mit haer
goet ende bloet, niet min als hare heren die vrijheit des vaderlants verdediget ende ver-
kregen.143

Het verweer van de heer van Rosendael tegen de ‘vuyle, opsettighe quade
menschen’ vond geen weerklank bij het Kanselier en Raden.144 Hij werd
veroordeeld tot een geldboete en tot het betalen van de chirurgijnskos-
ten van de klagende partij. De morele afkeer die uit de woorden van de
momber lijkt te spreken, suggereert dat aan het begin van de zeventiende
eeuw de oostelijke gewesten van de Nederlanden in mentale zin verder af
kwamen te liggen van Westfalen, waar de adellijke machtsuitoefening zich
door een hardvochtigheid kenmerkte die in de Republiek als een schrik-
beeld gold.145

Tussen het midden van de zestiende en de late zeventiende eeuw is het ge-
loof in de uitoefening van geweld als adellijk prerogatief en machtsinstru-
ment dus geleidelijk naar de grenzen van de adelswereld verdrongen. Deze
veranderingen in de mentale constellatie van de Oost-Nederlandse adel
deden zich echter niet abrupt, noch overal gelijktijdig voor, en zij zetten
zich al evenmin volledig door. Aan het stadhouderlijke hof van Willem iii
heerste een libertijnse seksuele moraal en werd met enige regelmaat gedu-
elleerd. Hetzelfde gold voor het Staatse leger, waarin veel jonge edelen een
officiersloopbaan zochten.146 Door de opbouw van een groot staand leger
in het laatste kwart van de zeventiende eeuw bleven martiale denkbeel-
den bovendien hun relevantie behouden in de adellijke zelfdefiniëring.147

De grote Europese oorlogen die de Republiek vanaf 1672 vocht, zouden
een bloedoffer van de Oost-Nederlandse adel eisen: tussen 1690 en 1708
sneuvelden ten minste dertien leden van de Overijsselse ridderschap op
het slagveld, voor het overgrote deel in de Zuidelijke Nederlanden.148 In het
Kwartier van Zutphen hadden officieren weliswaar geen toegang tot de rid-
derschap, maar ook hier oefende het Staatse leger een grote aantrekkings-
kracht op jonge edelen uit. Voor families die door mesalliances of schulden
de toegang tot de landdag verloren hadden, was legerdienst veelal de enige
mogelijkheid om een leven met adellijke uitstraling te leiden. Dat was bij-
voorbeeld het geval voor de vijf zonen van Wigbold de Rode van Heec-
keren tot Diepenbroek. Doordat hun vader een niet-adellijke vrouw had
getrouwd, maakten zij geen kans op toelating in de kwartiersridderschap.
Alle vijf traden zij aan het begin van de achttiende eeuw in Statendienst;
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twee van hen betaalden daarvoor met hun leven, twee anderen kwamen
als gevangene in Spanje terecht.149

Het adellijke eerbegrip heeft dan ook, al dan niet verbonden met ver-
schillende aspecten van geweldsuitoefening, altijd een autonome kern be-
houden, en wel in de zin dat het domein van eer in het bewustzijn van
veel edelen in laatste instantie onttrokken bleef aan de tussenkomst van de
staat.150 Vooral hoge edelen, heren van hoge heerlijkheden, officieren en
jonkers die zich aan de rand van de ridderschapscolleges bewogen, bleven
het moeilijk vinden om de autoriteit van de staat of wie dan ook boven
die van zichzelf te aanvaarden en gaven zich nog lange tijd betrekkelijk
makkelijk over aan eergeweld. De Van Rechterens bijvoorbeeld schuwden
ook aan het einde van de zeventiende eeuw fysieke intimidatie geenszins
in conflicten met ondergeschikten en schroomden niet om hun degens te
trekken in geschillen met standgenoten.151 Ook de katholieke Van Baers op
de Slangenburg bleven tot hun uitsterven in 1713 representanten van tradi-
tionele adellijke eernoties. Frederik Johan van Baer, luitenant-generaal in
Staatse dienst, stond bekend als een driftig man met een scherpe tong en
onbuigzame geest, die nauwelijks in staat was zich te onderwerpen aan
de bevelen van anderen.152 Verder waren het vooral de kleine plattelands-
jonkers die zich ook aan het einde van de zeventiende eeuw nog wel eens
lieten leiden door agressie en hybris, mogelijk als gevolg van de discrepan-
tie die zij moeten hebben gevoeld tussen hun eigen inbeelding en de hun
door anderen toegeschreven status. De broers Valenus en Herman van De-
len bijvoorbeeld, zonen van een aan lager wal geraakte Veluwse edelman,
werden in 1681 veroordeeld tot respectievelijk onthoofding en levenslange
opsluiting wegens doodslag.153

Juist edelen als de Van Delens lijken op het eerste gezicht de incarnatie
te vormen van het in Hollandse kringen gekoesterde beeld van de hard-
vochtige, twistzieke en cultureel achterlijke ‘kale jonker’. Het is echter
vruchtbaarder om hun positie te beoordelen vanuit het perspectief van
hun marginaliteit en obscuriteit. Kort voor hun terechtstelling wisten zij
te ontsnappen, een van de twee zou ongehuwd in het buitenland zijn over-
leden154 – als een schaduw van een ver verleden en een herinnering aan de
verdrijving van geweld uit het hart van de Oost-Nederlandse adelscultuur.
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I V

Het recht van de jacht

1 · h e r m a n k i p s b e e n

Rond het middaguur van de 17e november 1685 was de Twentse edelman
George Maximiliaan baron van Heiden met drie knechten aan het jagen in
de buurt van zijn havezate Ootmarsum, een voormalige commanderijwo-
ning van de Duitse Orde, toen hij enkele inwoners van het gelijknamige
stadje tegen het lijf liep. Twee van hen moet hij onmiddellijk hebben her-
kend. Het waren Jan Cremer en Herman Kip, mannen met wie hij nog een
oude rekening te vereffenen had. Jaren eerder was een andere toevallige
ontmoeting van Van Heiden en een jongere broer met een groep Ootmar-
sumse jagende burgers, waaronder Cremer en Kip, volledig uit de hand
gelopen. Een heftige woordenwisseling tijdens die ontmoeting was uit-
gemond in een diepe vernedering voor de Van Heidens, nadat de burgers
erin waren geslaagd een geweer van de broers af te pakken. Pas twee jaar
later hadden zij zich bereid getoond het wapen terug te geven, dat zij al
die tijd op het stadhuis als een trofee in bewaring hadden gehouden. Daar-
voor was een dreigement van de drost van Twente nodig geweest, en een
adellijke wraakactie waarbij twee Ootmarsumse geweren in beslag waren
genomen en een hond was doodgeschoten.1

Nu Van Heiden bij toeval Jan Cremer en Herman Kip opnieuw ont-
moette en in de gaten kreeg dat zij jachtgeweren bij zich droegen, barstte
hij in woede uit. De twee burgers probeerden nog het vege lijf te redden
en zich uit de voeten te maken, maar de baron zette met zijn knechten en
een grote Engelse dog de achtervolging in. Het gezelschap kreeg Herman
Kip te pakken in de buurt van het Ootmarsumse gasthuis. Terwijl twee
knechten zijn geweer vasthielden, bewerkte hun heer hem met een knots
dusdanig dat hij in elkaar zakte. Terwijl hij daar lag, zette de hond zijn tan-
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den zo diep in zijn been, ‘dat hem ’t bloedt uit de speegaten van sijn schoo-
nen is komen loopen’. Kip moest minstens een week ‘met groote smerte
en pijne’ en een ernstige beenwond het bed houden. Toen de magistraat
van Ootmarsum bij de Twentse drost Hendrik Bentinck tot Diepenheim
een klacht indiende over het in haar ogen barbaarse optreden tegen haar
medeburger, vond zij echter geen gehoor.2 De drost weigerde in te gaan
op de remonstrantie. In plaats daarvan beschuldigde hij de Ootmarsumse
burgers ervan dat zij te dicht onder de havezate van Van Heiden hadden ge-
jaagd en daarmee inbreuk hadden gemaakt op zijn jachtrecht. Jan Cremer
en Herman Kip moesten in januari 1686 voor het gericht van Delden ver-
schijnen, oordeelde Bentinck. Het duurde een jaar voordat er vonnis werd
gewezen. Jan Cremer zag zich daarbij veroordeeld tot een boete van vijftig
gulden en het betalen van gerechtskosten. Herman Kips naam werd niet
meer genoemd. Waarschijnlijk was hij al overleden.3

2 · j a c h t e n pa s s i e

De beenwond van Herman Kip kende een voorgeschiedenis die verder te-
rugging in de tijd dan het incident waarbij een stel Ootmarsumse burgers
een geweer aan de Van Heidens had weten te ontfutselen. Het jagen van
burgers in de onmiddellijke nabijheid van de havezate Ootmarsum had al
in 1630 tot onenigheid geleid.4 Ook elders in de oostelijke gewesten deed
het jachtrecht steeds opnieuw de gemoederen hoog oplopen. En dat zou
zo blijven tot aan het einde van de Republiek.

62. Het Huis te Ootmarsum in het laatste kwart van de zeventiende eeuw (grijsgewassen krijttekening,
14 × 26 cm; Musée Condé, Chantilly)
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De jacht is wel omschreven als de ziel van het landleven en jachtbuit
als een metafoor voor de patriarchale ordening van de plattelandssamen-
leving.5 Van alle adellijke privileges was het jachtrecht dan ook met de
meeste emoties omgeven. Hoewel er aan het einde van de zeventiende
eeuw door een Gelders edelman werd beweerd dat het recht om te jagen
het enige voorrecht was waarover de ridderschap nog beschikte en de aan-
spraak van steden op dit recht een nieuwigheid waarover zij zich twintig of
dertig jaar geleden nooit gedachten zouden hebben durven maken, had de
Oost-Nederlandse adel zijn gerechtigdheid tot de jacht altijd moeten delen
met anderen – in Overijssel en het kwartier van Zutphen met op het plat-
teland gegoede stadsburgers, in Drenthe met geërfde boeren.6 Gedurende
de zestiende en zeventiende eeuw werden echter verschillende groepen
uitgesloten van het jachtrecht, omdat hun staat onverenigbaar zou zijn
met de uitoefening van het edele bedrijf. In Overijssel had de stadhouder in
1550 een verbod op de jacht door boeren laten uitvaardigen.7 Vanuit adel-
lijk perspectief was de uitsluiting van minvermogenden op het platteland
legitiem en vanzelfsprekend. Elbert Antony van Pallandt rechtvaardigde
het jachtverbod van onvoldoende geërfde boeren in een verhandeling uit
1678 (of kort daarvoor) als volgt:

Veel min mach ymant solchen considerabel regael als is de jacht uyt sijn eigen hooffde
excerceeren sonder genoegsaem geërfft en gegoed te wesen. Want het seer onbillick
is dat diegeene die nyets ter werelt tot het onderhout van’t wilt contribueeren, echter

’tselve soude mogen vangen en genieten. Dat is te maeyen daer hij niet in heefft ge-
saeyt.8

In Drenthe werd in 1683 aan predikanten het recht om te jagen ontzegd,
omdat zij anders zouden worden afgehouden van hun kerkelijke plichten.
Dit verbod werd herhaald in 1702 en 1726.9 In andere gewesten vielen ver-
gelijkbare geluiden te horen. De magistraat van Zutphen ging in 1680 ak-
koord met een voorstel van de ridderschap om de meerderheid van haar
burgers hun oude recht te ontnemen – dit omdat er onder hen verschei-
dene personen waren die door zich aan de jacht te wijden hun arbeid ver-
waarloosden, hun vrouwen en kinderen tot armoede brachten en uitein-
delijk ook schade toebrachten aan de stedelijke welvaart die, zo meende
het stadsbestuur, afhankelijk was van de bloei van ambacht en koopman-
schap.10

Aan deze motivering lag de gedachte ten grondslag dat de jacht geen
profijt mocht opleveren en dat haar enige legitieme oogmerk ontspan-
ning of, zoals een edelman het eens liet verwoorden, ‘plaiser’ was.11 Het
jachtbedrijf werd dan ook een ‘nobele passie’ genoemd, en de opgejaagde
dieren heetten ‘edele beesten en vogelen’ en ‘heerenwilt’ te zijn.12 In de



251

literatuur was de verbinding van adel met jacht een terugkerend motief. In
het gedicht ‘Het Vollenhoofsche hoff’ van Jan Hermansz Krul bijvoorbeeld
wordt het stadje Vollenhove geroemd als een ‘hoff des adels’. De verleiding
om een jachtscène op te voeren is voor de dichter vervolgens niet te weer-
staan:

Ziet het adelijk geslacht
op hun tijden, op hun stonden,
met de bracken, met de honden,
in de bosschen op de jacht.13

Hoewel zeker niet alle edelen fanatieke jagers zullen zijn geweest, raakten
jacht en jachtrecht (als afgeleide van het geloof in martialiteit als de meest
oorspronkelijke adellijke deugd) het hart van hun identiteitsbesef.14 Sym-
bolen van de jacht waren overal aanwezig en zichtbaar voor iedereen, óók

63. Aeneas en Dido rijden uit voor de jacht. Mythologische voorstelling in de Didokamer van de Slan-
genburg bij Doetinchem (doek; 360 × 285 cm; G. Hoet; foto J. Lieftink)
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voor degenen nog niet aan het jachtbedrijf deelnamen of dat nooit zou-
den doen. De inboedel van de havezate Lichtenberg bijvoorbeeld bevatte
een ‘kleyn gout jaghthoorntjen’, dat een meisje uit de familie Van Laer
toebehoorde.15 Ook de vormentaal van de adellijke heraldiek bood tal
van verwijzingen naar de jacht. De Van Barmentlo’s voerden twee zwarte
jachthoorns met gouden beslag als wapen, terwijl het helmteken van de
Overijsselse Van Laers onder meer bestond uit twee aangelijnde, vanachter
het schild te voorschijn springende hazewinden.16 Wapensagen bevatten
eveneens verwijzingen naar de jacht. De Van Rhemens tekenden een sterk
verhaal op over de heer van de Leemcuile, die een ‘treffelijck wiltschut’ zou
zijn geweest en eens met één schot een hert, haas en nog een stuk wild zou
hebben weten te treffen. ‘Is om sijn correct schieten van 1 wolf en haese
gelijck door de edelen van Twickelo en van Ruitenberg vereert geworden
met de 9 oogen in sijn waepen’, zo eindigt de overlevering.17

Misschien nog wel meer dan op het krijgstoneel vloeiden spel en strijd
in het jachtbedrijf in elkaar over.18 De jacht was dan ook, zo wilde de tra-
ditie, een vorm van kunst, een adellijke leerschool voor de oorlog: zij oe-
fende het lichaam, sterkte het menselijke uithoudingsvermogen en leerde
de jager honger, dorst en koude verdragen. De Grieks-Romeinse arts Gale-
nus had al in de eerste eeuw na Christus het jachtbedrijf geprezen vanwege
de gunstige invloed ervan op lichaam en geest. Elbert Antony van Pallandt
haalde hem en andere medici gretig aan in zijn verhandeling over de jacht:
‘Verscheyde medicijns oordeelen dat door dese oeffeninge de natuyrlij-
che warmte word vermeerdert, de borst gesuyvert, de maeg gesterckt en
vervolgens den lust en appetijt tot eeten verweckt.’19 Joannes Vollenhove
verwoordde deze gedachten in zijn Poëzy in een vertaling van een Duits
gedicht aldus:

De jagkunst mag de kroon van alle kunsten spannen,
Indien de maat niet los te buiten wort gegaan.
Zy moedigt tot den strydt het hart van grote mannen:
Verblydt en sterkt den geest, met ramp en rou belaân:
Verdryft de ledigheit, en weelde, en minnesmarten:
Verquikt door last met lust de lome en trage leên.20

De jacht was dus niet alleen goed voor het lichaam. Zij verlichtte even-
eens het gemoed, maakte een einde aan gepeins, verdreef de wellust van
het vlees en was een ideaal tegengif voor ambtelijke plichten die, naar ve-
len meenden, de man tot een slaaf van zijn lichaam maakten.21 De verkla-
ring die een tijdgenoot aanvoerde voor het ontijdige overlijden van Johan
Wolfert van Brederode, een hoog edelman met een onverzadigbare liefde
voor de jacht, moet dan ook tegen de achtergrond van deze denkbeelden
worden gezien. Bij gebrek aan oorlog liet Brederode geen dag voorbij gaan,
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zonder dat hij uit jagen ging om zijn lichaamskracht te onderhouden en
zich voor te bereiden op toekomstig heldendom. Ambtelijke verplichtin-
gen in Den Haag leidden er echter toe dat hij na verloop van tijd zijn oefe-
ningen begon te verwaarlozen. Niet gewend aan eindeloze vergaderingen
en gebrek aan lichaamsbeweging ging zijn gezondheid snel achteruit en
stierf hij aan waterzucht, een ziekte die volgens dezelfde tijdgenoot mak-
kelijk ontstaat ‘uyt stil sitten, in den geenen, die oeffeningen des lichaems
gewent zijn’.22

3 · j a c h t e n l e v e n s s t i j l

Het overgrote deel van de zestiende- en zeventiende-eeuwse bronnen over
het adellijke jagen behelst verordeningen en rechtsgedingen. Meestal ge-
ven die slechts een terloops inzicht in de praktijk van het jachtbedrijf. In
enkele gevallen bieden zij meer. Op grond van getuigenverklaringen die
Dirk van Bulo tot Welmerink in 1641 bij het Gelderse Hof inbracht om zijn
jachtgerechtigheid in de heerlijkheid Borculo aan te tonen, valt het een en
ander te zeggen over de jachtgewoonten van deze familie van kleine jon-
kers. Een oude boer uit het kerspel Neede wiens familie al generaties ver-
plicht was jachthonden voor de Van Bulo’s te houden, wist nog goed dat
zij de gewoonte hadden vroeg in de morgen in de buurt van de boerderij
van zijn vader op hazen te komen jagen. Hij was vaak wakker geworden
van het blazen op de jachthoorn en het harde geblaf van de honden en
had dan tegen het dienstpersoneel gezegd, dat het tijd was om op te staan
omdat ‘Beloes jegers’ er waren. Een tweede boer herinnerde zich dat hij in
zijn jeugd tijdens het varkenshoeden eens was verrast door aanstormende
jachthonden en zich had moeten verstoppen in de struiken. Weer een an-
der kon vertellen dat de Van Bulo’s te paard hadden gejaagd op patrijzen,
hazen en vossen. Hij had een keer gezien dat zij met netten zeven hazen
vingen. Bij een andere gelegenheid kwamen zij twee wilde zwijnen op het
spoor. De edelen namen één zwijn gevangen en voerden het triomfantelijk
mee naar hun huis.23

Het gebruik van de hoorn werd in de getuigenverklaringen aangevoerd
als bewijs dat de Van Bulo’s de zogenaamde ‘formele jacht’ bedreven en
geen heimelijke strooptochten hielden. Het vangen van een wild zwijn
was kennelijk ongewoon genoeg om nog lang in de herinnering te blijven
voortleven. De ‘herenjacht’ op grofwild laat zich in de bronnen maar wei-
nig zien. In het Land van den Bergh was zij voorbehouden aan de grafelijke
familie; de Van Limburg Stirums beweerden in de heerlijkheid Borculo
dat alleenrecht ook te hebben, wat aangeeft dat de hiërarchische ordening
van het adellijke leven zich ook tijdens het jachtbedrijf deed gelden.24 De
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parforcejacht, waarbij over lange afstanden grofwild door een meute jacht-
honden werd opgejaagd, terwijl verspreid in het revier opgestelde knech-
ten het wild in een bepaald parcours probeerden te leiden, was alleen op de
Veluwe mogelijk. Deze klassieke jachtvorm werd bedreven door de Oran-
jes, die hier in de tweede helft van de zeventiende eeuw hun bezittingen
flink uitbreidden. Vooral stadhouder-koning Willem iii was een hartstoch-
telijk jager. Ondanks zijn zwakke constitutie vertrok hij zo vaak als hij kon
met zijn gevolg naar zijn jachtgronden in het oosten – een enthousiasme
dat de inwoners van Den Haag aanleiding gaf tot de spottende opmerking
dat het zitvlak van de Prins vereelt moest zijn van het langdurige paard-
rijden.25 Ieder jaar was hij in het voorjaar en de herfst met zijn intimi op
de Veluwe te vinden.26 Gemiddeld bedroeg zijn Veluwse buit een twaalftal
herten per seizoen; een enkele keer zouden de oogstcijfers veel hoger zijn
geweest en dertig stuks hebben bedragen.27 Dit soort getallen waren alleen
al vanuit het oogpunt van de wildstand elders in het oosten van de Repu-
bliek ondenkbaar. In Drenthe moest in 1630 al de jacht op herten en reeën
voor een periode van zes jaar worden verboden.28 Het jagen op kleinwild
was dan ook het wijdst verbreid. Volgens de geschiedschrijver en rechtsge-
leerde Paulus Merula was de jacht op hazen voor edelen veel ‘ghenuchlic-
ker, soeter ende aenghenaemer’ dan die op enig ander wild, omdat zij altijd
en zonder veel kosten en moeite kon worden bedreven. Bovendien was het
een uitstekende manier om de kwaliteiten van hun honden te beoordelen.
Vanuit de verte kon de edelman zien hoe zij een prooi zochten, deze met
‘een vuyrighe ghestadigheyd’ najoegen en overmeesterden.29 Evenals bij
het jagen op grofwild werden hierbij overigens bepaalde jachtmethoden
geacht in strijd te zijn met de regels van de ‘weidelijkheid’. Toen graaf Wil-
lem van den Bergh bijvoorbeeld eens vernam dat twee Didamse edelen een
hond zo hadden weten af te richten dat zij hazen in hun leger konden ver-
rassen, liet hij deze wijze van jagen onmiddellijk verbieden.30 Het concept
van de weidelijkheid reguleerde niet alleen de verhouding tussen jagers en
wild, maar ook die tussen jagers onderling: juist door zich te conformeren
aan deze ongeschreven regels van de jachtetiquette onderscheidden adel-
lijke jagers zich van jachtbeoefenaren uit de lagere standen, die zich vooral
toelegden op het bemachtigen van voedsel.31

Tussen jagers en jachthonden groeide soms een vertrouwelijke, bijzon-
dere band. Toen een wildschut in de bannerij Wisch in 1665 de patrijshond
van een kapitein op straat doodschoot, zonder directe aanleiding en zon-
der een woord te spreken, was de officier niet alleen onder de indruk van
het affront dat hij had geleden, maar ook van het verlies. Hij had zijn hond
voor geen honderd gulden willen missen, verklaarde hij naderhand.32 Fre-
derik van Ketteler deed in 1646 na het terugvinden van zijn weggelopen
hond de diaconie van Hellendoorn uit dankbaarheid een schenking van
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50 carolusgulden – kennelijk een nogal impulsieve daad, want betalen
deed de door hoge schulden gekwelde edelman uiteindelijk niet.33 Honden
leidden zeker niet altijd een naamloos leven. Merula meende dat het uit
praktische overwegingen goed was om hen een naam mee te geven die niet
langer was dan drie lettergrepen.34 Sommige honden verwierven méér dan
een naam. Rond 1600 leefde in de heerlijkheid Borculo de hazewind Fio,
een jachthond die zo hard kon rennen dat hij in de wijde omtrek beroemd
schijnt te zijn geweest.35 Edelen lieten zich ook wel portretteren met een
van hun honden – wellicht het dier waarmee zij een speciale band onder-
hielden en dat zo de belichaming vormde van trouw.

Meestal namen edelen een koppel hazewinden en een koppel brakken
het veld mee in.36 Het gebruik van veel meer honden gold als ongepast. Jo-
han Godfried van Ensse tot de Grote Scheer uit Salland werd in 1661 in
Drenthe beboet, omdat hij als uitheems edelman vier jagers met veertien
tot vijftien honden naar zijn goederen in Dwingeloo had gestuurd om er te
gaan jagen.37 Kennelijk werd dit als een uitzonderlijk aantal gezien. Grote
meutes werkten intimiderend, ook in de zin dat zij statusgrenzen doorbra-
ken. Dat valt althans af te leiden uit een proces dat tussen 1622 en 1624 voor
het Gelderse Hof hing. In dit geding was een opvallende rol weggelegd voor
de honden van William Butler, een Engelse kapitein in Staatse dienst. Butler
bewoonde de Berghse havezate de Hees en had met een groot gezelschap
en een stuk of vijftien Engelse bloedhonden in de wildbaan van de graven
van den Bergh gejaagd. Het geschreeuw van de jagers te paard en het geblaf
van de meute waren tijdens die jachtpartij zo luid geweest, dat men het ka-
baal in kasteel Bergh had kunnen horen. Vooral het grote aantal opgehitste
bloedhonden dicht onder het grafelijke stamhuis viel niet in goede aarde.
Volgens de Berghse landdrost was dit een onfatsoenlijke manier van jagen,
die nog nooit eerder in het graafschap was voorgekomen.38 Na verloop van
tijd werd het echter duidelijk dat Butler tijdens het Twaalfjarig Bestand ver-
schillende keren samen met graaf Hendrik van den Bergh had gejaagd en
hem eenmaal zelfs een demonstratie van zijn ‘Engelse jacht’ had gegeven.39

Het lijkt er dan ook op dat afgunst over zoveel statusvertoon het belang-
rijkste motief voor Van den Bergh is geweest om de kapitein voor het Hof
te laten dagen. Evenzeer als het voor een jonker niet fatsoenlijk was meer
paarden voor zijn koets te spannen dan een baron, was het kennelijk on-
gepast dat een nieuwkomer in het Land van den Bergh het wild door meer
honden liet drijven dan een autochtone graaf.

Er schijnen in de zeventiende eeuw enorme aantallen hazen en patrijzen te
zijn gevangen en geschoten, al moeten we er natuurlijk rekening mee hou-
den dat ook toen kon worden overdreven als het ging om jachtbuit. Sweder
Schele tot Weleveld heeft het in zijn huiskroniek over een jaarlijkse vangst
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van meer dan 200 hazen bij Welbergen. Op Weleveld werden eens in een
uitzonderlijk goed jaar 700 patrijzen gevangen; in 1628 waren het er 253.40

Een weduwe Van Gent beweerde in 1680 dat één jager op haar huis Oevel-
gunne bij Gendringen in de twee weken dat hij met een knecht, jachthond
en tiras (sleepnet) was uitgetrokken, 56 patrijzen had gevangen en 5 ha-
zen geschoten. Een ander zou in veertien dagen tijd met schild en tiras een
honderdtal patrijzen hebben gevangen.41

Het was gebruikelijk dat een deel van het geschoten wild werd wegge-
geven. Jachtbuit was een rituele gift met grote symbolische waarde: het
kon een beloning van een edelman zijn voor een gehoorzame pachtboer,
een geschenk om banden met standgenoten te onderhouden of een goede
verstandhouding met stadsbesturen te bewaren.42 De Van Bulo’s gaven
wel eens wat hazen aan hun pachters. Zeger van Rechteren, heer van Al-
melo, stuurde elk jaar hazen en patrijzen naar Zwolle als daar de traditio-
nele raadskeurmaaltijd werd gehouden.43 Op deze manier betoonde hij de

64. Ernst van Ittersum tot de Oosterhof met zijn echtgenote Hendrika Maria van Gulich en kinderen in
een arcadisch landschap, omstreeks 1650. De oudste zoon, Ernst, stamde uit Van Ittersums eerste huwe-
lijk (doek, 225 × 245 cm; part. coll.)
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stadsbestuurders achting en tegelijkertijd herinnerde hij hen aan zijn adel-
lijke staat. Het verkopen van wildbraad was daarentegen een eerloze bezig-
heid – een opvatting die aan adellijke denkbeelden ten aanzien van arbeid,
handel en derogatie ontleend lijkt.44 Een laat-zestiende-eeuws Overijssels
plakkaat verbood uitdrukkelijk de handel in jachtbuit op straffe van verlies
van het jachtprivilege en een boete van tien goudgulden.45 Deze verorde-
ning zou in de zeventiende eeuw nog vele malen worden herhaald, niet
alleen in Overijssel maar ook in Drenthe en de Graafschap.

Bij de jachtpartijen van de familie Van Bulo zal meestal maar een betrek-
kelijk beperkt aantal mensen betrokken zijn geweest. Het jagen zelf was in
hoge mate een exercitie in mannelijke moed en cameraderie, waarbij het
representatieve element doorgaans op de achtergrond stond en voor vrou-
wen geen plaats was.46 Zelfs het jachtgezelschap van stadhouder Willem
iii bestond doorgaans uit maar een kleine groep vertrouwelingen.47 Dirk
van Bulo werd in 1641 door slechts één dienaar begeleid, toen hij een half
uur gaans van Borculo tijdens de jacht bij toeval graaf Herman Otto van
Limburg Stirum met een stuk of zes knechten tegenkwam en er een vecht-
partij ontstond, nadat de graaf hem het recht om daar te jagen had ont-
zegd. In de regel werd de adellijke jacht bedreven door één of enkele edelen,
vergezeld door een paar knechten. Nadat Sweder Joachim van Lintelo tot
de Marsch in 1668 was beschuldigd van jagen buiten het seizoen, wisten
getuigen te melden dat hij behalve de broer van een onderschout slechts
twee dienaren op zijn strooptocht had meegenomen.48 De in 1661 wegens
een jachtdelict beboete heer van Keppel was ten tijde van zijn overtreding
in het gezelschap van twee wildschutten en wat lager volk. Een edelman
mocht overigens slechts één wildschut in dienst hebben. De wildschut was
verplicht het livrei van zijn heer te dragen. Het was weliswaar toegestaan
meer knechten mee het veld in te nemen, maar zij mochten niet zelf op
wild schieten en ook niet op bevel van hun heer zelf uit jagen gaan, wat de
wildschut wel mocht.49

Ging men samen met andere geprivilegieerden op pad, dan waren dat
meestal familieleden of vrienden. In principe werd er gejaagd met standge-
noten, niet met burgerlijke gerechtigden. In dit verband zijn de rentmees-
tersrekeningen van het huis Almelo interessant. Zij bevatten slechts een
enkele verwijzing naar jachtgezelschappen. In april 1657 werden een halve
ton dubbel Haarlems bier, tabak en pijpen naar Wierden gebracht, waar
Zeger van Rechteren, heer van Almelo, met twee gebroeders Torck, proost
Zeger van Ittersum, Rutger van Haersolte tot Haerst, en Roelof van den
Clooster tot Everlo op jacht was.50 Dit gezelschap, dat ten minste zes dagen
bij elkaar bleef, vormt een goede afspiegeling van het riddermatige, mili-
taire milieu waarin Van Rechteren zich bewoog. De katholieke edelman
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Herman Gosen Grubbe tot Herinkhave schreef op 18 augustus 1654 in zijn
pachtboek, waarin hij ook persoonlijke uitgaven verantwoordde, dat hij
zeven kannen wijn en brood uit Ootmarsum had laten halen voor Nicolaas
Christoffel van Bevervoorde tot Oldemeule, Adolf Hendrik van Raesfelt tot
Twickel en Alexander Emanuel van Renesse tot Eerde, die bij hem waren
komen jagen en de nacht op zijn huis hadden doorgebracht. Twee weken
later ging Grubbes zoon Wolter Arend met Adriaan Reinhard van Reede,
heer van Hernen, en een neef Schele van het huis Weleveld op jacht.51 Deze
edelen waren zonder uitzondering van riddermatige afkomst, zij woonden
bijna allemaal in Twente of hadden nauwe familiebanden in dat kwartier.52

De meerderheid van hen was gereformeerd; alleen de Grubbes zelf en Van
Reede waren katholiek. Hoewel de familie Grubbe tot Herinkhave om die
reden sinds 1621 niet meer in de ridderschap werd verschreven, had deze
uitsluiting ruim dertig jaar later kennelijk nog weinig gevolgen voor haar
sociabiliteit.

4 · j a c h t e n p r i v i l e g e

Het recht om te jagen was op het platteland was het meest zichtbare privi-
lege van de adel. Als manifestatie van adellijke normen en levenswijze en
landelijke macht gold de jacht bovendien als het meest edele voorrecht van
de stand. De jacht was dan ook uitermate geschikt om de adel onderling te
verenigen en het standsbewustzijn te versterken.

Het edele bedrijf verbond dus, maar verdeelde soms ook. Jachtzaken
konden tot fikse ruzies tussen standgenoten leiden of al langer bestaande
tegenstellingen op de spits drijven. Meestal ging het dan om een vorm van
territoriumdrift waarbij de ene edelman het revier van de ander schond.
Jachtgeschillen van deze aard deden zich vooral voor in de hoge heerlijk-
heden van de Van den Berghs en Van Limburg Stirums en in de onmiddel-
lijke omgeving van adellijke huizen. De jachtgeschillen in het Land van den
Bergh en de heerlijkheid Borculo hielden vaak verband met hoogheidsrech-
ten en met de wildbanen van de grafelijke families; de jachtkwesties rond
adellijke huizen vloeiden voort uit het verbod om tijdens de jacht te dicht
in de buurt van de havezaten van riddermatigen te komen.53 Wanneer een
edelman tijdens de achtervolging van bijvoorbeeld een konijntje per onge-
luk op de grond van een naburig edelman terecht kwam, konden er moei-
lijkheden ontstaan, vooral uiteraard als zijn verhouding met die buurman
al slecht was. Deze adellijke burenruzies gingen meestal gepaard met wat
ritueel geweld; vaak schoot een van de partijen een hond dood, soms ook
werd er een weitas afgenomen. In 1609 raakte de Sallandse drost Gerhard
van Warmelo in conflict met de jonkers van Olst, die hem het recht om te
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jagen in hun kerspel betwistten. Van Warmelo meende echter dat hij als
drost het recht had in alle kerspelen van zijn ambt te jagen: ‘want doe die
here van den lande den edelluiden het privilegium van die jacht gegeven
hefft, doe en hefft hij het niet gegeven dat hij selvest dar uth gelaten wolde
sijn.’ De drost beloofde dat hij zich niet voor de toegangspoort van de adel-
lijke huizen in het kerspel zou vertonen, maar behield zich het recht voor
op te treden tegen edelen die zijn dienaren iets in de weg legden.54 In 1635
deed Anthony van Voorst zijn beklag bij de Staten van het Kwartier van
Zutphen, omdat een commandeur van de Duitse Orde tijdens het jagen te
dicht bij zijn havezate Hagen was gekomen en tijdens de achtervolging van
het wild zelfs zijn hof en boomgaard niet had ontzien.55 In veel gevallen
bleek het echter mogelijk om de onderlinge vrede weer snel te herstellen.
In 1684 bijvoorbeeld werden er bij de havezate De Heest honden van Johan
Herman Nagell doodgeschoten. Toen deze verhaal ging halen bij de heer
van de havezate, een kapitein in Statendienst, bleek dat deze er een paar
soldaten op uit had gestuurd om Nagells honden te vangen – het schie-
ten was echter tegen zijn orders gebeurd, zo verklaarde hij. Hij nodigde
daarom Nagell uit om de zaak met een glas wijn af te drinken.56

Als het om de verdediging van rechten tegenover buitenstaanders ging,
wist de adel heel goed de rijen te sluiten. De Twentse ridderschap bijvoor-
beeld nam buiten de gewestelijke statenvergadering om een aantal beslui-
ten om haar jachtgerechtigdheid te handhaven. In 1638 beloofden de leden
van het college elkaar om zelf op te treden tegen het jagen door niet-in-
gezetenen.57 Tien jaar later stelden de Twentse jonkers een advocaat aan
die in overleg met de drost tegen stropers zou gaan procederen.58 Deze
standssolidariteit in jachtzaken bestond ook buiten de meer formele ka-
ders. In Goor liet zich rond 1660 een ‘confrerije van St. Hubertusgilde’
gelden, die een aantal keren per jaar onder leiding van een jagermeester
vergaderde over jachtzaken. Het gilde werd naar alle waarschijnlijkheid
opgericht om het adellijke jachtrecht tegen inbreuken te verdedigen en de
wildstand rond Goor en Diepenheim te beschermen. Hiertoe vaardigde
de jagermeester verordeningen uit die strenger waren dan de gewestelijke
plakkaten. In februari 1661 namen de gildebroeders het besluit om, hoewel
het seizoen officieel pas half maart was afgelopen, tot het begin van het
nieuwe jachtseizoen (1 september) niet meer op jacht te gaan. Het gilde
trad bovendien zelf op tegen stropers en stond in overleg met de Sallandse
ridderschap.59

Voor boeren werd de jacht in de zeventiende eeuw het belangrijkste sym-
bool voor adellijke machtsusurpatie en onderdrukking. De families Van
Munster en Van Rechteren stonden bekend om de onwankelbaarheid
waarmee zij hun jachtmonopolie in de heerlijkheden Ruinen en Almelo
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verdedigden en om de hardheid waarmee zij overtreders bestraften.60 De
plattelandsbevolking moest niet alleen toezien dat zij werd uitgesloten van
de jacht, maar kreeg tevens te maken met boetes op stropen die zo hoog
waren, dat zij hele families in het ongeluk konden storten. Het was haar
bovendien verboden brakken, hazewinden of andere jachthonden te hou-
den. Herders mochten in het jachtseizoen geen honden mee het veld in
nemen. Honden op boerderijen moesten in de jachttijd een grote, over de
grond slepende ijzeren beugel dragen om te voorkomen dat zij wild dood-
beten dat de adel was voorbehouden. Net als de verkoop van jachtbuit was
het vervoer van wild naar de steden verboden, en ook op het houden van
duiven en het verstoren van nesten stonden strenge straffen. Een (nooit in-
gevoerd) jachtplakkaat uit 1675 gaf riddermatigen het recht zelf stropers te
arresteren, hun jachtgerei af te nemen en hen over te dragen aan de land-
drost, wat een sanctionering van de adellijke neiging tot eigenrichting in
jachtzaken zou betekenen.61

De plattelandsbevolking had niet alleen te lijden van haar uitsluiting van
de jacht en het eigenmachtige adellijke optreden tegen stropers. Het kwam
regelmatig voor dat jagende edelen schade toebrachten aan haar landerijen.
Herhaalde verordeningen van statencolleges vermochten hier weinig aan
veranderen.62 Esken Henricx, een pachtboer van de heer van Dorth, onder-
vond in 1639 aan den lijve dat boeren er het beste aan deden vernielingen
van hun land gelaten over zich heen te laten komen. In april van dat jaar
waren Gosen van Keppel tot Oolde en een neef van het huis Woolbeek zo
druk in de weer met een haas, dat zij met hun paarden en honden dwars
door zijn roggeveld reden. Toen Esken het waagde hen op het vernielen
van zijn bezaaide land aan te spreken en zei dat zijn heer dit niet zou dul-
den, hoonden Van Keppel en zijn neef deze tegenwerping weg en sloegen
hem een gat in zijn hoofd. De familie Van Keppel zou de boer dat jaar nog
enkele malen op een bezoek trakteren om hem voor zijn overmoedigheid
te laten boeten. In augustus vernielden twee jongere broers van Gosen van
Keppel de moestuin van de boer en bezorgden hem voor de tweede keer
een gapende hoofdwond. In september was het weer raak. Gosen van Kep-
pel kwam Esken, nu samen met zijn broers en wat knechten, nog een keer
‘afsmeren’, zoals zij het zelf noemden. De pachtboer vluchtte naar het huis
van zijn buurman, maar werd daaruit gesleept, half uitgekleed tegen een
boom gezet en bont en blauw geslagen, terwijl Gosen van Keppel hem toe-
beet: ‘Wat hebt ghij van uwen heer voor uwen sueren arbeyt, alleen dat wij
u de huyt voll ende ’t lijff ende de botten lam slaen?’63 Een paar maanden
later kregen de Van Keppels van de substituut-momber van het Gelderse
Hof te horen dat de heer van Dorth een gerechtelijke procedure tegen hen
was begonnen. Verontwaardigd bezwoeren zij de ambtenaar dat zij nog
wel revanche zouden nemen. Het kwam niet tot een veroordeling.
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In de verhouding met de steden vormde de politiek van de ridderschaps-
colleges om andere groepen van de jacht uit te sluiten een bron van erger-
nis en haat. In 1631 zouden zestig burgers van Doetinchem onder leiding
van de magistraat van die stad de havezate Hagen hebben overvallen om-
dat de schoonzoon van de heer de weitas van een in de buurt van het huis
jagende stadgenoot had afgenomen.64 Nergens waren de tegenstellingen
echter heviger en langduriger dan in Twente, waar de kleine steden het ver-
lies van hun jachtrecht als symbool voor een algehele achteruitstelling gin-
gen beschouwen. In 1628 zagen de Twentse burgers door de landdag hun
recht om te jagen opgeschort, totdat zij hun gerechtigdheid zouden kun-
nen bewijzen.65 De magistraten van de landstadjes weigerden zich echter
aan dit plakkaat te houden. Het rumoer waarmee in 1658 de hernieuwing
van het oude jachtplakkaat gepaard ging, toont aan hoe hoog de emoties
in dit kwartier konden oplopen wanneer het om de jacht ging.66 Toen de
heer van Almelo en de drost van Twente in dat jaar tijdens een jachtpartij
op een jagende Enschedese burger stuitten, schoten zij zonder veel omhaal
zijn drijfhond dood.67 Een toevallige ontmoeting tussen jagende Twentse
jonkers en burgers uit Oldenzaal liep een jaar later eveneens uit op geweld.
Onder aanvoering van Joost van Bevervoorde, zoon van de verwalter-
drost van Twente, schoten de edelen enkele honden dood en namen een
paar andere in beslag.68 Toen de Oldenzalers de achtervolging inzetten om
hun honden terug te krijgen, ontstond er een vechtpartij.69 Protesten bij
Gedeputeerde Staten leverden niets op: niet de jonkers maar de Oldenza-
lers werden gewaarschuwd zich voortaan van geweld te onthouden.70 Op
medeleven in de IJsselsteden hoefden de Twentse magistraten vooralsnog
evenmin te rekenen. Hiervan was pas sprake, toen er na 1675 ernstige ge-
schillen in de Staten uitbraken tussen de ridderschap en de stedelijke afge-
vaardigden over het jachtrecht.
 Op 14 augustus 1675 vaardigde stadhouder Willem iii op eigen gezag
een omstreden plakkaat uit dat het recht om te jagen in Overijssel be-
perkte tot de riddermatige adel en burgers uit de drie IJsselsteden met een
grondbezit ter waarde van minstens duizend dukaten in één en hetzelfde
kerspel – een wel heel zware eis waaraan slechts weinigen konden voldoen.
De jachtgerechtigdheid van burgers zou bovendien worden beperkt tot het
kwartier waarin hun goederen lagen. Over de rechten van de kleine steden
werd helemaal niet meer gesproken. De magistraten van de hoofdsteden
verdachten Overijsselse edelen ervan Willem iii het plakkaat te hebben
ingefluisterd en weigerden het in te voeren.71 Hoewel zij de wilskracht van
de Prins in zaken die hem na aan het hart lagen miskenden, lijkt het wel
zeker dat er overleg is geweest tussen stadhouder en edelen.72 Het stadhou-
derlijke plakkaat leidde er in ieder geval toe dat het burgerlijke jachtpri-
vilege in de jaren 1676-1690 een van de hevigste geschilpunten tussen de
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ridderschap en de steden in de Overijsselse statenvergadering werd. In te-
genstelling tot voorheen lijken grote en kleine steden elkaar nu wel te heb-
ben gevonden.73 Het patriciaat van de IJsselsteden wist zich in zijn houding
ook nog eens onder druk gezet door de stedelijke burgerij om geen afstand
te doen van oude gerechtigdheden. In 1686 moest de Zwolse magistraat
een ontwerp om met de ridderschap in onderhandeling te treden terugne-
men, omdat het werd afgewezen door de gezworen gemeente.74

Het plakkaat van Willem iii zou in Overijssel nooit worden ingevoerd.
Pas in 1706 werd een nieuw reglement van kracht, dat in feite echter een
bekrachtiging van het oude plakkaat van 1658 betekende. In het Kwartier
van Zutphen was de situatie vergelijkbaar met het Oversticht. Ook hier
wilden stadhouder en ridderschap het burgerlijke jachtrecht beperken.75

Maar anders dan in Overijssel kwam de kwartiersvergadering betrekkelijk
snel tot overeenstemming. Op 23 mei 1680 besloot zij dat naast ridderma-
tigen en magistraatsleden van stemhebbende steden (met hun kinderen)
ook verschillende andere groepen gerechtigd bleven tot de jacht, namelijk
academici, andere mannen met een fatsoenlijk ambt en op het plattelande
gegoede burgers die in de verponding minstens veertien gulden betaal-
den.76 In Drenthe onderging het jachtrecht in de laatste decennia van de
zeventiende eeuw geen grote veranderingen. Het was dus vooral Overijs-
sel, waar – als gevolg van de uitsluiting van de kleine steden van de jacht

– het recht om te jagen het meest in het oog springende symbool werd voor
adellijke machtsusurpatie en onderdrukking van stedelijke rechten.

5 · j a c h t  e n  r e p r e s e n t a t i e

In 1679 kwam de magistraat van Oldenzaal in een uitvoerige deductie nog
eens terug op de teloorgang van haar jachtgerechtigdheid. Vroeger, schreef
zij, had de Twentse adel zich nooit te goed gevoeld om samen met stads-
burgers op jacht te gaan. De magistraat was in het verleden verschillende
keren door de landdrost uitgenodigd om elkaar in de Doringer marke
tijdens de jacht te ontmoeten. Met de commandeurs van de Duitse Orde
uit Ootmarsum had zij bovendien dikwijls op zwijnen gejaagd. Maar nu
achtte de Twentse adel zich kennelijk te hoog om gezamenlijk uit jagen te
gaan. In het gewelddadige optreden van de jonge edelen in 1659 bespeurde
zij iets van deze veranderende houding.77 Het zou natuurlijk kunnen dat
‘vroeger’ niet meer was dan een mythisch verleden, maar aannemelijker
is dat de Oldenzaalse klacht gegrond was en dat de riddermatige adel het
patriciaat van de landstadjes inderdaad niet langer waardig genoeg achtte
om te jagen, laat staan om dat gezamenlijk te doen. De Oost-Nederlandse
adelscultuur van het ancien régime ontwikkelde zich doordat de ridder-
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matige adel in toenemende mate zijn adellijke ‘apartheid’ ging benadruk-
ken. Daarbij paste een verdere distantiëring van andere gerechtigden tot de
jacht. Jagen vertegenwoordigde immers een manier van leven waarin veel
edelen meenden het wezen van hun adeldom terug te vinden. Jachtbedrijf
en jachtrecht werden om die reden dan ook steeds belangrijker voor het
standsbewustzijn van de Oost-Nederlandse adel, voor de adellijke repre-
sentatie en voor de perceptie van adeldom door de buitenwereld.

Dat toenemende belang van de jacht in de adellijke representatie is
waarneembaar aan de hand van de iconografie van de Oost-Nederlandse
adel. Het lijkt althans niet te ver gezocht een verwijzing naar de jacht op
het portret van een edelman te zien als een verwijzing naar zijn adeldom.78

Voor de tweede helft van de zestiende en de eerste decennia van de zeven-
tiende eeuw zijn geen portretten met die symboliek bekend; vanaf 1650 ne-
men zij echter in aantal toe.79 Op het bijzondere groepsportret à la romaine
van Willem Ripperda tot Boxbergen en zijn gezin uit 1650 legt de oudste
zoon Unico, uiterst rechts op het schilderij, een hert over zijn witte paard.
Diens jongere broer Amelis heeft een valk op de hand, terwijl een derde
zoon een gevangen haas vasthoudt (zie afb. 58). Waarschijnlijk ook uit dat
jaar dateert een familieportret waarop Ernst van Ittersum tot de Oosterhof
met zijn tweede vrouw en kinderen in een arcadische sfeer staan afgebeeld.
Van Ittersum zelf houdt een haas in de handen en lijkt die zijn vrouw aan
te willen bieden; zijn oudste zoon Ernst (uit zijn eerste huwelijk) leidt een
hazewind. Het aan de Zwolse schilder Roelof Koets toegeschreven portret
van (mogelijk) Gerrit Simon van Dedem uit 1687 laat op de achtergrond
een hazewind zien die een haas apporteert. Een heupstuk door Herman
Collenius uit 1696 van Everhard Frederik van Lintelo toont een jonge edel-
man in een karakteristieke heerserspose (linkerhand in de zij, rechterhand
rustend op een helm). Rechtsonder op het schilderij zien we een zwarte

65. Everhard Frederik van Lintelo. Rechts een zwarte
bediende, die de kop van een everzwijn draagt (doek,
45 × 39 cm; H. Collenius, 1696; part. coll., foto
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie,
’s-Gravenhage)
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bediende die de kop van een wild zwijn vasthoudt. Op de achtergrond is
nog juist een jachttafereel waarneembaar. Ook sommige vrouwenportret-
ten bevatten jachtmotieven. Een voorbeeld is het Pieter Nasons portret van
Agnes Isabella van Raesfelt als Diana, met een boog in haar linkerhand, een
pijlkoker op de rug en een pijl in de rechterhand. De voorstelling van de
dochter van de Twentse drost Adolf Hendrik van Raesfelt als Romeinse go-
din verbeeldt de kuisheid, maagdelijkheid en bovenal de adellijke afkomst
van het meisje. Net als in de portretten van mannen vormt de jacht hier

66. Agnes Isabella van Raesfelt als Diana, met links twee jachthonden (doek; 122 × 101 cm; P. Nason,
1671; part. coll., foto Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, ’s-Gravenhage)
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dus een vitaal element in de wijze waarop men de geportretteerde aan de
toeschouwer wenste te presenteren.

De symbolische betekenis van de jacht voor de adellijke macht op het
platteland en het toenemende belang van de jacht voor de representatie en
perceptie van adeldom had als (onbedoeld) gevolg dat morele bezwaren te-
gen het jachtbedrijf zich konden verbinden met burgerlijke adelskritiek. In
het ten tijde van de Plooierijen geschreven pamflet ‘Samenspraak tusschen
drie Nederlandsche heeren’ beweert een van de opgevoerde sprekers:

Ik segge noch, en blijf er bij dat de jacht een bellikeuse drift is, ende meerder eygen aan
een man van oorlogh, als van regeering […]. Nochtans houd ik staande dat het deug-
delijker is in burgerlijcke regering sonder oefening der jagt, als met deselve te exercee-
ren. Want de jaagers verhitten haar bloed door prikkelen van begeerte tot te vangen en
te dooden, hetwelke de voornaamste faculteyt in een soldaat is, daar der contrarie de
politie een oeffenschool is van bedagtsaame lijdsaamheid en sagtmoedige minsaam-
heyd, sonder haat, nijd, toorn, wraakzugt of begeerte tot vervolging, veel min tot ver-
delging en verwoesting.80

Laat zich in dit voorbeeld nog enigszins raden wie schuil gaan achter de
jagers, in het waarschijnlijk uit de eerste helft van de achttiende eeuw date-
rende gedicht ‘Edel of onedel’ is de verbinding tussen adelskritiek en jacht-
kritiek uitgesproken:

Maar edel is hij die den nutsten arrebeid
veraght en in een slot een vadsigh leven leid,
een burger plaagh verstrekt, een beul is van sijn boeren,
en onbarmhertig, van hun zweet figuuren slaat
zigh vorstlijk onthaalt en in den wellust baad,
die tegen ’t wilt gediert gestadigh krijg gaat voeren
opdat sijn overmoed, door beestenmoord gevoet,
leert storten menschen bloed.81

De kritiek op het adellijke jachtbedrijf richt zich in dit laatste geval niet op
de usurpatie van een algemeen recht, maar gaat veel verder. In de adels-
cultuur staat de jacht voor mannelijkheid, moed, trots, strijd en standsbe-
wustzijn. De auteur van het gedicht weet dat, maar hij wijst deze waarden
af en keert ze om in hun tegendeel: de jacht belichaamt nu de nutteloos-
heid van de adel en de immoraliteit van zijn levensstijl. Het geeft aan hoe
ver de mentale werelden van Oost-Nederlandse edelen en hun burgerlijke
critici van elkaar waren verwijderd geraakt.
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Slotbeschouwing

Eer wordt in traditionele samenlevingen zonder sterk staatsgezag eerst en
vooral in verbinding gebracht met wat door antropologen wel de ‘fysieke
persoon’ is genoemd, en in het verlengde daarvan met de publieke mani-
festatie van macht en autoriteit. De Oost-Nederlandse adelscultuur van de
tweede helft van de zestiende en de zeventiende eeuw had haar wortels in
een dergelijke samenleving. Eer en schande waren de belangrijkste orde-
ningsprincipes van deze cultuur. Het hele bestaan van edelen draaide, sim-
pelweg gezegd, om het behouden of vermeerderen van eer en om het ver-
mijden van schande voor henzelf en hun naasten, allereerst ten overstaan
van standgenoten, maar ook in het aanschijn van de hele gemeenschap.
Edelen leefden, met andere woorden, in een shame culture, waarin publieke
erkenning als de voornaamste toetssteen van gedrag gold.

Adellijke eer behoorde te worden belichaamd door een edele verschij-
ning – zelfs ná de dood, zo blijkt uit twee tegenovergestelde vertogen over
het al dan niet standswaardige karakter van het lijk van een onbekende man
dat in 1615 in Vollenhove zou zijn aangetroffen in een droge sloot. Som-
migen beweerden dat de dode een edelman was en maten hem een adel-
lijk voorkomen aan. De vermoorde man zou een persoon van gemiddelde
lengte zijn geweest, goedgebouwd en met een volgroeid, volwassen uiter-
lijk, gekleed in een leren wambuis met rode, fluwelen mouwen met gouden
passementen. Op het hoofd zou hij een Brunswijkse hoed met twee witte
pluimen hebben gedragen.1 Anderen echter dichtten de onbekende een
onedele identiteit toe. Zij spraken van een met stro bedekt, onthoofd en
in staat van ontbinding verkerend stoffelijk overschot, dat op een hemd en
een witte linnen broek na naakt was.2 De geur van de dood, het vuile hemd,
de bijna-naaktheid van de overledene en het stro op het rottende lichaam
in het laatste vertoog lijken het gebrek aan edele statuur van de dode te
moeten symboliseren. Immers, in de taal van eer en schande staat dit al-
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les – net als bijvoorbeeld modder en faecalische verwijzingen – voor on-
eer, onedelheid, onzuiverheid, armoede en onderwerping. In de zestiende
en zeventiende eeuw oefenden dergelijke primaire, zo men wil archaïsche
eermetaforen nog altijd een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op
het publiek. In pamfletten en andere smaadschriften probeerde men door-
gaans dan ook een vijand zijn eer te ontnemen door hem een armoedig ui-
terlijk toe te schrijven en te besmeuren met modder en mest, in het gelag te
laten zitten met zigeuners en bedelaars en te wapenen met een mestgreep.
In laatste instantie vormde lichamelijke waardigheid niet alleen een toets-
steen van publieke eer, maar ook van adeldom. Eenvoudige kleding, smerig
handwerk als het uitmesten van de stal en gemeenzame omgang met het
gewone volk werden onverenigbaar geacht met een adellijke identiteit en
golden als ‘bewijzen’ voor een onedele staat.

Lichamelijke kracht vormde traditioneel het fundament van de eercul-
tuur die door de Oost-Nederlandse adel werd omhelsd. Het tentoonsprei-
den van ‘heroïsche autonomie’, dat wil zeggen niet hoeven buigen op het
toneel van de wereld voor de wil van de ander maar in plaats daarvan die
ander respect kunnen afdwingen, gold als de meest oorspronkelijke, meest
directe manifestatie van adellijke eer. Het krijgersideaal werd dan ook al-
gemeen gezien als hoogste levensvervulling op aarde voor de adel – ook
door diegenen die zelf nooit het zwaard in de strijd zouden hanteren. De
rechtvaardiging voor de adellijke aanspraken op privileges en voorrang
lag immers in het geloof dat edellieden op grond van de deugden en het
edele bloed van hun voorouders waren geroepen in een standensamen-
leving recht en orde te verdedigen en heerschappij over land en mensen
uit te oefenen. Adellijke voorrang en privileges waren een beloning voor
het navolgen van deze standsroeping. Zo althans probeerden de auteurs
van standenleren al in de Middeleeuwen de ongelijkheid tussen mensen te
benoemen en legitimeren, en zo zagen Gelderse en Overijsselse edelen in
de tweede helft van de zestiende en in de zeventiende eeuw het nog altijd.
Dat valt althans te concluderen uit het werk van Reiner van Dorth, Steven
Gerhard van Rhemen en Sweder Schele en uit incidentele sporen in andere
bronnen.

De nadruk op heroïsche autonomie in de adellijke mentaliteit maakte
– in combinatie met een verder verval van het toch al slecht ontwikkelde
staatsgezag inde oostelijke gewesten tijdens de Opstand – dat eergeweld
onder edelen in de tweede helft van de zestiende eeuw een wijdverspreide
praktijk was en kon blijven. Het is vanwege het lacuneuze karakter van
het bronnenmateriaal bijzonder moeilijk de omvang van dit fenomeen in
getallen uit te drukken. Wat er wél aan bronnen beschikbaar is, suggereert
dat het geweldsniveau in de tweede helft van de zestiende eeuw aanmer-
kelijk hoger lag dan in de periode na 1600. In de meeste gevallen betrof



268

het ‘impulsief eergeweld’, niet zelden gepleegd onder invloed van drank,
bedoeld om een belediging te repareren, een hogere positie in de adellijke
pikorde te verwerven (door een standgenoot van zijn eer te ‘beroven’), of
autoriteit af te dwingen tegenover lagergeplaatsten. Het adellijke gewelds-
repertoire omvatte nog verscheidene andere vormen; van een enkel geval
van gewapende oppositie tegen de vorst in de eerste fase van de Opstand,
tot en met kleinschalige private oorlogvoering, geweld tussen cabalen, du-
els en vrouwenroof. Een rechtsgang was weliswaar óók een mogelijkheid
om geschillen tot een einde te brengen en recht te behalen, maar niet de
enige. Tot in de zeventiende eeuw zouden edelen sporadisch blijven terug-
grijpen naar de ‘moetzoen’, waarbij de verwanten van dader en slachtof-
fer zonder tussenkomst van rechtscolleges vrede sloten tegen betaling van
een schadevergoeding.

De tussenkomst van verwanten bij moetzoenen toont de nauwe verbin-
ding die er bestond tussen de individuele en familiale eer. De persoonlijke
eer van een edelman hing mede af van de reputatie van zijn verwanten

– niet alleen die van levende, maar ook die van dode. Binnen het familiever-
band was er sprake van een onevenredige eerdistributie. Het familiehoofd
vormde de personificatie van de eer van de hele familie en deed in de re-
gel pas bij zijn overlijden afstand van zijn positie. Hij beschikte van allen
in de familie over de meeste eer. Geboorterang, huwelijkse staat en sekse
bepaalden tot op zekere hoogte de verdere eerposities. De oudste zoon
was voorbestemd om zijn vader op te volgen, zonder dat hij overigens
zijn jongere broers geheel in zijn schaduw kon plaatsen: tot een systeem
van strikte primogenituur kwam het niet. Met enige regelmaat deden zich
broedertwisten voor, waarbij jongere zonen hun rechtmatige erfdeel pro-
beerden op te eisen. Soms liepen deze conflicten uit op wapengekletter of
een langdurige verwijdering tussen naaste familieleden. Er was dan ook
zeker niet altijd sprake van een goed functionerende familieorde. De hoog-
adellijke Van den Berghs en later ook de Ripperda’s op Hengelo waren be-
rucht om hun gebrek aan interne discipline; andere families slaagden er
wel in om althans voor het oog van de wereld de eenheid te bewaren. Maar
ook waar van buitenaf de huistucht leek te werken, konden allerlei onder-
huidse spanningen opspelen. Het viel weduwen nogal eens moeilijk zich
staande te houden tegenover hun oudste zoon, wanneer deze ongedul-
dig loerde op zijn toekomstige erfdeel. Vooral rijke weduwen beschikten
echter over tamelijk veel eer; alleen de abdis van Ter Hunnepe stond in de
hiërarchie van edelvrouwen hoger. Veel minder aanzien binnen de Oost-
Nederlandse adelswereld hadden andere ongehuwde vrouwen. Zij dienden
vooral te waken voor verlies van hun seksuele eerbaarheid. Ook zij waren
echter wel degelijk van belang voor de familie-eer. Indien bijvoorbeeld een
ongetrouwd meisje zwanger was gemaakt door een man van lagere komaf,
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dan vernietigden de roddels en achterklap niet alleen haar eigen reputatie,
maar strekte de oneer zich ook uit over haar verwanten. Voor ongehuwde
mannen golden op het gebied van de seksuele moraal overigens slechts
weinig restricties. Een adellijke bastaard legde zelfs een zekere mate van
eer in als hij werd erkend: hij belichaamde de viriliteit en de macht van
zijn vader. Heel wat Overijsselse kwartiersdrosten uit de tweede helft van
de zestiende eeuw hadden onechte kinderen. Van sommige bastaarden is
zeker dat zij een plaats in de huishouding van hun vader hadden.

Net als mannen en vrouwen in andere eerculturen toonden Oost-Ne-
derlandse edelen zich bijzonder gevoelig voor rituele, symbolische ver-
talingen van rang- en machtsposities en voor de distributie van publieke
eerbewijzen. Belegeringen van kastelen bijvoorbeeld lijken vooral een the-
atraal karakter te hebben gehad en bedoeld te zijn geweest als een vorm van
agressief machtvertoon. Maar ook op een meer dagelijks niveau werden
eeraanspraken steeds opnieuw afgemeten aan de mate waarin deze een pu-
blieke erkenning vonden in visites van standgenoten, het uitwisselen van
jachtbuit of andere geschenken, de positie van kerkbanken in de parochie-
kerk, enzovoorts. Macht en rijkdom behoorden ostentatief met het voeren
van een grote staat te worden getoond, bijvoorbeeld door overdadige ban-
ketten te houden. De Sallandse edelman Eggerik Ripperda hield volgens de
verhalen hof als een vorst na zijn benoeming in 1567 tot drost van Salland.
Hij ontving en tracteerde iedereen en zou over zichzelf hebben gezegd
dat hij ’s ochtends het land diende en de rest van de dag zichzelf. Vanaf de
middag deed hij dientengevolge niets anders dan het uitbrengen van heil-
dronken. Toen in 1581 een aantal edelen en de magistraat van Deventer een
aanval wilden uitvoeren op een Spaanse schans bij Goor, aarzelde hij niet
om zijn leven op het spel te zetten en voorop te gaan in de strijd, hoewel
hij zelf geen ervaring als krijgsman had. De onbezonnen aanval liep uit op
een bloedige mislukking en samen met verschillende andere edelen werd
Ripperda als gevangene weggevoerd naar kasteel Blijenbeek in het Gel-
derse Overkwartier. In maart 1582 mochten hij en een andere gevangene
op hun erewoord naar Overijssel reizen om daar de landdag te verzoeken
de Blijenbeekse gevangenen vrij te kopen. De Staten weigerden te betalen
en de drost werd door Deventer hoplieden aangehouden en vastgehouden
in de IJsselstad, waar hij ondanks de goede zorgen van verwanten en vrien-
den, die hem voorzagen van onder andere wijn, bier en appels, in 1584 in
gevangenschap stierf. De achtergebleven edelen brachten hun tijd in de
Blijenbeekse gevangenis naar het schijnt vooral door met drinken. Toen
zij uiteindelijk werden vrijgelaten, spoedden zij zich met lange baarden en
met haar tot over hun schouders naar de landdag, zodat iedereen kon zien
hoeveel zij hadden geleden.3 De Oost-Nederlandse adelscultuur had, zo
blijkt wel, sterke trekken van een theatercultuur.
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Het is niet zo dat er in het adellijke leven geen plaats was voor morali-
teit en religieus besef. Eggerik Ripperda betuigde op zijn sterfbed spijt over
het gruwelijke zuipen waaraan hij zich in de Blijenbeekse gevangenis had
overgegeven. Hij zou tegenover een predikant de hoop hebben uitgespro-
ken dat God hem nu niet liet sterven en hem de tijd zou gunnen om zijn
leven te beteren. De stervende drost liet zijn jonge verwanten vervolgens
vermanen hun dagen niet met slempen door te brengen. Het valt nog maar
te bezien of de meesten hier gevoelig voor zijn geweest, laat staan dat het
waarschijnlijk is dat zij zich al op jonge leeftijd intensief op het religieuze
zouden richten; een verzoening met God kon tenslotte ook op latere leef-
tijd plaatsvinden, zelfs nog op het sterfbed. Religie en moraal behoorden
in het standsdenken van veel edelen allereerst tot de taken van de gees-
telijkheid en tot het domein van de vrouw. Eer richtte zich op het aardse
bestaan, niet op het verwerven van het eeuwige leven.

In de tweede helft van de zestiende en de eerste helft van de zeventiende
eeuw vonden er in de Oostelijke Nederlanden veranderingen in het adel-
lijke eerbegrip plaats, voornamelijk onder invloed van humanisme, re-
formatie en staatsvorming. Deze ontwikkeling betekende niet dat traditi-
onele waarden hun aantrekkingskracht verloren en oude voorstellingen
radicaal werden afgelost door nieuwe, maar wel dat een herschikking van
eervoorstellingen plaatsvond en zich nieuwe eeridealen ontwikkelden.
Het is vanzelfsprekend dat deze nieuwe voorstellingen niet overal tegelijk
doordrongen. Verschillende eerdenkbeelden konden gelijktijdig naast el-
kaar bestaan.4 Zelfs één edelman kon zich door meerdere, soms met elkaar
strijdende eernoties aangetrokken voelen.

Een eerste verschuiving betrof de onder invloed van het humanisme
groeiende neiging van edelen om hun eerpositie historisch te willen fun-
deren. Eer en bloed (verwantschap) waren weliswaar altijd al als onlosma-
kelijk met elkaar verweven beschouwd, maar men dacht daarbij vooral in
termen van horizontale familiebanden. Voor zover bekend reikte de her-
innering als het om het verleden van de eigen familie ging, net zoals in
andere orale culturen, slechts een beperkt aantal generaties terug. In de
tweede helft van de zestiende eeuw ontwikkelde zich echter een schrif-
telijke en funeraire herinneringscultuur die (anders dan de laat-middel-
eeuwse memoria) vrijwel uitsluitend op wereldse motieven dreef. Deze
herinneringscultuur weerspiegelde de toenemende betekenis van verticale
verwantschapsbanden in het adellijke eerdenken. Geïnspireerd door de
humanistische geschiedschrijving en in navolging van oudere vorstelijke
en hoogadellijke afstammingsmythes ontwikkelden zich in de meeste rid-
dermatige geslachten ‘fantastische’ afstammingstradities, waarin afkom-
sten werden teruggevoerd tot mythische stamvaders. Het genealogische
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discours over deze voorouders bevat tal van sporen die getuigen van de
reeds genoemde hoge waardering voor heroïsche autonomie. Soms was
er sprake van een stamvader die op wonderbaarlijke wijze zou zijn gered
uit een brandend kasteel, vaker werden verhalen verteld over een doodslag,
een gerechtelijke tweekamp (al dan niet voor een vorst) en een daaropvol-
gend gedwongen vertrek uit het land van herkomst. Het versterkte patri-
lineair geslachtsbewustzijn richtte zich overigens niet alleen op het verle-
den, op de deugden en grootse daden van het voorgeslacht, maar ook op
de toekomst. Fideïcommissaire bepalingen in testamenten vormden een
nieuwe instrument om stamgoederen verder dan de volgende generatie
veilig te stellen.

Een pendant van het patrilineaire geslachtsbewustzijn werd gevormd
door een andere wijze van historische legitimatie: het concept van adel-
lijke kwartieren, waarbij de eer van een edele niet slechts werd afgemeten
aan zijn of haar afstamming in zuiver mannelijke lijn, maar aan de kwa-
liteit van alle afstammingslijnen. Liet dit fenomeen zich in de tweede helft
van de zestiende eeuw nog vrijwel uitsluitend in de informele adellijke re-
presentatie gelden, vanaf het tweede kwart van de zeventiende eeuw werd
de kwartierseis ook (naar Westfaals voorbeeld) een formeel criterium
voor de toegang tot adellijke stiften en ridderschapscolleges. Het was de
kwartiersridderschap van Zutphen die in dit verband de strengste criteria
ontwikkelde: ondanks verzet van vooral de steden lukte het de riddermati-
gen daar in 1663 om acht riddermatige kwartieren verplicht te stellen voor
edelen die tot de ridderschap wilden toetreden, waardoor het college in de
Republiek voortaan nauwelijks zijns gelijke kende als het ging om de ‘kwa-
liteit van het bloed’ van geadmitteerden. In de Drentse en Overijsselse rid-
derschappen werd het punt van de kwartieren minder sterk doorgedrukt.
Desondanks mag de opkomst van het kwartierdenken worden beschouwd
als een teken van een sterker wordend afstammingsbesef – en daarnaast
als een uitdrukking van een versterkte corporatieve geest binnen de Oost-
Nederlandse ridderschapscolleges.

Die corporatieve geest was omstreeks 1550 binnen de ridderschappen
nog maar zwak ontwikkeld. Ridderschapscolleges waren onmachtige li-
chamen en kenmerkten zich door absenteïsme en ongediscipineerd gedrag.
Het oorlogsgeweld in de jaren 1580 en 1590 deed het aantal adellijke com-
paranten op land- en kwartierdagen tot een absoluut dieptepunt dalen. In
eerste helft van de zeventiende eeuw slaagden de ridderschappen, die nu
zelf deelhadden aan de soevereiniteit in hun gewest, er echter in zich te
ontwikkelen tot gestructureerde standscorporaties met (in Overijssel en
het Kwartier van Zutphen) ook een formeel admissiereglement. Hoewel
het politieke leven in de gewesten tot op zekere hoogte de hele eeuw ge-
domineerd bleef door rivaliteit tussen cabalen om ambten en commissies
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– de strijd tussen Haersoltisten en Raesfeltenaren zou de Overijsselse land-
dag tussen 1654 en 1657 zelfs uiteen doen vallen in twee statenvergaderin-
gen die vijandig tegenover elkaar stonden – slaagden de riddermatigen er
doorgaans goed in zich op één standpunt te stellen als de standseer in het
geding was. Dit bleek bijvoorbeeld in de kwestie van het jachtrecht, een
privilege dat voor de adel om emotionele redenen heel belangrijk was. In
het optreden van edelen in jachtzaken toont zich zowel interne rivaliteit
als corporatief bewustzijn, de twee pijlers van het adellijke politieke leven
in de zeventiende eeuw: enerzijds leverde de jacht herhaaldelijk aanleiding
tot hoogoplopende, soms met het nodige rituele geweld gepaard gaande
ruzies binnen de gemeenschap van eer (over jachtlimieten bijvoorbeeld),
anderzijds wist het ‘nobele tijdverdrijf’ de hele ridderschap steeds weer
opnieuw te mobiliseren en verenigen tegenover een zogenaamd vijandige
buitenwereld.

De versterking van de corporatieve identiteit van de riddermatige adel
in de zeventiende eeuw valt nauwelijks los te zien van de incorporatie van
de ridderschapscolleges (en de oostelijke gewesten in hun geheel) in het
staatsbestel van de Republiek. Uit de gereformeerde panegyriek valt af te
lezen dat het prestige van ‘regeerkunde’ en ‘staatervarenheid’ als adellijke
deugd toenam. Ambten en commissies in het gewest en de generaliteit
werden gezochte ‘prijzen’ in de Oost-Nederlandse adelswereld. Hetzelfde
gold voor officiersposten in het Staatse leger, dat onder Willem iii een fun-
damentele hervorming onderging en zich van een huurlingenleger om-
vormde tot een grote staande strijdmacht. Het hof en de persoon van de
stadhouder-koning oefenden eveneens een grote aantrekkingskracht uit op
riddermatige geslachten (onder zijn voorgangers was dat veel minder het
geval geweest). De Republiek werd zo het belangrijkste toneel van eer voor
de Oost-Nederlandse adel. In het leven van katholiek gebleven families – in
1622 uit de ridderschap gezet – speelde de staat als identificatiepunt een veel
minder prominente rol. Sommigen, zoals de Van Hoevells en de Grubbes
in Twente, gingen zich sterker op het katholieke Münster en Keulen oriën-
teren, in andere geslachten kozen veel zonen voor een officiersloopbaan in
het Staatse leger of voor een stil leven. Openbare functies op bovenlokaal
niveau vervulden zij niet of nauwelijks. Het aanzien van katholieke edelen
die een ambteloos leven leidden, bleef vooral drijven op hun afkomst en
hun rol in de plaatselijke gemeenschap.

Ook de Reformatie zorgde voor verschuivingen in het adellijke eerbe-
grip – waarschijnlijk gold hetzelfde ook voor de Contrareformatie, die hier
echter goeddeels onzichtbaar bleef. Slechts voor een enkeling ging die ver-
schuiving zo ver dat hij of zij afstand nam van de traditionele adellijke mo-
raal en nog enkel de ‘ere Gods’ omarmde. De Reformatie was echter ook
van invloed op de eervoorstellingen van edellieden die zich primair op hun
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reputatie in de wereld bleven richten. Ridderschap en Steden van Overijs-
sel ontzegden in de eerste decennia van de zeventiende eeuw verschillende
edelen de toegang tot de landdag omdat zij in concubinaat leefden, over-
spel hadden gepleegd, hun vrouw verstoten of manslag begaan. In 1611 na-
men zij het besluit echtbrekers en ‘doodslagers’ niet meer op landdagen
toe te laten. Deze resolutie werd niet van buitenaf opgedrongen aan een
onwillige ridderschap, maar mede door haar en in haar naam genomen.
De dramatische machtsval van de Twentse drost Unico Ripperda geeft de
verandering in adellijke mores goed weer. Unico Ripperda had een krach-
tige lichaamsbouw, lezen we in zijn vita, was een man van ‘starcke com-
plexie’. Hij had geen academische vorming genoten en sprak geen vreemde
talen, maar was gezegend met een helder verstand en als jongeman was
zijn hart het meest uitgegaan naar adellijke exercities als jagen en paard-
rijden. Ripperda’s ster rees snel in het gewest, mede door het uitdelen van
giften en andere eerbewijzen, de verwerving van een compagnie ruiters
en militaire successen – in 1605 had hij persoonlijk de verovering van een
Spaanse schans bij Goor geleid en de kapitein van de vijandelijke compag-
nie in triomf als gevangene meegevoerd naar Deventer. In 1611 verwierf hij
op eenendertigjarige leeftijd het drostambt van Twente. Hij genoot nu zo
veel aanzien, dat hij bij de landdag gedaan kon krijgen wat hij wilde. Maar
het verstoten van zijn vrouw en het zich overgeven aan een ontuchtig le-
ven met zijn dienstmeiden luidden enkele jaren later de val van de drost in.
Na een felle ruzie met een andere edelman op de landdag in 1617, waarbij
zij elkaar hun woeste leven voor de voeten wierpen, werd hij uit de staten-
vergadering gezet. De kwestie liep zo hoog op dat predikanten vanaf de
preekstoel Ripperda’s ontucht veroordeelden en de drost werd gedwongen
ook afstand van het drostambt te doen. Hij trok zich terug op huis Hen-
gelo, waar hij aan het bouwen sloeg en nog altijd een grote staat voerde. Al
binnen enkele jaren verslechterde zijn gezondheid sterk. In 1621 ontwik-
kelde zich een gezwel in zijn mond, dat zijn gehemelte spleet en hem het
spreken bemoeilijkte; drinken lukte uiteindelijk alleen nog met behulp van
een trechter. Op het laatst van zijn leven verkeerde de voormalige drost in
een ellendige lichamelijke toestand. Hij stierf in 1625.5

De roemloze val van de drost symboliseert een belangrijk breekpunt
in de Oost-Nederlandse adelsgeschiedenis. Net als zijn oom Eggerik Rip-
perda was hij een representant van een heerschappijvorm waarin de eer
van de fysieke persoon de grondslag vormde van een theatrale manifesta-
tie van macht en aanzien. Als drost van Twente berustte zijn gezag geheel
en al op elementen uit de traditionele adellijke eercanon. Ripperda’s licha-
melijke kracht, zijn persoonlijke moed, natuurlijke verstand en kwalitei-
ten als ruiter en jager schraagden zijn reputatie; hetzelfde geldt voor diens
voeren van een grote staat en terugvallen op intimidatie en geweld indien
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hij dat nodig achtte. Naarmate de zeventiende eeuw vorderde, verdwenen
de nadruk op de fysieke persoon en de hoge waardering voor heroïsche
autonomie, impulsiviteit en geweldsbereidheid in het adellijke eerbegrip
echter naar de achtergrond en traden meer abstracte, etatistische en mo-
rele eernoties naar voren. Een belangrijke voorwaarde voor deze ontwikke-
ling was de pacificatie van het Oost-Nederlandse platteland aan het begin
van de zeventiende eeuw en de daarmee samenhangende heropbouw van
het rechterlijk bestel en de inpassing van de meeste riddermatige families
in het staatsbestel van de Republiek. Hoewel het adellijke eerbegrip altijd
een autonome kern zou behouden en in laatste instantie een domein bleef
waarin religieuze en wereldlijke autoriteiten niet konden treden, kreeg het
geleidelijk een minder vliedend karakter en raakte het – vooral in de acht-
tiende eeuw, toen de samenleving verstarde en de ridderschappen vrijwel
verstoken bleven van nieuw ‘bloed’ – sterker verbonden met vaste en dui-
delijke posities binnen een hiërarchische ordening: het geslacht in histori-
sche zin, de familiale en morele orde, de ridderschap en de staat.

De Republiek der Verenigde Nederlanden staat in de geschiedschrijving
ook nu nog bekend als een samenleving van kooplieden en regenten.
Deze voorstelling berust, zoals we weten, grotendeels, op het ‘Hollandse
wonder’ van de Gouden Eeuw. Maar waar Holland zich in de tweede helft
van de zestiende en de zeventiende eeuw kenmerkte door de macht van
burgerlijke regenten en een bloeiende stedelijke cultuur, was er in de land-
gewesten Gelderland, Overijssel en Drenthe sprake van een traditionele
standensamenleving waarin de adel de toon aangaf. Hoewel edelen zich
hier, naarmate de ‘Gouden Eeuw’ vorderde, meer op het westen en op het
staatsverband van de Republiek gingen richten, gaapte er ook rond 1700
nog altijd een grote kloof tussen hun adellijke waarden en de dominante
cultuurpatronen in het machtige Holland. De fundamenten van de Oost-
Nederlandse adelscultuur bleven, zo heeft deze studie laten zien, berusten
op een specifiek standsgebonden eergevoel dat ver afstond van de stede-
lijk-mercantiele levensstijl die – zo wil het historische paradigma nog altijd

– in de zeeprovincies de boventoon voerde. Zeker op het platteland ver-
toonden de oostelijke gewesten in de zeventiende eeuw onmiskenbaar de
kenmerken van een republiek van adel.
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huis, De predikanten, 125.
174 hco, orard, inv.nr. 73, ‘Duplycq’ van
Filips Otto van Lynden, 7 jan. 1717, art. 234-
239.
175 hab, inv.nr. 445/5586a, brief van Erm-
gard van Wisch aan Maria van Nassau, 30
maart 1564.
176 ‘[…] es wirt bey allerely stant seltsam
gefunden und gediscurirt ob es die schein
von der Schweitzer ordnungh und allein
dahin getrachtet wurde alde greffliche und
adentlicht stammen ausszuroten und un-
derzudrucken; in hoffnungh aber Gott wirts
vorsehn und enen jeden bey sinen staet und
berauff gnediglich schutzen.’ hab, inv.nr.
371/6810, brief van Willem van den Bergh
aan de gedeputeerden van de Nadere Unie,
16 juli 1580. Het Zwitserse eedgenootschap
genoot in deze jaren veel belangstelling van
pamflettisten die zich uitlieten over de ge-
wenste regeringsvorm voor de Nederlanden.
Geurts, De Nederlandse Opstand, 201-203.
177 hra, cam, inv.nr. 1, ‘Quartier Boeck
ende stam-caerten’, ingebonden papier tus-
sen fol. b en c.
178 Stambuch, i, 113-114; ii, 38-40. De analo-
gie met betrekking tot de ossen is van Plato.
Schele volgt in zijn betoog de lutherse theo-
loog en historicus David Chrytraeus.
179 Schele onderscheidt binnen de adel een
oude adel, een deugdadel en een adel van
rijkdom: ‘nobilitas ex antiquis stemmatum,
virtute et divitiis, datis a monarchis privile-
giis in premium virtutis.’ Stambuch, ii, 9.
180 Ibidem, i, 910.
181 Ibidem, ii, 8-10 (‘Wederhalinge miner
gewonliken meditatien offte gedencken
van stenden der menschen’), 104 (‘Medita-
tio de ordinibus hominum’), 212 (‘His sic

ordinibus vel totus volvitur orbis’), 593-595
(‘De ordinibus hominum inter christianos
hodie’), 605 (‘Ordines hominum in domo
politia et ecclesia’).
182 Ibidem, ii, 212.
183 da, haba, inv.nr. 245 (naar Jesaja 24).
184 Stambuch, ii, 214.
185 ‘Excellunt saepe etiam homines novi et
omnis nobilitas principium habuit.’ Stam-
buch, ii, 89. Vgl. in dit verband het geestig
bedoelde gedichtje van Adriaan Sticke over
omhoog gevallen boeren: ‘Wanneer een
heer vervalt en tot een boer geraedt/ so bent
gij niet bevrijdt op vrier heren straet./ Maer
wert de boer een heer, dat is noch groter
kruys./ So bent gij op de straet niet seker,
noch in huys.’ UvA, ub, bc, xiv e 17, Ge-
dichten van Adriaan Sticke, 253.
186 Stambuch, i, 677.
187 Schreiner, ‘Zur biblischen Legitimation’,
317-357.
188 Ter Kuile, Het kwartier van Zutfen, 34.
189 ga, hvr, inv.nr. 7n, fol. 8, in voce ‘Na-
gel’, ‘Rouwklachte op het onverhoopt (doch
zaligh overlyden van de Hoogh Welgeboren
Heer, Mynheer Joan Herman baron de Na-
gel, vryheer tot Olden en Nieuwen Amsen,
etc. […]’. Vgl. bijv. ook de volgende strofe
uit de ‘Zegekroon van de hoogedelgebore
vrou, mevrou Everdina van Uiterwyk, huis-
vrou van de hoogedelgeboren heer Henrik
Sloot te Kannevelt’ uit 1657 van de hand van
Joannes Vollenhove: ‘In ’t niew Jerusalem
treedt elk den doot met voeten/ Schelt eer
en adel quyt, en veegtze wech, als rag/ Ziet
gout voor vuilnis aan, waar in de wormen
wroeten/ Ziet Godt in ’t aangezicht, en bui-
ten dat geen’ dag.’ Vollenhove, Poëzy, 222.
190 hco, favi, inv.nr. 100, testament van
Hermina en Johanna van Langen, 9 juni 1639
(bijgevoegd ‘memorie’ van eerstgenoemde).
191 ‘Bevelende dan vooreerst mijne siele
in de hande van mijnen genadigen schep-
per ende heere, ende willende dat mijn li-
chaem sonder enige pompeusheit, ’t sij van
quartieren ofte anders, ter aerden bestaedet
ende heengelegt sal worden.’ ga, favr, inv.
nr. 1106, testament van Steven Gerhard van
Rhemen, 27 okt. 1655. De doodskist van Van
Rhemens vader was in 1644 bij diens begra-
fenis nog met acht kwartierschilden bedekt.
ga, hvr, inv.nr. 11, ‘Boeck van Quartieren’,
fol. 65.
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192 Ten Ham, Almeloosch morgen- middag- en
avond-offer, 7. De auteur van dit gebeden-
boek was predikant te Almelo. Volgens de

‘Opdragt’ werden de opgenomen gebeden
al sinds geruime tijd op last van Zeger van
Rechteren op huis Almelo gebruikt.
193 Vgl. voor het begrip ‘adellijke staat’ Janse,
Ridderschap in Holland, 38-42.
194 ga, ahgz, inv.nr. 5287.
195 ga, ahgz, inv.nr. 5187/52; hco, ahgzw,
inv.nr. 1, kerkenraadsnotulen, 14 en 25 jan.
1637.
196 ga, ahgz, inv.nr. 4885, civiel sententie-
boek, fol. 167v-168v, sententie 27 sept. 1641.
197 Gevers en Mensema, De havezaten in Sal-
land, 129.
198 hco, har, inv.nr. 107, brief van Josina
Agnes van den Clooster aan Josina Agnes
van Rechteren, 22 juni 1716.
199 hco, har, inv.nr. 107, brief van Josina
Agnes van den Clooster aan Josina Agnes
van Rechteren, 12 dec. [s.a.].
200 hco, har, inv.nr. 107, brief van Elsabe
Benedicta van Lintelo aan Josina Agnes van
Rechteren, 28 mei 1717.
201 Stambuch, i, 334-337.
202 Mooijweer, ‘“In Overissell hatt die Rit-
terschaft grosse Prominenz’”, 24, 34, 37.
Mooijweer spreekt van een ‘vrijgevochten
bende’.
203 Zijp, De strijd, 53.
204 D’Ablaing van Giessenburg, De Ridder-
schap van Veluwe, xxvi.
205 De Jonge, ‘“De regering ten plattelande”’,
53.
206 Stambuch, i, 722-725.
207 De adelshistoricus Jonathan Dewald
spreekt in dit verband van een ‘language of
decline’. Dewald, The European nobility, 7-12.
208 ga, hvr, inv.nr. 60, 11v-12r (‘Acte van
verbintenisse van de Ridderschap in anno
1610’), 14v-15v (‘Acte van verbintenisse van
de alinge Ridderschap in anno 1612 den 10
martii’).
209 Van der Capellen, Gedenkschriften, i, 27-
31.
210 D’Ablaing van Giessenburg, De Ridder-
schap van Veluwe, lii-liv; dez., Bannerheeren en
Ridderschap van Zutphen, i, 49-61.
211 hco, haa, inv.nr. 202, ‘Verbael, soe tus-
schen de heer van Almelo en de magistraet
van Deventer is gepassiert op den 2. novem-

ber 1662 ende vervolggelijck’.
212 Vgl. ga, hvr, inv.nr. 1, aantekening van
Steven Gerhard van Rhemen.
213 hco, haa, inv.nr. 2919, ongedateerde
brief van Zeger van Rechteren aan N. N. en
extract-resolutie van de ridderschap van
Twente, 19 nov. 1662. Van Rechteren om-
schreef de gijzeling als ‘een saecke van dan-
gereuse consequentie voor de gehele nobi-
lesse deser provintie, dewelcke met soodane
detentie groote infractie in haer privilegieën
comt te lijden’.
214 Stambuch, ii, 478.
215 Schele, De gemene vryheit, 131-134.
216 Zie ook Van de Klashorst, ‘De ware vrij-
heid, 1650-1672’, 180.
217 Vgl. da, haba, inv.nr. 195a, brief van Ja-
cob Derk van Heeckeren aan Walburg van
Heeckeren, 19 nov. 17[…].
218 Hartog, ‘Prins Willem iii en de hertogs-
hoed van Gelderland’, 129-130; Maris, ‘Wil-
lem iii en het provisionele regeringsbestel’,
162-167.
219 Troost, Stadhouder-koning Willem iii,
113-117; Streng, ‘Stemme in staat’, 356-364. In
Drenthe verwierf Willem iii pas na het over-
lijden in 1696 van Hendrik Casimir ii van
Nassau-Dietz het stadhouderschap. In 1676
had hij al wel de survivance als erfstadhou-
der weten te verkrijgen. Heringa, ‘Zelfstan-
dig gewest, 1603-1748’, 421.
220 Trouwhartige aanspraak, 5.
221 Wassenaar, ‘Stadhouder-koning Willem
iii als opperjagermeester’, 11-24.
222 ga, haro, inv.nr. 734, ‘Versamelingh
van alle der hander veersen op verscheyde
tyden en in verscheyde gelegentheden door
de Heer van Roosendael gemaeckt en door
mijn bijeenvergadert in den jaere 1709 en
soo vervolgens’, fol. 45, ‘Aen Sijne Doorluch-
tichste en Grootmachtichste Mayesteyt van
Groot Britanien, overcomende uit Engelandt
in Nederlandt in januario 1691’. Een jaar la-
ter zou Johan van Arnhem tegenover de
landdrost van Zutphen hoog opgeven over
de manier waarop hij en zijn echtgenote
werden ontvangen op Whitehall door Mary
Stuart. ‘’t Is onbegrijpelijck de ongemeene
beleeftheden die sij ons toonde ende seyde,
ende sekerlijck een particulier aen een parti-
culier goet vrint, soude soo veel niet seggen,
als sij aen ons dede. Men moest beschaemt
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worden, de moet wiert mij soo vol dat ick
aen haer haest niet conde antwoorden […].’
ga, hae, inv.nr. 184, brief van Johan van
Arnhem, heer van Rosendael, aan Walraven
van Heeckeren tot Nettelhorst, 28 okt. 1692.
223 Vgl. Mörke, ‘Stadtholder’ oder ‘Staethol-
der’?, 244.
224 Asch, ‘“Honour in all parts of Europe”’,
353-379.

h o o f d s t u k i i

1 De interpretatie van dit familieportret be-
rust op Bierens de Haan, ed., Gelderse gezich-
ten, 90-91. Het uitvoerige onderschrift luidt:

‘Anno 1558 sint geheilickt joncker Elbert van
Vorst tzo Shoenderbeck und joffer Johanna
van Arnhem, elude, und hebbe bij den an-
deren verworven Reiner van Vorst, gehilickt
aen joffer Anna van Isendorrn a Bloijs; end
Seger van Vorst, jonck gestorven end tzo
Putten begraven; Anna van Vorst geheilickt
aen joncker Marten van Isendoren a Bloijs
toe Kannenb[urg], her tso Sterkum; Cata-
rina van Vorst, gehilickt aen Ripperdal tso
W[eldam], gestorven int jaer 1606 in au-
gusto und tee [sic] Goer begraven; Margreta
van Vorst, geheilickt an joncker Wolther van
Isendoren a Bloijs, heer tso Lathem; Johann,
jonck gestorven, und noch Johanna, jonck
gestorven, beide tzo Putten begraven, und
hebben dit doen maken aetatis amborum 75
anno 1609.’
2 Vgl. Hooft van Huysduynen, Bijdrage tot een
genealogie Van Voorst tot Voorst, S31-S34.
3 Op grond van deze criteria zijn de volgende
families gekozen: Van Baer, Bentinck, Van
der Capellen (linie Rijsselt), Van Coeverden
(linie Wegdam), Van Dedem, Van Echten (li-
nie Echten), Grubbe, Van Haersolte (oude li-
nie), Van Heeckeren, Van Hoevell, Van Itter-
sum, Van Lintelo, Nagell, Van Pallandt, Van
Raesfelt (linie Twickel), Van Rechteren, Van
Rhemen, Ripperda (linie Boxbergen en Wel-
dam), De Rode van Heeckeren, Schele, Sloet
(linie Tweenijenhuizen en Kerssenberg) en
Van Uterwyck.
4 Vgl. voor het begrip familieorde en het
conceptuele kader van dit hoofdstuk Reif,
Westfälischer Adel, 78-122, en Spieß, Familie
und Verwandtschaft, 454-476. Een hiërarchi-
sche en patriarchale familiestructuur was

niet alleen aan de adel voorbehouden, zo
blijkt bijvoorbeeld uit Kooijmans, Vriend-
schap en de kunst van het overleven, en Schmidt,
Om de eer van de familie, twee studies over de
hoogste burgerlijke kringen in de Republiek.
Wel was het adellijke regime strikter en ook
harder vanwege de sterkere gerichtheid op
een endogaam huwelijkspatroon en het
doorgeven van stamhuizen en land.
5 Vgl. Zemon Davis, ‘Boundaries and the
sense of self’, 53-63.
6 Vgl. Bastl, ‘Haus und Haushaltung’, 268.
Bastl beschrijft het adellijke huis als een
‘Austragungsort von Generationen- und
Geschlechterkonflikten, an dem die Dyna-
mik von Interessen, Emotionen und Einstel-
lungen ablesbar wird’.
7 Vgl. bijv. de mededeling van Frans Palick
van Oldeneel dat hij als jongere zoon en af-
stammende van jongere zonen, ‘seer weinig
naarigt’ had over zijn voorouders. ga, hvr,
inv.nr. 7o, fol. 52, in voce ‘Oldenniel’, brief
van Frans Palick van Oldeneel aan Steven
Unico van Rhemen, 20 juni 1708.
8 ga, haam, inv.nr. 87, magescheid tussen
Johan van Coeverden met Goossen van Coe-
verden tot Rhaan, Hendrik van Coeverden
tot Walfort, Arnold van Coeverden, Gijsbert
van Hemert, heer van Nederslingeland (na-
mens zijn echtgenote Reiniera van Coever-
den), Gerrit Jan Nagell tot Ampsen (namens
zijn echtgenote Clara van Coeverden), Ur-
sula Agnes Sophia van Coeverden en Catha-
rina van Coeverden, 29 april 1647.
9 Vgl. Stambuch, i, 777-781 (sterfbed van
Christoffer Schele, beschreven door zijn
zoon Sweder); Van der Capellen, Gedenk-
schriften i, 372-374 (notitie ‘Sieckte en sterf-
dagh van mijn vader’); Van Laer, Genealogie
oft geslacht-rekening, 54-55 (aantekeningen
van Hendrik Reinier van Laer tot Lichten-
berg over zijn vader); ga, hvr nr. 1, ‘Remen
oft Rhemen’ fol. 12r (mededelingen van Ste-
ven Gerhard van Rhemen over zijn vaders
laatste levensjaren en dood).
10 ga, hvr, inv.nr. 7n, fol. 9, in voce ‘Na-
gell’, ‘Rouw-klacht, over den droevigen ende
ontijdigen doodt van den Wel Edelen en
Hooch-gheboorenen Heer, Jr. Ioost Henrick
Nagel, overleden aen een droevich ghevecht
tot Harderwyck den 25. martij 1665. Aen
den Wel Eedelen Hooch-gheboorenen en
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Ghestrenghen Heer Jr. Gerhard Iohan Nagel,
heer van Olden en Nieuwen Ampsen’.
11 Röell, ‘Bijdrage tot de genealogie van Lin-
telo’, 58.
12 Vgl. hiervoor de (zogenaamde) acte
waarin Joost Nagell het huwelijk van zijn
zoon zou hebben goedgekeurd. Hierin
wordt als motivatie opgegeven: ‘overmits
dat mij wert nagegeven in mijnen hogen
olderdoem dat ick bin de oorsaecke van
mijn sonnes siecte […].’ ga, ahgz, inv.
nr. 5194/25, ‘Inventaris’ van Elsken van den
Bergh, 30 maart 1642, bijlage x. Deze ‘acte’
werd hoogstwaarschijnlijk door Gerrit Jan
Nagell zelf opgesteld.
13 ga, hvr, inv.nr. 117, ‘Memoria onser
dochter Clara versprockenen bruetschatt’.
Hierin onder meer de voorwaarde: ‘Sall fur
all blicken dat hie Nagell van die persona
frey is, ofte hair gecontentert heft, ehr wij
tot einige beloiften van consent noch hi-
lixdedigen konnen ofte willen verstahn.’ Er
bestaat waarschijnlijk een verband tussen
de bereidheid van de familie Van Coeverden
om aan deze alliantie mee te werken en haar
hiervoor al genoemde slechte reputatie. Jo-
han van Coeverden leefde jarenlang geschei-
den van zijn echtgenote en zijn dochter Ur-
sula Agnes werd in 1664 door de kerkenraad
van Deventer van het avondmaal afgehou-
den vanwege haar onstichtelijke leven (sad,
ahgd, inv.nr. 4, acta 8 april 1664, 18 maart
1672). Hun beider geschonden aanzien en
geringe morele krediet zullen de twee fami-
lies in elkaars armen hebben gedreven.
14 ga, haam, inv.nr. 85, extract uit het ge-
heime protocol van het schoutambt Zut-
phen, 6 april 1643.
15 rw, haw, inv.nr. 134, 137, 202.
16 hco, har, inv.nr. 276, testament van
Johan van Raesfelt, 1 febr. 1647. De in ‘De
wereld van eer’ vermelde ‘vloek’ zal op rod-
dels over de geestelijke toestand van deze
Jan van Raesfelt terug te voeren zijn. In de
pamflettenstrijd tussen ‘Haersoltisten’ en

‘Raesfeltenaren’ wordt enkele keren spot-
tend verwezen naar Jans geestesziekte. De
auteur van één pamflet beweert dat hij na
terugkeer van zijn grand tour en benoeming
tot lid van Gedeputeerde Staten ‘van hovaer-
dij’ gek zou zijn geworden. Den herlevenden
Cromwel, 14.

17 hra, favk , inv.nr. 157, protest van Derk
van Keppel ten overstaan van Peter van
Apeltern en Andries Iseren, leenmannen
van Filips ii in diens hoedanigheid als her-
tog van Gelre, 12 dec. 1584.
18 hco, sa, inv.nr. 17, res. 5 nov. 1668, 5 juni
1669; ga, favr, inv.nr. 1113, testament van
Willem Ripperda tot Boxbergen, 18 jan.
1669.
19 hco, sa, inv.nr. 762, rekest van Willem
Ripperda tot Boxbergen.
20 Vgl. Streng, ‘Le métier du noble’, 57.
21 Van Hasselt, Scholia ad reformationem comi-
tatus Zutphaniae, 13.
22 hco, sa, inv.nr. 6, res. 14 febr. 1605.
23 hco, sa, inv.nr. 8, res. 26 maart 1622. In
Drenthe gold deze regel ook, ondanks het
ontbreken van een admissiereglement. Vgl.
Westra van Holthe, De Ridderschap van Dren-
the, xviii-xix.
24 ga, favdc, inv.nr. 99, ‘Remonstrantie
of deductie om te betoonen dat Alexander
van der Capellen gevoegt is te comparee-
ren onder de Ridderschap des Zutphensen
quartiers’; vgl. tevens ga, favdc, inv.nr.
92, ‘Memorie voor mijn broeder’, waarin
hij opkomt tegen het standpunt dat zonen
en broers van in de ridderschap verschre-
ven edelen geen ambten zouden mogen
bekleden die aan dit college waren verge-
ven: ‘Soude oock strecken tot vernietonghe
van het adelicke aengebooren recht ende
beswaerlick vallen voor een edelman die
met een huys vol kinderen is gesegent ende
onder deselve soodanige heeft die alle goede
conditien hebben tot een vaceerend adelick
amt gerequereert. Den titul ende recht van
den adel is gemeen aen alle de descendenten
van adelicke familien ende niet gebonden
aen de weinighe persoonen die ’t lidt van de
Ridderscap in ’s lants vergaderingen beklee-
den.’
25 Thirsk, ‘Younger sons’, 360. Vgl. voor het
gezag dat stamopvolgers kregen toebedeeld
over hun jongere broers bijvoorbeeld de
bepaling van de Sallandse drost Unico Rip-
perda dat zijn jongere zonen niet mochten
trouwen tegen de wil van hun oudste broer.
ga, hvr, inv.nr. 113, ‘Extracten van brieven’,
nr. 593, magescheid tussen Unico Ripperda
met zijn kinderen Eggerik, Judith, Helena
(Hille), Johan, Adelheid, Elisabeth (Elsebe),
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Adriaan, Herman, Balthasar en Otto Rip-
perda, mei 1564.
26 Van Schilfgaarde, Het huis Bergh, 204-206,
250.
27 Gevers en Mensema, De havezaten in
Twente, 413-414.
28 Stambuch, i, 732, 735-736.
29 Von Frank, Standeserhebungen und Gnaden-
akte, iii, 146-147; Schmidt-Brentano, Kaiserli-
che und k.k. Generale, 58.
30 Hij kreeg van zijn vader in diens testa-
ment van 18 januari 1639 een jaarrente van
500 gulden toegezegd, in ruil waarvoor de
bezitter van Werkeren hem zou moeten
verplegen. De testator gelastte zijn overige
zonen in hetzelfde testament ‘serieuselijck
end hertelijck’ broederlijk zorg jegens hem
uit te oefenen.
31 ‘Vorders hebbe ick, om verscheiden groote
consideratien mij daertoe moverende, goet-
gevonden te ordonneren dat mijn soone
Henrick Bentinck, capiteyn, sijn partagie
van goederen voorss. niet en sal mogen ver-
alieneren, verpanden off beswaren, hooger
als tot een derdepart van de waerdije der-
selver, ten waere sijne broederen ofte naeste
verwanten, alsdan in leven sijnde, hem sulx
verder souden toelaeten. Ende bij soo verre
hij na mijnen doode met sijner vrunden
raedt, adelijck ende sijnes stants gemees
quame te trouwen, soo sal hem tot sijn uit-
rustinge van sijne broeders ende broeders
kinderen 1000 car.gld. worden uytgekeert,
gelijck mijn andere kinderen oock is ge-
schiet.’ ga, hvr, inv.nr. 113, ‘Extracten van
brieven’, nr. 207, testament van Hendrik
Bentinck tot Werkeren, 18 jan. 1639.
32 Hun broer Hendrik weigerde dit te ac-
cepteren en procedeerde in 1644 tegen het
optreden van Eusebius Borchard bij de ver-
deling van de ouderlijke erfenis. hco, ahbk,
inv.nr. 5530.
33 Bedoeld zijn hier de zgn. ‘manlenen’ en
‘zadellenen’ (of ‘dienstmanlenen’) in het
Kwartier van Zutphen, die alleen op man-
nen mochten vererven. Beelaerts van Blok-
land, De praktijk van het leenrecht, 73-76.
34 Aldus de aanhef van de huwelijkse voor-
waarden van Adolf van den Rutenberg en
Hille Ripperda, 2 aug. 1561, ga, hvr, inv.nr.
116, fol. 208r-210r. Vgl. tevens Feenstra, De
bloeitijd en het verval van de Ommelander adel,
120 (noot 12).

35 Moonen, Poëzy, 158; Streng, ‘Hausmacht
en Republiek’, 127-129.
36 Vgl. bijv. de kleine parodiërende anek-
dote ‘Gelders edelman sterft van rouw over
de onvruchtbaerheyt van zijn vrouw’ uit
1720: ‘Een goed Gelders edelmannetje is ge-
storven [van] rouwe over de troosteloose
droefheyt zijner huisvrouwe wegens haar
onvruchtbaarheyt, zijnde reets veertigh ja-
ren getrouwt geweest sonder ooit kinderen
te hebben geprocreërt. Was de doodt geen
incurabele sieckte, ik wist kans om den man
ende de vrouw te cureren ende te genesen,
zoo het waer is dat in het Italiaensche land-
schap Friuli, niet ver van Gorits te Vipach
wijn werd gevonden die de onvruchbaare
vrouwen soo infallibel vruchtbaer maeckt,
dat de naburige Duytschers die ze ter dier
oorsaeke altijt opkopen den naam naar heb-
ben gekregen van Vipacher kinder macher.
Ik weet wel dat in Vranckrijck een fonteyn
van vruchtbaerheyt werd bevonden, maar
ick weet niet, of die door het water ofte door
de olij die er de monnicken toe doen ofte ten
minsten toe kunnen doen, werdt veroor-
saeckt.’ hco, cvds, inv.nr. 35, ‘Olipodrigo’,
vii, fol. 1034v.
37 Stambuch, i, 869; ii, 173.
38 Vgl. in dit verband tevens de niet echt
fijngevoelige mededeling van de markies
van Havré uit 1610 tegenover graaf Herman
van den Bergh over de bevalling van zijn
vrouw, die tot zijn teleurstelling slechts een
‘pisseuse’ had gebaard: ‘Puisque la porte est
ouverte, j’espère qu’il en sortira des filz, qui
seront vos soldatz et serviteurs.’ Van Schilf-
gaarde, Het huis Bergh, 237 (noot 1).
39 hco, sa, inv.nr. 13, res. 26 juli 1651 en 10
mei 1652. De Staten namen hier de rol over
die vroeger de vorst vervulde bij de geboorte
van een zevende zoon.
40 ga, haru, inv.nr. 13, getuigenverklaring
ter instantie van Wigbolt de Rode van Heec-
keren, 1 april 1594.

41 ga, ahgz, inv.nr. 912/1774 en 1872, Chris-
tina van Raesfelt aan het Hof van Gelre, 2
april en 6 dec. 1555.
42 Vgl. een uitspraak van Wilhelmina van
Doetinchem, weduwe van Geert Mulert tot
Voorst, in een proces tegen haar zoon Johan
Mulert inzake hun beider rechten op huis
Voorst: ‘Alzoe dat uuyt sinistre voorgeven
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lijken. Landtrechten van Overijssel, 89; Reforma-
tie op eenighe puncten der landt-rechten; xvii, 7;
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67 hco, asth, inv.nr. 224, brief van Hen-
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doen in Tilburg en Moergestel, waar de
ouders van zijn concubine leefden, maar
de bigamist in spe weigerde uiteindelijk de
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95 Van Schilfgaarde, De graven van Limburg
Stirum in Gelderland, i, 70, 75.
96 Vgl. voor dit fenomeen in het Sticht Bok,
‘De voornamen Utrecia en Trajectinus’, 92-
101.
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175 Vgl. bijv. Delen, ‘Frauenalben als Quelle’,
80-87.
176 Het calvinistische schuldgevoel zoals dat
oprijst uit de dagboeken van de Friese stad-
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houder Willem Frederik van Nassau, lijkt
dan ook niet in overeenstemming te zijn ge-
weest met de traditionele adellijke omgang
met seksualiteit. Vgl. Kooijmans, Liefde in
opdracht, 129-135.
177 hra, cvs, inv.nr. 87, alba amicorum van
Johanna Bentinck, ii, fol. 37r.
178 ga, ahgz, inv.nr. 5685/11, ‘Intendit’ van
Johanna Catharina Willems, 17 mei 1698.
Huwelijksbeloften werden ook wel op
schrift gesteld. Vgl. bijv. ga, hvr, inv.nr. 113,

‘Extracten van brieven’, nr. 513, huwelijksbe-
lofte van Steven van Hertevelt aan Gertruid
Kreynck, 17 jan. 1613.
179 ga, ahgz, inv.nr. 5137/13, ‘Memorie’ van
Adolf van Keppel tot Langen, 15 juli 1633.
180 ‘[…] dat hij mij met der daet heeft ver-
oneert ende geschendet, dat hebbe ick hem
voor desen in mijn herte vergeven. Maer
dat hij mij daerenboven so schandelick
heeft geblasmeert, dat en kan ick hem nue
noch in der euwicheit niet vergeven, want
hij (meenende Keppel voorss.) weet well
beeter, ende segget hem vrij dat wanneer hij
kompt voor den richter, daer ick nue nae toe
gae, diewelcke is een recht richter, dien men
niet voorliegen en kan, dat hij het aldaer
vinden sal, off het waer off leugens sijn, dat
ick hier nue segge.’ ga, ahgz, inv.nr. 5137/13,

‘Memoriën’ van Jan van Keppel, 15 juli 1633,
bijlage C1.
181 ga, fav, inv.nr. 9, liedboek van Gerhard
van Rouwenoort, fol. 137.
182 hua, haame, inv.nr. 2024, album ami-
corum van Anna van den Boetzelaer, fol. 44.
183 ga, fav , inv.nr. 9, liedboek van Gerhard
van Rouwenoort, fol. 66v.
184 Vgl. bijv. gedicht dat omstreeks 1550
tijdens een bruiloft in een Vollenhoofs
liedboek werd geschreven: ‘Den tweeden
dach van de vasten/ Hebben wij dit gescre-
ven als gasten/En consten nijet gangen van
hier/ Wij waeren al droncke schier/ Want
waeren van liefden al zoo sot/ Dat wij niet
en lieten in den pot.’ ub Leiden, Mss. bpl
2912, ‘Overijssels liedboek’, fol. 183v. Van
veel latere datum is de ‘Pasquinade’ in hco,
cvds, inv.nr. 35, ‘Olipodrigo’, i, fol. 12v-13v,
een lijst met namen Overijsselse edelen en
bijgevoegde schertsdeviezen (bijv. ‘Le che-
valier de l’ordre de statue majoor Dedem: Le
chagrin me devore’).

185 ‘Monsieur, il me semble qu’avez trouvé/
ce que nostre coeur a long temps cherché.’
hra, cvs, inv.nr. 87, alba amicorum van Jo-
hanna Bentinck, ii, fol. 30r.
186 hra, cvs, inv.nr. 87, alba amicorum
van Johanna Bentinck, ii, fol. 30v.
187 hra, cvs, inv.nr. 87, alba amicorum van
Johanna Bentinck, ii, fol. 20r-22v. De eroti-
sche ontboezemingen van Van Buckhorst
ontlokte onze anonymus de opmerking:
‘Monsieur, tant que je puis lire en ceste escri-
ture/ vous avez besoing une bone parture.’
188 Oosterman, ‘Die ik mijn hart wil geven’,
201.
189 hra, cvs, inv.nr. 87, alba amicorum
van Johanna Bentinck, ii, fol. 78v.
190 hua, haame, inv.nr. 2024, album ami-
corum van Anna van den Boetzelaer, fol. 19r,
97r-99v. Het gedicht van Anna van den Boet-
zelaer is niet ondertekend, maar op grond
van het handschrift valt aan te nemen dat
het van haar hand is.
191 Des Tombe, Het geslacht Van den Boetzelaer,
445-446.
192 Vgl. Thomassen, ed., Alba amicorum, 134-
135, 138-139.
193 Stambuch, ii, 33-36, 89, 137, 139, 244, 272-
273, 361, 527.
194 ‘Natura requirit in generatione varia-
tionem et aliam mixturum (etiam in agricul-
tura).’ Ibidem, ii, 396.
195 Ibidem, ii, 740-741.
196 ga, favdc, inv.nr. 203, huwelijksbelofte
van Alexander van der Capellen en Sophia
Margaretha Catharina van Wylich, 14 okt.
1704.
197 ga, haro, inv.nr. 1926, brief van Willem
van Lintelo tot de Ehze aan Derk van Dorth,
heer van Rosendael, 5 april 1627; rekest van
Willem van Lintelo tot de Ehze en Johanna
van Dorth aan het Hof van Gelre [juni 1627].
198 hat, inv.nr. 46, 47, 50; Haverkate, Twic-
kel, 32-33.
199 Flament, ‘De schaking van eene abdis’, 6-
9; Van Schilfgaarde, Het huis Bergh, 263.
200 Stambuch, i, 375.
201 Om haar geliefde van mogelijke twijfel
te genezen, stelde zij hem heerlijke nachten
in het vooruitzicht: ‘Wylt doch aaverdenken
dy genogelycke nachten dy U. E. van my heft
te verwachten.’ ga, hvr, inv.nr. 6d, Genea-
logiarum liber iv, fol. 17r, in voce ‘Armelo’,
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ongedateerde brief van Anna Maria van Ar-
melo aan N. N. (‘mijn heer ppp’).
202 hco, ahbk, inv.nr. 5543, extract van een
brief van Bernhard Mom aan Dr. Huisken,
25 mei 1651.
203 Hij had kort daarvoor in Lochem bij een
andere vrouw al een onwettig kind verwekt.
204 Stambuch, i, 581, 890.
205 Van Hövell tot Westerflier, Van Hoëvell

– Van Hövell, 93.
206 hua, haame, inv.nr. 2024, album ami-
corum van Anna van den Boetzelaer.
207 kb, Hss. 75 J 49, album amicorum van
Judith Sloet, fol. 1v, 35r.
208 ‘Jonstich u hier wert gepresentiert ver-
siert/ Van duechlike cortosie een boecksken
sent/ Daer in ghi mucht scriven welgema-
niert/ Ingeniuse gedichten, ghen obschen
geprent/ Ten fine ghi bliefft cortoes mijn
bladen ongeschent […].’ kb, Hss. 75 J 49, al-
bum amicorum van Judith Sloet, fol. 3r. Vgl.
de waarschuwing van Henrica van Arnhem
in haar album (hiervoor, pag. 22).
209 Vgl. bijv. hra, cvs, inv.nr. 87, alba ami-
corum van Johanna Bentinck, iii, 129v (bij-
drage van Margaretha van Arnhem).
210 Ter Kuile, ‘Het album amicorum van
Maria van Besten’, 49, 55.
211 hco, har, inv.nr. 123, brief van Jacoba
Judith Isabella van Rechteren aan Joachim
Hendrik Adolf van Rechteren tot Rechteren,
6 juni 1713. Het betrof hier haar voorgeno-
men huwelijk met Evert van Heeckeren tot
Nettelhorst. Van Heeckerens ouders ‘cher-
chent ford cette alliance’, zo verzekerde zij
haar broer. Zij hadden een bezoek aan haar
gebracht en daarbij de verzekering gegeven
dat hun niets aangenamer dan dit huwelijk
zou zijn en dat hun zoon het beste humeur
van de wereld had.
212 Stambuch, i, 516. In de alba amicorum
van Johanna Bentinck bevindt zich een
toespeling op deze mislukte vrijage. Bij
een liefdesgedicht van Judith Schele uit 1583
werd door de reeds genoemde anonymus
als commentaar geplaatst: ‘Juffer Scheel, als
ghij doirlopen hebt alle wegen/ sal Zeger
Janssen noch op het leste hegen.’ hra, cvs,
inv.nr. 87, alba amicorum van Johanna Ben-
tinck, ii, fol. 68v-69r.
213 Vgl. voor een ander voorbeeld waaruit
blijkt dat personen in zekere zin inwissel-

baar waren bij de totstandkoming van adel-
lijke huwelijken, een door de Van Rhemens
opgetekende anekdote over Barthold van
Laer. Kort voor zijn voorgenomen huwelijk
werd Van Laer ernstig ziek, maar hij stierf
niet voordat hij een plaatsvervanger had
aangewezen: ‘was verlooft mett Bertrama
van Eyll, end begeerde in sijn dootbedde
van her moeder dat se haer dochter aen sijn
broeder Henrick wilde geven, gelijck oock
geschiede.’ ga, hvr, inv.nr. 6e, Genealogia-
rum liber v, in voce ‘Laer’, fol. 105v.
214 Stambuch, i, 569.
215 hco, hao, inv.nr. 132, ‘Vraagharticulen
waerop ter requisitie van de heer Jacob van
Uterwijck naer voorgaende citatie sonder
ede verhoort sullen worden de heren Joan
Lodewich van Doetingem ende Joan Francis
Knoppert’, 14 jan. 1698.
216 ga, hvr, inv.nr. 1, ‘Remen oft Rhemen’,
fol. 11r, 12v.
217 hco, hao, inv.nr. 152, 154.
218 hco, orard, inv.nr. 73/6.
219 ga, ahgz, inv. nr. 5986/8, ongedateerde
brief van Margaretha Bushoff aan Hendrik
Everts.
220 De leeftijd van Margaretha Bushoff
was overigens een punt van discussie: haar
moeder beweerde dat zij ongeveer zestien
jaar was, maar volgens de aangeklaagde
trompetter (zelf vijfentwintig jaar) was zij
negentien.
221 Lesemann, ‘Liebe und Strategie’, 197.
222 Vgl. bijv. Haks, Huwelijk en gezin, 70-73,
105-109, 116-118; Visser, Rovenius und seine
Werke, 72.
223 Stambuch, ii, 740-741.
224 hco, har, inv.nr. 332, Henricus van
der Poell, ‘Echtsgedicht ter bruiloft van de
welgeboren en gestrenge heer Unico Rip-
perda, heer toe Weldam en Olidam, drost
des landts Vollenhove en der heerlijckheydt
Kuinre, bruidegom, met de welgeboren juf-
fer ind juffer Margariet Elisabet Ripperda,
erfdoghter der heerlijckheydt Oosterwyt-
weert, bruidt’.
225 Mochten hij en zijn vrouw met weder-
zijds goedvinden alsnog besluiten uit elkaar
te gaan, dan zou hij haar alimentatie beta-
len. Van Langen beloofde verder dat hij pro-
cessen zou staken die hij in Keulen tegen de
Van Rechterens was begonnen. hco, haa,
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inv.nr. 144, verklaring van Diderich van Lan-
gen tot Cobbinck, 21 sept. 1571.
226 hco, sa, inv.nr. 6, res. 24 april 1611.
227 hco, sa, inv.nr. 7, res. 13 maart 1615.
228 hco, sa, inv.nr. 10, res. 20 maart 1635,
17 maart 1636, 13 maart 1638, 20 maart 1641;
inv.nr. 11, res. 14 maart 1642. De edelman in
kwestie was Derk Mulert tot Campherbeek,
die in 1620 was getrouwd met zijn nicht
Mechteld de Vos van Steenwijk.
229 Stambuch, ii, 35.
230 ga, hvr, inv.nr. 1, ‘Remen oft Rhemen’,
fol. 13v. Steven Gerhard van Rhemen was
niet de eerste van zijn geslacht die een vers
aan zijn vrouw wijdde. Zijn vader Steven
had hetzelfde gedaan, zij het in het Latijn.
Ook diens gedichten werden nu in de genea-
logie opgenomen.
231 ga, favr, inv.nr. 1101, mutueel testament
van Steven Gerhard van Rhemen en Josina
Maria van Roussel, 6 jan. 1651. ga, hvr, inv.
nr. 1. ‘Remen oft Rhemen’, fol. 15v.
232 sad, ahgd, inv.nr. 4, kerkenraadsnotu-
len, 5 en 26 okt., 30 nov., 7 dec. 1663, 1, 8 en
15 febr., 29 aug. 1664, 24 juli, 28 aug., 11 en 18
sept. 1665, 2, 9 en 17 april 1666, 11, 12, 13 en
29 april 1667, 20, 24 en 30 sept. 1669, 22 juni
1676.
233 Den herlevenden Cromwel, 9.
234 hco, har, inv.nr. 54, ongedateerde brief
van Robert van Ittersum tot Nijenhuis aan
Joachima van Rechteren [1634].
235 Alle overige goederen moesten gelijke-
lijk worden verdeeld onder de jongste zonen
en dochters, zij het dat de laatsten maar de
helft zouden ontvangen van wat hun broers
kregen en bovendien, als hun broers dat wil-
den, hun deel in geld uitgekeerd. hco, ahbk,
inv.nr. 1133/103, testament van Robert van It-
tersum tot Nijenhuis, 30 dec. 1634.
236 hco, favi, inv.nr. 1536, testament van
Hendrik van Ittersum tot Leeuwenberg, 17
april 1693.
237 Vgl. bijv. een passage in een acte waarin
de scheidslieden in een erfeniskwestie tus-
sen twee broers Van Rechteren verklaarden
dat ‘te bevresen stond dat uyt dien allen
groote ende costrijcke proceduren mochten
comen te resulteren, daer door vele adelij-
cke huysen ende familien comen te decline-
ren ende geruineert te worden’. hco, har,
inv.nr. 57, overeenkomst tussen Zeger van

Rechteren, heer van Almelo, en Joachim
Adolf van Rechteren, 3 mei 1653.
238 ga, favdc, inv.nr. 82, testament van
Alexander van der Capellen, 28 okt. 1650.
239 ga, askz, inv.nr. 4, res. 14 dec. 1629.
240 hco, sa, inv.nr. 10, res. 23 febr. 1638 en
16 maart 1638.
241 ga, askz, inv.nr. 5, res. 21 nov. 1638.
242 Van Veen, Register op de leenaktenboeken,
394.
243 Eijken, ‘De Overstichtse lenen’, 43.
244 Poelhekke, Frederik Hendrik, 515. Streng
noemt hem de grondlegger van een ‘fami-
liaal patronagestelsel’ in Overijssel (Streng,

‘Stemme in staat’, 339).
245 hco, sa, inv.nr. 8, res. 21 maart 1626.
246 hco, sa, inv.nr. 8, res. 8 sept. 1628.
247 hco, sa, inv.nr. 9, res. 10 nov. 1628.
248 Zie hiervoor, pag. 68-69.
249 Gevers en Mensema, De havezaten in Sal-
land, 436.
250 Kuiper, Adel in Friesland, 196.
251 hco, favh, inv.nr. 375, ongedateerd tes-
tament van Rutger van Haersolte.
252 Hansen, Eer en luister, 7-14.
253 Het testament, d.d. 1 febr. 1730, is gedrukt
in Recht van opvolging, 301-317.
254 Gevers en Mensema, De havezaten in
Twente, 72-74.
255 Wijnaendts van Resandt, Geschiedenis en
genealogie, 162.
256 Olde Meierink, ‘Conflict tussen oud en
nieuw’, 155.
257 Naast de later gewettigde bastaarddoch-
ter Sophia had hij naar alle waarschijnlijk-
heid nog een kind bij een andere moeder
(ook al een dienstmaagd). In 1657 probeerde
de classis Zwolle hem hier (waarschijnlijk
vergeefs) op aan te spreken. Een eerdere po-
ging door de kerkenraad van Raalte was op
niets uitgelopen. hco, ac Zwolle, inv.nr. 1,
acta 14 april 1657.
258 hco, hawe, inv.nr. 16, testament van
Eusebius Borchard Bentinck tot Schoonhe-
ten, 9 maart 1653.
259 Hoppenbrouwers, e.a., De Slangenburg;
Sluijter, ‘De zaalbeschildering van Gerard
Hoet’.
260 Krämer, ed., ‘Mémoires de Monsieur de
B.’, 106-107.
261 In het oosten van de Republiek was het
zeer ongebruikelijk om opdracht te geven
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voor het schilderen van levensgrote portret-
ten ten voeten uit. Zie voor de ‘vorstelijke’
uitstraling van dit soort portretten Dudok
van Heel, ‘Toen hingen er burgers als vors-
ten aan de muur’, 46-50, 54, 59-61.
262 Van Baer onderhield in ieder geval als
jonge man een goede verstandhouding met
zijn gereformeerde neef Vincent Adolf van
Baer tot Brandsenburg, lid van de ridder-
schap van Zutphen en later ook ouderling
in Arnhem. ga, hav, inv.nr. 512, huwelijkse
voorwaarden van Frederik Johan van Baer
en Dorothea Petronella van Steenbergen, 2
aug. 1665 (de heer van Brandsenburg trad op
als getuige voor de bruidegom). Deze neef
overleed echter in 1681 zonder kinderen.
263 Vgl. voor dit fenomeen Hunecke, Der ve-
nezianische Adel am Ende der Republik, 238-252.
264 hco, fas v, inv.nr. 62, testament van
Arend Herman Sloet tot Tweenijenhuizen
en Hagensdorp, 20 febr. 1728; Gevers, e.a.,
De havezaten in het land van Vollenhove, 138.
265 Vgl. Formsma, e.a., De Ommelander bor-
gen en steenhuizen, 326.
266 Vgl. voor de aanvankelijk levende hoop
op nageslacht de optimistische regels in
het huwelijksdicht van 1686: ‘Hier siet men
Ripperda aen Ripperda gestrengelt/ Twee
spruiten uit een stam en bloedt met bloedt
gemengelt/ waer door een volle vreught ’t
geslaght van Ripperda/ (bij na verstorven
nu) sal eeuwen volgen na./ Men vindt een
ruim getal ontsaggelijcke ouders/ in dit
aloudt geslaght die op haar starcke schou-
ders/ steets torsten voor’t gemeen de sorgen
van alt landt/ Als ridders in het goudt daer
door het bleef in standt.’ hco, har, inv.nr.
332, Henricus van der Poell, ‘Echts-eerdich
ter bruilof van de welgeboren en gestrenge
heer Unico Ripperda, heer toe Weldam en
Olidam, drost des landts Vollenhove en der
heerlijckheydt Kuinre, bruidegom, met de
welgeboren juffer, mejuffer Margariet Elisa-
bet Ripperda, erfdoghter der heerlijckheydt
Oosterwytweert, bruidt’.
267 Gevers en Mensema, De havezaten van
Twente, 371-372.
268 Geciteerd in Röell, ‘Bijdrage tot de gene-
alogie van Lintelo’, 112.
269 Stambuch, i, 572.
270 ga, hvr, inv.nr. 6e, Genealogiarum li-
ber v, fol. 219v, in voce ‘Twickelo’.

271 Stambuch, i, 556; ga, hvr, inv.nr. 113,
‘Extracten van brieven’, nr. 594, testament
van Unico Ripperda tot Boxbergen, 30 mei
1566.
272 Ook in andere sterfbedbeschrijvingen
in het Stambuch zijn de stervenden door-
drongen van een voorgevoel en vertellen zij
hierover aan familieleden. Christoffer Sche-
les dochters Sophia en Wilhelmina hadden
beiden kort voor hun dood visioenen over
het hiernamaals. Sophia zou in 1590 op haar
sterfbed bij herhaling in woord en gebaar
hebben kenbaar gemaakt hoe God engelen
naar haar stuurde om haar te troosten en uit
dit aardse leven in het eeuwige, onverganke-
lijke leven te roepen. Wilhelmina beweerde
over haar eigen dood te hebben gedroomd:
trillend van angst werd zij langs de poorten
van de hel naar de hemel gevoerd, waar zij
in een zaal bij Christus kwam. Het geluks-
gevoel dat haar op dat moment beving, was
zo onbeschrijfelijk mooi – zo vertelde zij
zelf – dat zij door droefenis werd overval-
len toen zij weer ontwaakte. Haar familie
beschouwde deze droom als een teken van
God aan het meisje dat haar het eeuwige
leven deelachtig zou worden. Stambuch, i,
516-520, 745-748.
273 Ibidem, i, 777-781.
274 ga, favdc, inv.nr. 33, Petrus Gakelius,
‘Rouwklagte op het seer droevig afsterven
van den aensienelijken, edelen, hoog-agt-
baren en geleerden heer Gerlachus van der
Capellen […]’. Vgl. tevens Jan van Arn-
hems gedicht ‘Morale reflexien of zedelyke
aanmerkingen over de Siekte, Sterven, en
Begraaffenis van de Heer Assueer Torc’,
waarin ook uitspraken op het sterfbed wor-
den gememoreerd. Van Arnhem, Gedagten
en gedigten, 376-377
275 Streng, ‘Stemme in staat’, 311.
276 Döhman en Dingeldein, Singraven, iii,
171.
277 Kolks, ‘De begrafenis van Maria, gravin
van Hoya’, 54-55.
278 hra, cvs, inv.nr. 65, Gelderse kwartier-
wapens op obiits, fol. 75.
279 hra, cvs, inv.nr. 65, Gelderse kwartier-
wapens op obiits, fol. 16. Ook in andere bron-
nen zijn verwijzingen te vinden naar rouw-
stoeten waarin adellijke attributen werden
meegevoerd. Vgl. bijv. de genealogische aan-
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tekening van Johan van Keppel in een band
met verhandelingen over sterren- en meet-
kunde: ‘Anno 1651 den 9 julij des jonsteyls
ombtrent 7 uhren des avents is min schon-
vader Derrick Mulert toe Campferbeck tot
zeer groet droffnuss zeer christlich in den
heeren ontslaepen ende opgenohmen ende
nae behoeren met daerto ombtrent 70 gebe-
dene vrienden ende nabuyren den 29 deises
tot Zwoll in uns begreffnuss in de groete
kercke begraefen, met behoerlicke statie, als
spoeren, hendschone, feene ende rouperdt,
cascot, wapenrock, deegen ende waepen-
perdt ende grot wapen.’ hra, favk, inv.nr.
186. In de rekening voor de begraafkosten
van Zeger van Rechteren, heer van Almelo,
staan posten voor onder meer de rouwkas
(80 gld.), flambouwen (40 gld.), het schil-
deren en vergulden van een wapen (54 gld.),
het vervaardigen van een wapensteen (107
gld.), en voor helm, handschoenen en rapier
(29 gld.). hco, haa, inv.nr. 198, staat en in-
ventaris van de nalatenschap van Zeger van
Rechteren, heer van Almelo, 1677.
280 Streng, ‘Stemme in staat’, 313.
281 Uitvaarten van kinderen en ongehuwde
vrouwen vonden vaak met veel minder ui-
terlijk vertoon plaats. Vgl. bijv. de medede-
ling van Gerrit Sloet dat zijn zuster Anna
Judith ‘sonder eenige uitterlijcke pompe
mit het gevolgh van die naeste verwanten
en nabueren’ was begraven. hco, har, inv.
nr. 83, brief van Gerrit Sloet tot Oldenhof
aan Johan Zeger van Rechteren tot Rechte-
ren, 20 juli 1688. De teraardebestelling van
Alexander van der Capellens ongetrouwde
zusters Agnes, Alexandrina en Henrica ging
daarentegen met de nodige statie (en een
overvloedige rouwmaaltijd) gepaard. ga,
favdc, inv.nr. 53, 56, 57.
282 Vgl. bijv. hco, haa, inv.nr. 155, reke-
ning voor de begrafenis van Margaretha van
Munster, 1648.
283 Vgl. bijv. Van Loon, ed., Groot Gelders
placaet-boeck, iii, k. 207 (‘Placaet, raekende
de rouwmaeltijden’, 28 april 1712). Het recht
om te bepalen welke armen ‘waardig’ waren
om iets te ontvangen en welke niet, leidde
af en toe tot heftige conflicten tussen na-
bestaanden en de kerkenraad. Vgl. bijv. ga,
haam, inv.nr. 239.
284 hco, hao, inv.nr. 125, brief van Rudolf

van Uterwijck aan Margaretha Sloet, 13 jan.
1677.
285 hco, aro, inv.nr. 5, fol. 270v, ‘Regle-
ment over de rou-onkosten’, 4 april 1708.
286 Een helder overzicht van de verschil-
lende rouwmonumenten en de betekenis
van hun heraldische beeldtaal biedt Alma,
‘De adellijke dood verbeeld’.
287 hco, saz, inv.nr. 67, res. mag. 2 dec.
1641.
288 hco, ha De Berg ii, inv.nr. 370, brief
van Boldewijn Jacob Mulert tot de Leemcule
aan Hendrik van Coeverden tot de Berg, 18
sept. 1655.
289 Stambuch, i, 791.
290 Hiervan resten thans nog een paar brok-
stukken, die in latere tijd zijn ingemetseld in
de achtermuur van het koor. Het gaat om de
wapens Schele, Ripperda, Twickel en Mid-
dachten en om een fragment van een Latijns
vers. In de vloer bevindt zich bovendien nog
een grafsteen, waarvan de wapens zijn weg-
gehakt.
291 Stambuch, i, 791-793. Een beschrijving
van de restanten van het epitaaf wordt ge-
geven in Bloys van Treslong Prins, Genealogi-
sche en heraldische gedenkwaardigheden, 29. De
reconstructie van de epitaaf is ontleend aan
De Bakker, ‘De handschriften van Sweder
Schele’, 90-93.
292 Scholten, ‘Good widows and the sleep-
ing dead’, 19; vgl. Frijhoff, ‘De Sint-Walbur-
giskerk in de stedelijke ruimte’, 259.
293 Bloys van Treslong Prins, Genealogische
en heraldische gedenkwaardigheden, 100-101;
Mensema, ‘Pietate et virtute’, 30-32.
294 ga, fasvdo, inv.nr. 3, fol. 338-339. De
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Nawoord

De totstandkoming van deze studie, die voortkomt uit het nwo-project
‘Cultuurgeschiedenis van de Republiek in de zeventiende eeuw’, heeft lan-
ger geduurd dan ik dacht toen ik er aan begon. Heel wat langer zelfs. Ik kan
hier uitvoerig uit de doeken gaan doen hoe tijdrovend het onderzoek was
of hoe ingewikkeld de materie, maar uiteindelijk lijkt mij daar niemand
mee gediend. Op zichzelf was het jarenlange staren naar het verleden, dat
wil ik dan wel even gezegd hebben, helemaal niet zo vervelend. Want zoals
P. F. Thomése in J. Kessels: The Novel schrijft: ‘Ik ben meer een terugkijker
dan een vooruitkijker. Zo ben ik nu eenmaal. Ik houd meer van wat ik niet
had dan van wat ik niet zal krijgen. Altijd al gehad. Niks aan te doen.’

In de loop der tijd heb ik met veel mensen over mijn onderzoek gespro-
ken. Sommigen ben ik inmiddels uit het oog verloren, anderen zijn er zelfs
helemaal niet meer, althans niet meer hier. Arjan Verschoor was een van
de eersten met wie ik mijn passie voor het verleden kon delen. Hans ba-
ron van Hövell tot Westerflier gaf mij toegang tot zijn huisarchief op Has-
selholt in Ohé en Laak en liet mij kennismaken met een wereld die ik tot
dan toe nauwelijks kende. Johan Aalbers leerde mij tijdens zijn Utrechtse
colleges het verleden met de waarden uit dat verleden te benaderen. Veel
dank ben ik ook verschuldigd aan Jhr. Arnold Gevers en Albert Mensema
van het Historisch Centrum Overijssel; niet alleen voor hun bereidheid om
hun grote kennis van Oost-Nederlandse havezaten en adellijke families te
delen, maar ook voor hun commentaar op mijn teksten, hun hulp bij de
illustratieverwerving en de gastvrijheid waarmee zij mij en de andere re-
dactieleden van Virtus, het bulletin (later jaarboek) voor adelsgeschiedenis,
thuis in Zwolle ontvingen.

Mijn promotoren Maarten Prak en Simon Groenveld wisten, samen
met Marc Lindeijer, het project weer vlot te trekken toen het leek te zijn
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vastgelopen. Een aanstelling als wetenschappelijk medewerker bij de Hoge
Raad van Adel in 2007 maakte het vervolgens mogelijk de dissertatie af te
ronden en leverde op de valreep nog enkele bijzondere ontdekkingen op.
Ik dank Coen baron Schimmelpenninck van der Oije en Egbert Wolles-
winkel, de voorzitter en de secretaris van de Raad, voor het vertrouwen dat
zij mij schonken. Redmer Alma, René van Gruting, Bert Maaijen, Otto van
der Meij, Roel de Neve, Hanneke Ronnes en Jean Streng waren zo vriende-
lijk het manuscript van commentaar te voorzien. Op Jos van den Borne
kon ik altijd weer een nieuw beroep doen.

Mijn meeste dank gaat uit naar Conny Steins en mijn ouders, voor de
liefde en steun die ik van hen mocht ontvangen.

Geldermalsen, juni 2010
Conrad Gietman
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 favi Familiearchief Van Ittersum
 favk Familiearchief Van Keppel
 favl Familiearchief Van Lintelo

Afkortingen
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 favr Familiearchief Van Rhemen
 ga Gelders Archief
 gad Gemeentearchief Dinkelland
 haa Huisarchief Almelo
 haam Huisarchief Ampsen
 haame Huisarchief Amerongen

hab Huisarchief Bergh
 haba Huisarchief Batinge

had Huisarchief Dorth
 hadb Huisarchief De Berg

hae Huisarchief Enghuizen
hadg Huisarchief De Gelder
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Stambuch, i Der erster theill dieses Stambuches […] & Der ander
theill dieses unsers Stambuchs
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Summary

Republic of Nobles.
Honour and Noble Culture in

the Eastern Netherlands
(1555-1702)

The Dutch Republic of the seventeenth century is generally portrayed in
historiography as a society of merchants and regents. This thesis is largely
based on studies that follow solely on the province of Holland. In contrast
to Holland however, the landward provinces in the eastern half of the
country (Guelders, Overijssel and Drenthe) were still feudal in character.
As members of regional assemblies (ridderschappen and statenvergaderingen),
noble families took part in each provinces’ sovereignty and had consider-
able power. These families believed that right of birth provided them with
natural authority over the land and the people that lived on it. Honour was
the underlying principle according to which they lived their own lives and
viewed the world.

In traditional societies without a strong central government honour is
first and foremost associated with what anthropologists call the ‘physical
person’ and the public manifestation of power and authority. Displaying
heroic autonomy and military prowess were highly prized virtues in the
community of honour, even by noblemen who never experienced battle.

The personal honour of a nobleman to a large extent depended on the
reputation of his relatives, albeit dead or alive. Honour was distributed
unequally within the family. The head of the family was bestowed with
the greatest amount of honour. For the other members of the family order
of birth, marital status and gender were decisive. Even though the oldest
living son was destined to rule, primogeniture was not strictly adhered
to. Younger brothers often opposed their elder brother, which conse-
quently led to longstanding separations and in some cases even to armed
conflicts. The honour of women depended largely on their marital status
and moral behaviour. For unmarried women, upholding their virtue was
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their main concern. Scandals were easily born though, reflecting badly
on the whole of the family. For unmarried men on the other hand, sexual
affairs confirmed their manliness and power. Many drosten in Overijssel
recognized their bastard sons and daughters and most of them were given
a place in the household of their father.

In this honour society, violence erupted frequently. Some cases involved
armed conflict against the sovereign (throughout the first phase of the
Dutch Revolt), others consisted of private warfare amongst other members
of the nobility, duelling and abductions. Most offences were of an impul-
sive kind, more often than not committed under the influence of alcohol:
they included responses to insults, acts to regain authority and respect
from subordinates and attempts to obtain a higher position in the peck-
ing order. Nobles proved especially sensitive for ritual displays of power
and public acknowledgement of their rank and position. Siege warfare for
instance was largely displayed theatrically.

In the course of the sixteenth and seventeenth century, the concept of hon-
our was undergoing a transition. The rising influences of humanism, the
Dutch Revolt and the Reformation meant that old notions were redefined
and new ones developed.

First of all, the rise of humanist education resulted in a more histori-
cally based idea of noble honour. Genealogies were written down on a
large scale for the first time, dating back to ancient times and mythical
ancestors. Simultaneously, a funerary culture of remembrance developed
which, unlike the memoria of the middle ages, was based almost exclusively
on worldly values. In conjunction with this change, a shift emerged in the
importance and the specific role of quarters of nobility (kwartieren). Now,
not only the direct male line of descent constituted noble honour, yet all
lines were regarded as equally important. From the second part of the sev-
enteenth century onwards, kwartieren were a formal requirement for entry
into the ridderschappen. In accordance with the existing rules in neigh-
bouring Westphalia, the ridderschap of Zutphen set up the strictest level of
adherence. Despite resistance of the towns, the nobility in 1663 succeeded
in demanding eight lines of noble descent for any new member. In Dren-
the and Overijssel, the ridderschappen were less strict.

Around the middle of the sixteenth century the corporate identity of
the ridderschappen had been relatively weak due to absenteeism and undisci-
plined behaviour on the part of its members. The upsurge in violence as a
consequence of the Revolt caused a further decline in the number of nobles
in the state assemblies during the 1580s and 1590s. However, in the first half
of the seventeenth century the ridderschappen succeeded in developing into
well defined corporations, with a formal set of rules regarding admission.
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Although political life in Guelders, Overijssel and Drenthe was dominated
by rivalries between clans and the battle amongst factions for offices and
sinecures, the members of the nobility usually succeeded in presenting a
united front when their collective honour was at stake or when the per-
sonal honour of one of them was challenged. Hunting conflicts reflect this.
On the one hand hunting could easily lead to transitory tensions within
the community of honour (for example regarding hunting limits), on the
other hand this noble pastime was a rallying call par excellence for the
whole ridderschap or nobility to unite against the outside world.

The corporate identity of the nobility was moreover strengthened as a
result of the incorporation of the ridderschappen (and the Eastern Provinces
as a whole) into the newly formed Dutch Republic. This incorporation led
to new offices that where much sought after by the nobles. The same was
true for army posts. The Dutch army was reorganized in the last quarter
of the seventeenth century and no longer relied exclusively on mercenary
troops. The court and figure of the stadtholder-king William of Orange
became a centre of attention as well. The whole of the Dutch Republic
instead of a local or provincial arena thus became the main theatre of hon-
our. This was however not so for the catholic minority of nobles. Certain
families gravitated more towards the other side of the border such as Mün-
ster and Cologne. Various catholic nobles chose a career as an officer in the
army, others simply opted for a quiet life of retreat. The honour of catholic
nobles thus relied much less on offices of state but on their descent and
their own role within the local community.

Thirdly and finally it was the Reformation that caused a further shift in
the notions of honour. Religious morals now began to penetrate into per-
sonal lives and changed traditional views on honour. In the early decades
of the seventeenth century several nobles were denied entry into the rid-
derschap and landdag (state assembly) of Overijssel because they lived in
concubinage, had committed adultery, repudiated their wives or were
convicted of manslaughter. From 1611 onwards adulterers and murderers
were no longer admitted, a decision which was corroborated by the nobil-
ity itself. The dramatic fall from power of drost Unico Ripperda in Overijs-
sel can serve a case in point in this changing attitude. Once all powerful
this drost could initially do as he liked at the landdag. But the repudiation of
his wife and a further life of debauchery eventually led to his expulsion in
1617.

Ripperda’s fall symbolises an important turning point in the history of
the nobility in the Eastern Netherlands. This drost was a representative of
the old guard, commanding honour through sheer physical presence. As
the seventeenth century progressed this emphasis on heroic autonomy,
impulsive behaviour and the actual use of violence declined. The concept
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of honour had become much more abstract and civilised. This could hap-
pen only because of the pacification of the countryside in the Eastern Prov-
inces at the beginning of the century, when the whole societal framework
was rebuilt and law and order were implemented for the fist time. Whilst
honour had hitherto been a fleeting quality which could easily be either
gained or lost, honour in the seventeenth century became institutional-
ised and primarily connected with fixed positions within the hierarchical
structures: the historical foundations of the family, the familial order, the
moral order, the ridderschap, and the state.
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Condé, prins van 142
Coninck, Alexander Wigbolt

de 120
Constantijn de Grote 136
Cremer, Jan 248, 249
Culemborg, graaf van 202
Cuper, Gisbert 185, 308

 D

Dalfsen 182-184
Dedem, familie van 122
Dedem, Alexander van 47
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Langen, Diderich van 168
Langen, Hermina van 93
Langen, Johanna van 93
Leemcuile, heer van de 252
Leeuwarden 48, 238
Leeuwen, Simon van 307
Leiden 130, 143
Leon, Henric van 71
Leuven 142
Lichtenberg, huis 252
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Mariaklooster 125
Mark, graafschap 140
Mary Stuart, koningin 133,
287

Melanchton 22
Merula, Paulus 254
Meteren, Emanuel van 66
Metten 139
Middachten, Hendrik van 175
Minden 72, 73
Mislich, Wolf 91
Mom, Ernst 198, 199, 225
Mom, Maria 225
Moonen, Arnold 23, 79, 85,
117, 277

Mozes 137
Mühlheim 17
Mulert, Agnes 74
Mulert, Boldewijn Jacob 183
Mulert, Derk 298, 300
Mulert, Geert 290
Mulert, Johan 290
Munster, familie van 259
Münster, bisschop van 133, 144,
168, 198

Münster, stad 16, 35, 112, 164,
168, 198, 272

Münsterland 24, 28, 159
Müntzbruch, Eva Gertrud

von 133

 N

Nagell, Gerrit Jan 109, 110, 154,
170

Nagell, Johan Herman 92, 259
Nagell, Joost 109, 110, 129
Nagell, Joost Hendrik 108, 238
Nantes 146
Nason, Pieter 264
Nassau, Jan graaf van 21, 141
Nassau, Lodewijk graaf van 203
Nassau, Maria gravin van 31-
34, 89

Nassau, Willem Frederik graaf
van 296

Nassau, Willem Lodewijk graaf
van 48, 204

Nassau-Dietz, Hendrik Casimir
ii graaf van 232, 287

Nassau-Siegen, Maurits graaf
van 27

Neede 253
Nevelhorst, huis 225, 231
Nijenhuis, het 171
Nijmegen 205, 228, 236

Noorddeurningen, huis 163
Noorderveld 16
Nylandt, Jenneken 130

 O

Oevelgunne, huis 256
Offelten, familie von 72
Oldemeule, huis 138
Oldenaller, huis 175
Oldeneel, Frans Palick van 288
Oldenzaal 42, 124, 125, 172, 208,
261, 262

Olidam, huis 205
Olst 258
Ommelanden, de 16, 132, 168
Ommen 55, 225
Oostendorp, huis 75
Oosterhof, huis 93, 145
Oosterwijtwerd, huis te 168, 176
Ootmarsum 248, 249, 258, 262
Ootmarsum, huis 248, 249
Oranje-Nassau, familie van 11,
100, 101

Oranje-Nassau, Frederik
Hendrik prins van 45, 242, 278

Oranje-Nassau, Maurits prins
van 48, 196, 207

Oranje-Nassau, Willem i prins
van 21, 32, 33, 46, 203, 234

Oranje-Nassau, Willem ii prins
van 25

Oranje-Nassau, Willem iii
prins van 58, 84, 100-102, 115,
133, 224, 246, 254, 257, 261,
262, 272

Osnabrück, stad 16, 23-25, 30,
34, 183

Osnabrück, Hochstift 30, 73, 86,
90, 136

Overijssel 14, 16, 18, 22, 24, 27,
28, 33, 35, 41, 44, 46, 55, 65, 66,
68, 69, 71, 76, 77, 81, 94, 97-99,
101, 102, 105, 111-113, 115, 117, 123,
125, 126, 131, 133, 138, 142, 144,
146, 148, 163, 169, 171, 173, 176,
181, 193, 197, 200, 201, 203, 207,
208, 225, 232, 233, 235, 238, 240,
242, 244-246, 250, 252, 257, 261,
262, 267, 269, 271-274

 P

Pallandt, Adolf Warner van 213
Pallandt, Adriaan Warner van
40, 51

Pallandt, Agnes Amalia van 213

Pallandt, Elbert Antony van 91,
250, 252, 293

Pallandt, Elisabeth van 118
Pallandt, Frederik van 150
Pallandt, Johan van 150, 202,
295, 301

Pallandt, Johan Frederik van 40
Palts, keurvorstin-weduwe van

de 34
Parma, Alexander Farnese,

hertog van 31-33, 42, 206
Patkull, familie von 96
Paulus 87
Peize, Huis te 120
Pekkedam, huis 301
Philippine 235
Picardt, Johan 88, 185
Plato 286
Plutarchus 244
Pontanus, Johannes Isacus 79

 R

Raalte 175
Rabenhaupt, Carel 231, 232, 305
Raesfelt, familie van 18
Raesfelt, weduwe van 151
Raesfelt, Adolf Hendrik van 35-
37, 39, 40-44, 66, 73, 111, 258

Raesfelt, Adriana Sophia van 73
Raesfelt, Agnes van 167
Raesfelt, Agnes Isabella van 264
Raesfelt, Agnes Sophie van 106
Raesfelt, Christina van 119
Raesfelt, Goossen van 66
Raesfelt, Jan van 111
Raesfelt, Johan van 111, 161, 193,
194, 225

Raesfelt, Judith van 161
Rahden, huis 72, 132
Rande, huis 302
Rechteren, familie van 141, 184,
247, 259, 298

Rechteren, Adolf Hendrik graaf
van 30, 117, 146, 147, 149, 174

Rechteren, Anna van 168
Rechteren, Christiaan Albert

graaf van 70, 294
Rechteren, Hendrik (bastaard)

van 130, 131
Rechteren, Jacoba Judith

Isabella van 165
Rechteren, Joachim Adolf

van 70
Rechteren, Joachim Hendrik
Adolf graaf van 106

Rechteren, Johan van 130, 229
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Rechteren, Johan Willem van
147

Rechteren, Johan Zeger van
106, 147

Rechteren, Judith Aleida van
134

Rechteren, Otto van 169
Rechteren, Zeger (†1552) van
132

Rechteren, Zeger (†1604) van
165

Rechteren, Zeger (†1674) van
88, 93, 99, 229, 244, 244, 256,
257, 300

Reede, familie van 11, 225, 226
Reede, Adriaan Reinhard van
258

Reede, Adriana Albertina van
128

Reede, Ernst van 22, 83, 84
Reede, Godard van 158
Reede, Godert van 115, 204
Reede, Hendrik van 115, 204
Reiger, Herman de 142
Renesse, Alexander Emanuel

van 258
Revius, Jacobus 242
Reyd, Everhard van 34
Rhemen, familie van 23, 30, 71
Rhemen, Geertje (bastaard)

van 170
Rhemen, Josina Helena Maria

van 295
Rhemen, Steven (†1587) van
22, 142

Rhemen, Steven (†1644) van 27-
29, 286, 298

Rhemen, Steven Gerhard van
27, 28, 34, 39, 70, 76, 85, 87, 88,
93, 169, 170, 267, 283

Rhemen, Steven Unico van 27,
28, 71, 72

Rhemen, Suete van 166
Ripperda, familie 75, 132, 159, 184
Ripperda, Adelheid 166
Ripperda, Adriaan 177
Ripperda, Aleid Eisabeth 224
Ripperda, Amelis 224, 263
Ripperda, Anna 224
Ripperda, Caspera 163
Ripperda, Eggerik 198, 199, 269,
270, 292

Ripperda, Hayo 301
Ripperda, Helena 166
Ripperda, Herman 142
Ripperda, Herman (bastaard)
130

Ripperda, Judith (†1608) 138
Ripperda, Judith († na 1620) 52
Ripperda, Margaretha Elisabeth
168, 176

Ripperda, Maurits Carel 177
Ripperda, Maurits Herman 189
Ripperda, Nicolina 224
Ripperda, Unico (†1566) 130,
150, 178, 289

Ripperda, Unico (†1625) 207,
236, 244, 245, 273, 292

Ripperda, Unico (†1678) 112, 113,
224, 238, 239, 263

Ripperda, Unico (†1709) 168,
176, 177

Ripperda, Wennemar 234
Ripperda, Wigbold 65
Ripperda, Willem (†1669) 112,
113, 170, 207, 224, 263

Ripperda, Willem (†1666) 224,
292

Rode, Berndt de 188
Rode, Jan de 188
Rode, Jan (bastaard) de 188
Rode van Heeckeren, familie de
144, 149, 185

Rode van Heeckeren, Agnes
Gerhardina de 163

Rode van Heeckeren, Assueer
de 188

Rode van Heeckeren, Bernhard
de 216

Rode van Heeckeren, Joost de
187-191, 234, 239, 240

Rode van Heeckeren, Otto de
187-191, 216, 233, 234, 239,
240

Rode van Heeckeren, Wigbold
de 246

Rode van Heeckeren, Wigbolt
de 188, 216

Rode van Heeckeren, Wolter
(†1672) de 187-191, 239, 240

Rode van Heeckeren, Wolter
(†1646) de 187

Rollecate, huis 173
Rombius, doctor 206
Rome 72, 73, 75, 143, 183
Rosendael, heerlijkheid 123
Rosendael, huis 123, 160
Rossem, Johanna van 85
Rossum, Maarten van 180
Roussel, Josina Maria van 169
Roussinck, Jan 39, 40
Rouveen 151
Rouwenoort, Gerhard van 155,
156, 210

Rovenius, Philippus 77, 79, 88,
134

Ruinen 129, 259
Ruinen, heer van 126
Rutenberg, Arnt van den 147
Rutenberg, Brandt van den 283
Rutenberg, Derk van den 117
Rutenberg, Otto van den 115
Rutenberg, Willem van den 283
Ruurlo, huis 118, 187, 188, 191
Ruyter, Michiel de 82

 S

Saasfeld, huis 204, 205
Saksen, bisschop Hendrik van
136

Salland 16, 18, 38, 96, 132, 184,
208, 259

Sallandt, Johan van 44
Saumur 146
Sayn-Wittgenstein-Homburg,

Phlipp Ernst graaf van 238
Schade, Elisabeth Agnes 159
Schaep, Geertruid 29
Schaep, Herman 225, 238
Schaep, Reinier 302
Schele, familie 23, 24, 30, 72, 73,
142, 149, 185

Schele, Agnes Reiniera 137,
279, 297

Schele, Carel Ernst 185
Schele, Caspar 24, 129, 136, 166
Schele, Christina (bastaard) 129
Schele, Christoffer 80, 129, 131,
178, 183, 299

Schele, Christoffer Helmer 80,
140, 178

Schele, Daniël 178, 234
Schele, Gosen Heidenrijk 140,
158, 159, 168, 278, 304

Schele, Isabella Benedicta 137
Schele, Johan 82
Schele, Johan Ernst 137
Schele, Johanna Geertruid 137,
139, 279

Schele, Judith 165, 297
Schele, Judith Anna 137
Schele, Rabo 72, 73, 132
Schele, Rabo Herman 81, 100,
132, 135, 137, 279

Schele, Sophia 25, 131, 299
Schele, Sweder 23-25, 27, 29, 30,
41, 67, 58, 69, 72, 73, 75, 76, 79,
80, 82-86, 89-93, 97, 100, 129,
132, 135-137, 139, 140, 158, 159,
169, 178, 198, 229, 234, 235, 255,
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267, 291, 304
Schele, Wilhelmina 84-86, 121,
139, 299

Schelenburg 24
Schenck tot Toutenburg,

Frederik 204
Schenck van Nydeggen,

Maarten 279
Scherpenzeel, Johan van 198
Schimmelpenninck van der

Oije, familie 80, 142
Schimmelpenninck van der

Oije, Alexander (†1666) 179
Schimmelpenninck van der

Oije, Alexander (†1724) 23, 28
Schimmelpenninck van der

Oije, Hendrik 235
Schimmelpenninck van der

Oije, Jacob 173
Schledehausen 24, 73, 75
Schoonderbeek, huis 103, 104
Schoonheten, huis 175
Schuiren, Godefrid Diderich

van der 230
Schuttenius, Everhardus 242,
243

Sigers ter Borch, Johan de 76
Slangenburg, huis de 52, 59, 175,
176, 231, 247, 251

Slichtenhorst, Arend van 184
Sloet, Anna Judith 300
Sloet, Arend Herman 176
Sloet, Boldewijn 126, 157, 158, 173
Sloet, Floris Volkier 236
Sloet, Gerrit 300
Sloet, Judith 164
Sloet, Thomas Bernhard 173
Sloet, Wolter Herman 153, 154
Soggenvleysch, Trine 188
Solms, graafschap 70
Solsbrugge, Crispinus van
202, 203

Solsbrugge, Hannibal van 203
Solsbrugge, Mercurius van 203
Sonoy, Dirk 46
Splinter, Agatha 205
Splinter, Christoffel 205
Splinter, Johan 205
Staphorst 151
Starte, Jacob ten 196
Steenderen 138
Steenwijk 208
Steinfurt 135
Sticke, Adriaan 22, 127, 280, 286
Stoppenberg, stift 161
Swanenburg, huis de 212
Sytzama, Pier Willem van 283

 T

Thorn, stift162
Tongerlo, huis 188
Torck, familie 257
Torck, Lubbert Adolf 277
Torck, Maria 83
Toutenburg, de 46
Tweenijenhuizen 176
Twenhuysen, Emmanuel van
285

Twenhuysen, Lambert van 199,
200, 237

Twente 16, 18, 97, 99, 205, 208,
258, 261, 272, 273

Twickel, huis 66, 74, 111, 161,
132, 144

Twickel, Judith van 52
Twickelo, familie van 252
Twickelo, Frederik (†1545) van
284

Twickelo, Frederik (†1658)
van 177

Twickelo, Johan (bastaard)
van 130

Twickelo, Johan van 130
Twickelo, Josepha Clara van 166
Twickelo, Margaretha van 136,

138

 U

Ukena, Focko 75
Ulft, huis 31, 48, 141
Ulger, Lubbert 66
Uterwyck, Femme van 150
Uterwyck, Jacob van 166
Uterwyck, Rudolf van 150
Utrecht, provincie 45
Utrecht, stad 139, 164, 236
Utrecht, bisschop van 65, 70,
197, 204

 V

Varik 23
Veehave, huis 188
Veen, Jan van der 78
Velen, graaf van 75
Velp 214
Veluwe 11, 16, 45, 97, 102, 176,
202, 224, 237, 254, 276

Verhulst, Rombout 184
Vieracker, Caspar van 184
Voet, Carel Borchard 293
Voet, Johan 293
Vollenhove, kwartier van 16, 44,

77, 176, 278
Vollenhove, stad 27, 142, 251,
266

Vollenhove, Joannes 23, 252,
286, 307

Voorst, huis 290, 294
Voorst, kasteel 67, 70, 71
Voorst, familie van 65, 67, 70, 71
Voorst, Anthony van 259
Voorst, Catharina van 61, 103
Voorst, Elbert van 61, 103, 104
Voorst, Frederik van 38
Voorst, Hiddo (†1584) van 62
Voorst, Hiddo (†1660) van 133
Voorst, Johan van 115
Voorst, Margaretha van 61, 103,

104
Voorst, Maria van 171, 172
Voorst, Peter van 55
Voorst, Reinier van 61, 103, 104
Voorst, Transisulanus
Adolphus van 133

Voorst, Zweer van 71
Vorden, huis 189
Vos van Steenwijk, Mechteld

de 298
Vrieswijk, huis 175

 W

Walfort, huis 108, 196
Wanneperveen 43
Warmelo, Gerhard van 40, 184,
258, 259

Warmelo, Johan van 129
Warmelo, Johan (bastaard)

van 129
Weerselo, stift 76, 123, 125-127
Wegdam, huis 111, 118-120
Welbergen, huis 24, 80, 91, 93,

137, 139, 159, 256
Weldam, huis 176, 177, 184
Weleveld, huis 24, 80, 86, 93,

129, 137, 138, 159, 168, 178, 185,
256

Welvelde, familie van 22, 128
Werdum, Ulrich von 66
Werdum, Ursula van 66
Wesel 48, 91
Wesselinck, doctor 216
Westerflier, huis 152, 173
Westerholt, Hendrik van 229,
230, 236

Westerveld, vrouwe van 96
Westfalen 71, 76, 159, 245, 246,
271

Wiersse 167
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Wijhe 38, 39, 184
Wijnbergen, Johan van 175
Willekens, Jacob 27
Winhoff, Melchior 193
Wisch, bannerheerlijkheid 17,

179, 254
Wisch, familie van 17, 179, 205
Wisch, Ermgard van 89
Wittenberg 22, 24, 27, 142, 234
Woolbeek, huis 122, 260

 IJ

IJhorst 151
IJsendorn, Hendrik van 196

 Z

Zeddam 32
Zevenaar 231
Zutphen 9, 16, 26, 27, 34, 44-46,
70, 77, 83, 110, 125, 132, 138, 143,
189, 191, 192, 197, 198, 204, 235,
250

Zutphen, Kwartier van
(Graafschap) 7, 16, 18, 26, 46,
49, 69, 70, 105, 114, 126, 133, 143,
144, 164, 173, 179, 185-187, 196,
199, 202, 205, 225, 245, 246,
250, 259, 262, 271

Zutphen, landdrostambt 81, 83,
138, 148, 172, 178, 187

Zuylen van Nievelt, Emilia
van 64

Zwartewater, stift 123, 125
Zwartsluis 43
Zwolle 16, 39, 66-68, 70, 85, 94,
96, 97, 110, 122, 126, 134, 173, 182,
184, 208, 225, 235, 242, 244, 256

Zijll, Lucretia van 154




